
 
IDAD- Instituto do Ambiente e Desenvolvimento | Campus Universitário | 3810-193 Aveiro | tel. 234400800 | fax. 234382876 | email: sec@idad.ua.pt 

 
 

Agenda 21 Local do Concelho da Mealhada 
 

 

 

Diagnóstico  

 

 

 

 

Elaborado para: 

Câmara Municipal da Mealhada 

Largo do Município 
3054-001 Mealhada 

 

 

 

 

EEP 03.12-11/06.01 

 

 

 

 

Maio 2012 

 



Diagnóstico Pág. ii de xii 

Ficha técnica 

Designação do Projeto: Agenda 21 Local no Concelho da 
Mealhada 

Cliente: Câmara Municipal da Mealhada 

Largo do Município  
3054-001 Mealhada 
Tel. 231200980 / 969570182 231203618 
Fax. 231203618 
e-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt 

Sector Operacional: Estudos Estratégicos e de Planeamento  

Nº do Relatório: EEP 03.12-11/06.01 

Tipo de Documento: Relatório de Diagnóstico 

Data de Emissão: 11-05-2012 

Revisão:  

Aprovação:  

  



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. iii de xii  

Equipa Técnica 

O presente relatório foi elaborado pela seguinte equipa técnica: 

Carlos Borrego (Professor Catedrático, DAO/IDAD) 

Miguel Coutinho (Doutor em Ciência Aplicadas ao Ambiente, IDAD) 

João Ginja (Licenciado em Engenharia do Ambiente, IDAD) 

Fernando Leão (Licenciado em Biologia, IDAD) 

Mª José Valinhas (Mestre em Poluição Atmosférica, IDAD) 

Sérgio Bento (Licenciado em Planeamento Regional e Urbano, IDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Pág. iv de xii 

 

(página intencionalmente deixada em branco) 

 

 

  



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. v de xii  

Índice  
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 1 

2 ENQUADRAMENTO ................................................................................................................................... 3 

2.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO SUSTENTABILIDADE LOCAL ........................................................................................ 4 

2.2 CONTEXTO NACIONAL .................................................................................................................................. 7 

3 OBJETIVOS E METODOLOGIA ................................................................................................................... 9 

3.1 METODOLOGIA DA A21L .............................................................................................................................. 9 

3.2 METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO ................................................................................................................. 10 

4 CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DA MEALHADA ................................................................................. 13 

4.1 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL .................................................................................................................. 13 

4.1.1 Administrativo .................................................................................................................................... 13 

4.1.2 Acessibilidades .................................................................................................................................. 16 

4.2 DOMÍNIO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................ 19 

4.2.1 Governança ....................................................................................................................................... 20 

4.2.2 Cidadania .......................................................................................................................................... 27 

4.3 DOMÍNIO AMBIENTAL ................................................................................................................................. 31 

4.3.1 Ar ..................................................................................................................................................... 31 

4.3.2 Água ................................................................................................................................................. 37 

4.3.3 Solo e uso do solo .............................................................................................................................. 46 

4.3.4 Biodiversidade e espaços verdes ......................................................................................................... 55 

4.3.5 Energia ............................................................................................................................................. 58 

4.3.6 Resíduos ........................................................................................................................................... 64 

4.4 DOMÍNIO SOCIAL ...................................................................................................................................... 67 

4.4.1 Demografia ........................................................................................................................................ 68 

4.4.2 Educação .......................................................................................................................................... 78 

4.4.3 Edificado ........................................................................................................................................... 79 

4.4.4 Património ......................................................................................................................................... 84 

4.4.5 Equipamentos .................................................................................................................................... 86 

4.4.6 Saúde ............................................................................................................................................... 90 

4.4.7 Ação social ........................................................................................................................................ 93 

4.4.8 Cultura ............................................................................................................................................ 100 

4.4.9 Emprego ......................................................................................................................................... 102 

4.4.10 Transportes e Mobilidade ............................................................................................................. 106 

4.4.11 Segurança .................................................................................................................................. 111 

4.5 DOMÍNIO ECONÓMICO.............................................................................................................................. 112 

4.5.1 Setores de atividade ......................................................................................................................... 112 

4.5.2 Tecido empresarial ........................................................................................................................... 118 

4.5.3 Turismo ........................................................................................................................................... 121 

4.5.4 Certificação 4 Maravilhas .................................................................................................................. 128 

5 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................................... 131 

5.1 GOVERNANÇA ........................................................................................................................................ 133 



Diagnóstico Pág. vi de xii 

5.1.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 133 

5.1.2 Síntese............................................................................................................................................ 135 

5.2 GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE ................................................................................................. 136 

5.2.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 136 

5.2.2 Síntese............................................................................................................................................ 137 

5.3 BENS COMUNS NATURAIS ......................................................................................................................... 138 

5.3.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 138 

5.3.2 Síntese............................................................................................................................................ 140 

5.4 CONSUMO RESPONSÁVEL E OPÇÕES DE ESTILO DE VIDA ................................................................................. 141 

5.4.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 142 

5.4.2 Síntese............................................................................................................................................ 143 

5.5 PLANEAMENTO E DESENHO URBANO .......................................................................................................... 144 

5.5.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 145 

5.5.2 Síntese............................................................................................................................................ 145 

5.6 MELHOR MOBILIDADE, MENOS TRÁFEGO .................................................................................................... 146 

5.6.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 147 

5.6.2 Síntese............................................................................................................................................ 147 

5.7 AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE ..................................................................................................................... 148 

5.7.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 149 

5.7.2 Síntese............................................................................................................................................ 149 

5.8 ECONOMIA LOCAL DINÂMICA E SUSTENTÁVEL .............................................................................................. 150 

5.8.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 151 

5.8.2 Síntese............................................................................................................................................ 152 

5.9 EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL .................................................................................................................... 153 

5.9.1 Indicadores ...................................................................................................................................... 153 

5.9.2 Síntese............................................................................................................................................ 154 

5.10 DO LOCAL PARA O GLOBAL ....................................................................................................................... 155 

5.10.1 Indicadores ................................................................................................................................. 155 

5.10.2 Síntese ....................................................................................................................................... 156 

6 CONCLUSÕES ...................................................................................................................................... 157 

7 BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................... 159 

 

 

 

  



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. vii de xii  

 

Índice de Figuras 

Figura 4.1 – Localização do concelho da Mealhada. .............................................................................................................................................. 14 
Figura 4.2 -  Freguesias do concelho da Mealhada. ............................................................................................................................................... 14 
Figura 4.3 – Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego. .................................................................................................................................. 15 
Figura 4.4 – Principais acessibilidades do concelho da Mealhada. ........................................................................................................................... 16 
Figura 4.5 – Estradas nacionais no concelho da Mealhada e estações/apeadeiros. ................................................................................................... 17 
Figura 4.6 – Ciclo de implementação da Agenda 21 Local. ..................................................................................................................................... 20 
Figura 4.7 – Distribuição dos municípios ECOXXI 2011 e respetivo valor do índice. .................................................................................................. 22 
Figura 4.8 – Evolução do índice de Qualidade do Ar para a zona Centro Litoral (2005-2010). ..................................................................................... 33 
Figura 4.9 – Índice de Qualidade do Ar em 2010, para diferentes zonas e aglomerações. .......................................................................................... 33 
Figura 4.10 - Troço do rio Cértima (foto de Horácio Graça) ..................................................................................................................................... 38 
Figura 4.11 – Rede hidrográfica do concelho da Mealhada (CMM, 2007) ................................................................................................................. 38 
Figura 4.12 – Unidades hidrogeológicas. .............................................................................................................................................................. 41 
Figura 4.13 – Tipo de ocupação do solo. .............................................................................................................................................................. 47 
Figura 4.14 – Perímetro urbano-industrial versus áreas agro-florestais. .................................................................................................................... 52 
Figura 4.15 – Área de RAN e REN no concelho de Mealhada. ................................................................................................................................ 55 
Figura 4.16 – Número de consumidores de eletricidade para a Mealhada. ................................................................................................................ 60 
Figura 4.17 – Consumo de energia elétrica segundo o tipo de consumo para a Mealhada. ......................................................................................... 61 
Figura 4.18 – Percentagem de certificados energéticos emitidos em Portugal e no concelho da Mealhada . ................................................................. 64 
Figura 4.19 – Produção de RU entre 2005 e 2010.................................................................................................................................................. 65 
Figura 4.20 – Proporção dos Resíduos Urbanos recolhidos seletivamente, entre 2007 e 2010, para a Mealhada. ......................................................... 65 
Figura 4.21 – Resíduos Urbanos recolhidos seletivamente por categoria de material, entre 2007 e 2011. .................................................................... 66 
Figura 4.22 – Variação(%) da população residente entre 2001 e 2011 na Sub-Região Baixo Vouga, por concelho. ....................................................... 69 
Figura 4.23 – Densidade populacional na Sub-Região Baixo Vouga em 2011, por concelho ....................................................................................... 69 
Figura 4.24 – Variação (%) da população residente no concelho da Mealhada, entre 2001 e 2011, por freguesia. ........................................................ 72 
Figura 4.25 – Densidade populacional no concelho da concelho da Mealhada em 2011, por freguesia. ....................................................................... 73 
Figura 4.26 – Povoamento e principias vias. ......................................................................................................................................................... 73 
Figura 4.27 – População residente (%) por faixa etária, em 1991 e 2001. ................................................................................................................. 74 
Figura 4.28 – Estrutura etária da população do concelho de Mealhada em 1991 e 2001. ........................................................................................... 74 
Figura 4.29 – Índice de envelhecimento no concelho da Mealhada, por freguesia em 2001. ....................................................................................... 75 
Figura 4.30 – Famílias clássicas (%), segundo a dimensão em 1991 e 2001, no concelho de Mealhada. ..................................................................... 76 
Figura 4.31 – Variação do número de famílias clássicas no concelho de Mealhada, por freguesia entre 2001 e 2011. ................................................... 77 
Figura 4.32 – População residente (%) segundo o nível de escolaridade em 2001. ................................................................................................... 79 
Figura 4.33 – Evolução dos Edifícios existentes por freguesia, 1991, 2001 e 2011. ................................................................................................... 79 
Figura 4.34 – Variação de alojamentos (%) no concelho de Mealhada por freguesia entre 2001 e 2011. ...................................................................... 80 
Figura 4.35 - Alojamentos familiares vagos no concelho de Mealhada em 2001. ....................................................................................................... 81 
Figura 4.36 – Densidade de edifícios (Edifícios/km2) no concelho de Mealhada, por freguesia em 2011. ...................................................................... 82 
Figura 4.37 – Número médio de habitantes por alojamento em 2011. ...................................................................................................................... 82 
Figura 4.38 – Licenças concedidas pela Câmara Municipal da Mealhada desde a entrada em vigor do PDM por ano. .................................................. 83 
Figura 4.39 – Licenças concedidas pela Câmara Municipal da Mealhada desde a entrada em vigor do PDM por freguesia. ........................................... 84 
Figura 4.40 – Imagens de atividades desenvolvidas no Dia do Coração . ................................................................................................................. 91 
Figura 4.41 – Imagens de atividades desenvolvidas na Semana da Saúde e Atividade Física. .................................................................................... 92 
Figura 4.42 – N.º de respostas sociais no concelho da Mealhada, em 2010 (GEP, 2011). .......................................................................................... 94 
Figura 4.43 – Respostas sociais e respetiva capacidade no concelho da Mealhada, em 2010 (GEP, 2011). ................................................................. 95 
Figura 4.44 – N.º de utentes das respostas sociais do concelho da Mealhada, em 2010 (GEP, 2011).......................................................................... 95 
Figura 4.45 – N.º de pessoas a beneficiar do rendimento social de inserção (INE, 2011). ........................................................................................... 98 
Figura 4.46 – Despesas correntes da Câmara Municipal com atividades culturais (INE, 2011). ................................................................................. 102 
Figura 4.47 – Número de desempregados inscritos no centro de emprego, para o concelho da Mealhada (IEFP). ...................................................... 104 
Figura 4.48 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (INE, 2011). .......................................................................................... 105 
Figura 4.49 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (INE, 2011). .......................................................................................... 106 
Figura 4.50 – Principal meio de transporte utilizado no trajeto para o local de trabalho ou estudo, 1991 e 2001. ......................................................... 107 
Figura 4.51 – Tempo gasto em média numa ida para o local de trabalho ou estudo, em 2001. .................................................................................. 108 
Figura 4.52 – Parque automóvel seguro em Portugal. .......................................................................................................................................... 109 
Figura 4.53 – Evolução das categorias de crimes em Portugal e no concelho da Mealhada (INE, 2011). ................................................................... 111 
Figura 4.54 - População ativa por sector de atividade na sub-região do Baixo Vouga e concelho de Mealhada, em 2001. ........................................... 112 
Figura 4.55 – Variação entre 1991 e 2001 da população residente empregada, segundo o sector de atividade (%)..................................................... 113 



Diagnóstico Pág. viii de xii 

Figura 4.56 – População ativa por sector de atividade nas freguesias do concelho de Mealhada (%). ........................................................................ 113 
Figura 4.57 – Utilização de terras com culturas permanentes e temporárias por tipologia de culturas. ....................................................................... 115 
Figura 4.58 – Utilização de terras por tipologia de culturas. ................................................................................................................................... 115 
Figura 4.59 – Localização das áreas industriais e algumas indústrias no concelho de Mealhada. .............................................................................. 121 
Figura 4.60 – Taxa líquida de ocupação. ............................................................................................................................................................ 125 
Figura 4.61 – Proporção de hóspedes estrangeiros. ............................................................................................................................................. 126 
Figura 4.62 – Proporção de hóspedes estrangeiros por 100 habitantes. ................................................................................................................. 127 

  

  



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. ix de xii  

 

Índice de Quadros 

Quadro 2.1 - Evolução do conceito Sustentabilidade Local (adaptado de APA, 2007a). ............................................................................................... 4 
Quadro 4.1 – Ligações inter e intra concelhias, distância absoluta, tempo e vias ....................................................................................................... 18 
Quadro 4.2 – Índice ECO XXI da Mealhada. ......................................................................................................................................................... 22 
Quadro 4.3 – Entidades participadas pela CMM. ................................................................................................................................................... 24 
Quadro 4.4 – Participação pública no âmbito de processos dinamizados pela autarquia (IGT’s e outros). .................................................................... 28 
Quadro 4.5 – Exemplo de participação pública no âmbito de processos dinamizados pela autarquia (conferências, palestras, formações). ..................... 28 
Quadro 4.6 – Percentagem de votantes nas eleições Autárquicas, Legislativas, Presidenciais e Europeias. ................................................................. 31 
Quadro 4.7 – Cursos de água no concelho de Mealhada. ....................................................................................................................................... 39 
Quadro 4.8 – Principais características dos sistemas aquíferos. .............................................................................................................................. 42 
Quadro 4.9 - Características dos sistemas de abastecimento. ................................................................................................................................. 43 
Quadro 4.10 – Quantidade de água captada por captação subterrânea .................................................................................................................... 44 
Quadro 4.11 – Quantidade de água comprada ...................................................................................................................................................... 44 
Quadro 4.12 – Água consumida e perdas ............................................................................................................................................................. 45 
Quadro 4.13 – Incêndios no concelho da Mealhada (2001-2010). ............................................................................................................................ 49 
Quadro 4.14 – Consumo de eletricidade por sector. ............................................................................................................................................... 61 
Quadro 4.15 – Consumo doméstico de eletricidade por habitante. ........................................................................................................................... 62 
Quadro 4.16 - População residente e densidade populacional da sub-região Baixo Vouga, entre 2001 e 2011. ............................................................ 68 
Quadro 4.17 - População residente e densidade populacional dos concelhos limítrofes. ............................................................................................ 70 
Quadro 4.18 - População residente economicamente ativa nos concelhos limítrofes no período 1991 a 2001. .............................................................. 70 
Quadro 4.19 – Evolução da população residente nas freguesias do concelho da Mealhada entre 1970 a 2011 ............................................................ 71 
Quadro 4.20 – Variação da população residente por freguesia (%) .......................................................................................................................... 72 
Quadro 4.21 – Índices de dependência total, dependência dos idoso e de envelhecimento, entre 1991 e 2001 (%)....................................................... 75 
Quadro 4.22 – Famílias (nº) e dimensão média das famílias. .................................................................................................................................. 76 
Quadro 4.23 – População residente segundo a dimensão dos lugares, em 2001. ...................................................................................................... 77 
Quadro 4.24 – Taxas de analfabetismo................................................................................................................................................................. 78 
Quadro 4.25 – Edifícios e alojamentos familiares clássicos. .................................................................................................................................... 80 
Quadro 4.26 – Edifícios segundo o número de pavimentos e número de alojamentos. ............................................................................................... 81 
Quadro 4.27 - Lista dos sítios no concelho da Mealhada (IGESPAR) ....................................................................................................................... 85 
Quadro 4.28 – Património imóvel classificado no concelho da Mealhada (IGESPAR). ................................................................................................ 86 
Quadro 4.29 – Listagem de equipamentos desportivos por freguesia. ...................................................................................................................... 87 
Quadro 4.30 – Listagem de equipamentos de saúde por freguesia. ......................................................................................................................... 88 
Quadro 4.31 – Listagem das farmácias por freguesia. ............................................................................................................................................ 88 
Quadro 4.32 – Listagem de equipamentos de apoio à terceira idade por freguesia. ................................................................................................... 89 
Quadro 4.33 – Listagem dos equipamentos de apoio à infância. .............................................................................................................................. 89 
Quadro 4.34 – Informação sobre número de consultas, médicos e enfermeiros. ........................................................................................................ 91 
Quadro 4.35 – Atividades desenvolvidas pela CMM visando a promoção de hábitos saudáveis e prática de desporto. .................................................. 92 
Quadro 4.36 – Taxas de cobertura das respostas sociais do concelho da Mealhada, em 2008. .................................................................................. 96 
Quadro 4.37 – Listagem de entidades culturais e recreativas. ............................................................................................................................... 100 
Quadro 4.38 – N.º de espaços culturais e n.º de visitantes. ................................................................................................................................... 101 
Quadro 4.39 – Taxas de atividade e de desemprego. ........................................................................................................................................... 103 
Quadro 4.40 – População inativa em 2001. ......................................................................................................................................................... 103 
Quadro 4.41 – Número de inscritos no Centro de Emprego a 31 de Dezembro. ...................................................................................................... 104 
Quadro 4.42 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, segundo o setor de atividade. .............................................................. 106 
Quadro 4.43 – Número de veículos segurados, 2006 a 2010 ................................................................................................................................ 108 
Quadro 4.44 – Acidentes e vítimas no concelho da Mealhada, 2005 a 2010 ........................................................................................................... 110 
Quadro 4.45 - Número de explorações e SAU em 1999 e 2009 no concelho de Mealhada. ...................................................................................... 114 
Quadro 4.46 – Número de efetivo animal, por tipologia e por freguesia. ................................................................................................................. 116 
Quadro 4.47 - Empresas da indústria transformadora por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2.1, 31/12/2008. .................................................... 117 
Quadro 4.48 – Número de empresas, constituição de sociedades e dissolução de sociedades para o Concelho da Mealhada (MEE, 2011) .................. 118 
Quadro 4.49 – Empresas com galardão PME Líder e PME Excelência em 2011 (IAPMEI). ...................................................................................... 119 
Quadro 4.50 – Alojamento nos empreendimentos turísticos. ................................................................................................................................. 124 
Quadro 4.51 – Intensidade turística por NUTS II .................................................................................................................................................. 127 
Quadro 4.52 – Eventos para promoção de produtos locais e regionais. .................................................................................................................. 128 
Quadro 4.53 – Entidades com certificação “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”. ................................................................................................... 129 
Quadro 5.1 – Compromissos de Aalborg (Aalborg+10, 2004). ............................................................................................................................... 131 



Diagnóstico Pág. x de xii 

Quadro 5.2 – Objetivos do compromisso (Governança). ....................................................................................................................................... 133 
Quadro 5.3 – Listagem de indicadores (Governança). .......................................................................................................................................... 134 
Quadro 5.4 – Objetivos do compromisso (Gestão Local para a Sustentabilidade). ................................................................................................... 136 
Quadro 5.5 – Listagem de indicadores (Gestão Local para a Sustentabilidade). ...................................................................................................... 136 
Quadro 5.6 – Objetivos do compromisso (Bens comuns naturais). ......................................................................................................................... 138 
Quadro 5.7 – Listagem de indicadores(Bens comuns naturais). ............................................................................................................................. 138 
Quadro 5.8 – Objetivos do compromisso (Consumo responsável e opções de estilo de vida). .................................................................................. 142 
Quadro 5.9 – Listagem de indicadores (Consumo responsável e opções de estilo de vida)....................................................................................... 142 
Quadro 5.10 – Objetivos do compromisso (Planeamento e desenho urbano). ......................................................................................................... 144 
Quadro 5.11 – Listagem de indicadores  (Planeamento e desenho urbano). ........................................................................................................... 145 
Quadro 5.12 – Objetivos do compromisso (Melhor mobilidade, menos tráfego). ...................................................................................................... 147 
Quadro 5.13 – Listagem de indicadores (Melhor mobilidade, menos tráfego). ......................................................................................................... 147 
Quadro 5.14 – Objetivos do compromisso (Ação local para a saúde). .................................................................................................................... 148 
Quadro 5.15 – Listagem de indicadores  (Ação local para a saúde). ...................................................................................................................... 149 
Quadro 5.16 – Objetivos do compromisso (Economia local dinâmica e sustentável). ............................................................................................... 151 
Quadro 5.17 – Listagem de indicadores  (Economia local dinâmica e sustentável). ................................................................................................. 151 
Quadro 5.18 – Objetivos do compromisso (Equidade e justiça social). ................................................................................................................... 153 
Quadro 5.19 – Listagem de indicadores(Equidade e justiça social). ....................................................................................................................... 153 
Quadro 5.20 – Objetivos do compromisso (Do local para o global). ........................................................................................................................ 155 
Quadro 5.21 – Listagem de indicadores (Do local para o global). ........................................................................................................................... 155 

 

 

 

 

  



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. xi de xii  

Acrónimos / Siglas 
ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa 

ANCP – Agência Nacional de Compras Públicas 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio  

CMM - Câmara Municipal da Mealhada 

CNUAD – Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento 

DGOTDU – Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano 

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 

DGRAH – Direção Geral de Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos 

DH – Diretiva Habitats  

EEDS – Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável 

ENDS – Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

ENCPE - Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas 

ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos 

GEE – Gases com Efeito de Estufa 

ICLEI - Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais 

INAG – Instituto Nacional da Água 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INSAAR – Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento e Águas 
Residuais 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

IQAR – Índice de Qualidade do Ar 

MNB – Mata Nacional do Bussaco 

NUT – Nomenclatura de Unidades Territoriais 

PAES – Plano de Ação para as Energias Sustentáveis  

PDM – Plano Director Municipal 

PGBH – Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas 



Diagnóstico Pág. xii de xii 

PIENDS – Plano de Implementação Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNS – Plano Nacional de Saúde 

PROF – Plano Regional de Ordenamento Florestal 

PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território 

RAN – Reserva Agrícola Nacional 

REN – Reserva Ecológica Nacional 

RCM – Resolução de Conselho de Ministros 

SAU – Superfície Agrícola Utilizada 

SCE – Sistema de Certificação Energética 

SNIRH – Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. 1 de 162  

1 Introdução 

O presente documento constitui o segundo relatório produzido no âmbito da 
Agenda 21 Local do Concelho da Mealhada (A21L), designado por relatório de 
Diagnóstico. Este estudo foi solicitado pela Câmara Municipal da Mealhada 
(CMM) e realizado pelo Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD), que 
teve como principal função coordenar o processo e tratar toda a informação 
necessária à realização do Diagnóstico, em grande parte recolhida e 
disponibilizada pela CMM. 

O Diagnóstico tem como principais objetivos: 

� Apresentar uma primeira abordagem às principais características do 
concelho da Mealhada relativamente aos compromissos de Aalborg; 

� Apresentar os principais problemas identificados pela comunidade e 
perspetivas futuras para a sua resolução (inquérito, workshop); 

� Servir como ponto de partida para o debate sobre as ações a desenvolver 
na fase seguinte – Plano de Ação. 

O Diagnóstico consiste no tratamento de toda a informação relevante, existente 
e disponibilizada pela CMM, para caracterizar o concelho da Mealhada. Inclui-se 
ainda informação das entrevistas realizadas com os presidentes das juntas de 
freguesia e do inquérito realizado à população. 

Em termos estruturais, o presente documento é constituído por 7 capítulos, 
integrando além da Introdução, o capítulo 2 com o enquadramento da Agenda 
21 Local, o capítulo 3 referente aos Objetivos e Metodologia, no capítulo 4 é feita 
uma Caracterização do concelho da Mealhada, seguido do capítulo 5 referente 
ao Diagnóstico, no capítulo 6 apresentam-se as Conclusões e a Bibliografia no 
capítulo 7. 
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2 Enquadramento  

A Agenda 21 Local  é um instrumento de gestão para a sustentabilidade de um 
local, partindo de um diagnóstico da situação pré-existente (situação de 
referência), estabelecendo metas a atingir nas vertentes da proteção ambiental, 
desenvolvimento sócio económico e coesão social.  

A participação pública assume um papel preponderante no processo da Agenda 
21 Local, contribuindo deste modo para uma construção consensual, que 
conduza a uma implementação mais eficaz do plano de ação. 

A Agenda 21 Local tem como princípios: 

� Integração: articulação e equilíbrio entre o respeito pelo meio ambiente, a 

equidade e justiça social e o equilíbrio económico; 

� Envolvimento da População: a população, deve ser envolvida ao longo 

de todo o processo, assegurando uma correta identificação dos 

problemas ambientais existentes, facilitando assim a implementação das 

estratégias e ações definidas;  

� Princípio da precaução: o processo da Agenda 21 Local permite adotar 

medidas preventivas de degradação ambiental; 

� Equidade Intra e Inter-Gerações: na medida em que assegura a melhoria 

da qualidade de vida da população em geral, presente e futura; 

� Melhoria Contínua: consiste num processo de ação imediata e 

progressão continuada, respondendo facilmente aos problemas que vão 

surgindo; 

� Integridade Ecológica: proteção da biodiversidade e manutenção dos 

principais processos ecológicos. 

O desenvolvimento sustentável visa assegurar uma melhor qualidade de vida, 
com base numa democracia participativa, sendo por isso especialmente 
relevante a participação pública, educação e informação, e a descentralização da 
estrutura governativa. 

A Agenda 21 Local é pois o resultado de iniciativas e ações de âmbito local, 
regional e internacional, para deter e contrariar a constante degradação dos 
ecossistemas vitais para a manutenção da vida, bem como alterar as políticas 
que resultaram em desigualdades entre os países e, no seio das sociedades 
nacionais, entre as diferentes classes sociais. 

Trata-se igualmente de um processo de desenvolvimento de políticas para o 
desenvolvimento sustentável e de construção de parcerias entre autoridades 
locais e outros sectores para implementá-las. A sua base é a criação de sistemas 
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que levem o futuro em consideração, devendo integrar planeamento e políticas, 
envolver todos os sectores da comunidades e focalizar resultados a longo prazo. 

A implantação da Agenda 21 Local não é um único acontecimento, documento ou 
atividade, mas um processo contínuo no qual a comunidade aprende sobre as 
suas deficiências e identifica inovações, forças e recursos próprios ao fazer as 
escolhas que a tornem uma comunidade mais sustentável. Uma Agenda 21 Local 
bem sucedida mobilizará consciências, apoio público e vontade política para 
fazer estas escolhas. É essencial que os objetivos da Agenda 21 Local estejam 
sempre claros para todos os envolvidos no processo. 

A primeira condição para a Agenda 21 Local é uma parceria entre a sociedade e 
o Estado. É imprescindível elaborar um documento que reflita uma estratégia 
local para o desenvolvimento sustentável, e que seja claro e conciso; identifique 
as principais questões e metas para a área; contenha objetivos explícitos tanto 
para o estado do ambiente quanto para os indicadores de qualidade de vida; 
aponte as organizações a intervir, o que farão e quando; e como o desempenho 
e o progresso serão medidos. É importante salientar que o documento é um 
marco no processo e não o seu final.  

Entre 2000 e 2001, o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais 
(ICLEI) realizou uma pesquisa internacional para avaliar o progresso alcançado 
na implementação das Agenda 21 Local (APA, 2007b). Como principais 
resultados da pesquisa de referir que 6.416 autoridades locais em 113 países 
envolveram-se em atividades da Agenda 21 Local, sendo de destacar a liderança 
europeia (80%). 

2.1 Evolução do conceito Sustentabilidade Local 

No presente capítulo efetua-se uma breve abordagem aos principais 
antecedentes do conceito de Sustentabilidade Local e a respetiva evolução até 
ao presente (Quadro 2.1).  

Quadro 2.1 - Evolução do conceito Sustentabilidade Local (adaptado de APA, 2007a). 

ANO DESCRIÇÃO 

1992 Cimeira da Terra 

1994 1ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis – Carta de Aalborg 

1996 
2ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis – Plano de Acção de Lisboa – 

Da Carta à Acção 

2000 
3ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis – “Apelo de Hannover” 

Estratégia de Lisboa 

2001 
Conselho Europeu de Gotemburgo 

Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável 

2002 Cimeira Rio + 10 – Declaração de Joanesburgo 
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ANO DESCRIÇÃO 

2004 4ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis –  Aalborg + 10 

2006 Revisão da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável 

2007 5ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis –  Sevilha 

2010 6ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis –  Dunquerque 

 

A introdução da dimensão ambiental como condicionante do tradicional modelo 
de crescimento económico, é efetuada na Declaração de Estocolmo (1972) , 

resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Esta 
conferência levou à criação do Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho), tratando-
se de um dia que é celebrado atualmente com a realização de atividades várias 
com o objetivo de promover a proteção ambiental. 

O Nosso Futuro Comum, documento publicado em 1987 e mais conhecido como 
Relatório Brundtland , elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas vem consolidar uma visão 
crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e 
seguido pelas nações em desenvolvimento, ressaltando a incompatibilidade entre 
os padrões de produção e consumo vigentes nos primeiros e o uso racional dos 
recursos naturais e a capacidade de suporte dos ecossistemas. Surge o conceito 
de sustentável, definido como o modelo de desenvolvimento que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem as suas próprias necessidades. A partir da sua publicação, 
este relatório tornou-se referência mundial para a elaboração de estratégias e 
políticas de desenvolvimento sustentável. 

Em 1992, a Agenda 21  foi adotada na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUAD) no Rio de Janeiro, por 178 países. A 
Agenda 21 discute a essência do desenvolvimento sustentável, e constitui um 
documento de ação para promover o desenvolvimento sustentável, o qual 
identifica algumas das ferramentas necessárias para alcançar esse mesmo 
desenvolvimento e que deve ser implementado ao longo do séc. XXI pelos 
governos, a todos os níveis, pelas ONG e por todas as instituições da sociedade 
civil. 

O Capítulo 28 da Agenda 21 “Iniciativas das Autoridades Locais de Apoio à 
Agenda 21” declara que as autoridades locais, mais próximas da comunidade, 
desempenham uma função importante na educação e mobilização do público 
com vista ao desenvolvimento sustentável e remete para estas o 
desenvolvimento de uma Agenda 21 Local. 

“Devido ao facto de muitos problemas e soluções abordados na Agenda 21 terem 
as suas raízes em actividades locais, torna-se um factor determinante para o 
cumprimento dos seus objectivos a participação e cooperação dos poderes 
locais. Os poderes locais criam, dirigem e mantêm infra-estruturas económicas, 
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sociais e ambientais, supervisionam processos de planeamento, estabelecem 
políticas e normas de ambiente locais e participam na implementação nacional e 
sub-nacional de políticas ecológicas. Como nível de governação mais próximo 
das pessoas, eles desempenham um papel vital na educação, mobilizando e 
respondendo ao público para promover o desenvolvimento sustentável.” 
(CNUAD, 1992). 

Neste âmbito, e com base no pressuposto Pensar Globalmente, Agir Localmente, 
a Agenda 21 Local foi criada para conceber propostas de ação local, com 
resultados importantes a nível global. 

Em 1994 foi aprovada a Carta de Aalborg  (Carta das Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade) na primeira Conferência Europeia das Cidades e Vilas 
Sustentáveis. Baseia-se no princípio que a sustentabilidade global não pode ser 
alcançada sem a sustentabilidade local, assegurando que todos os cidadãos e 
grupos têm acesso à informação e estão aptos a participar no processo de 
decisão local. Este documento foi adotado de imediato por 80 cidades europeias. 
Através da assinatura da Carta, as autoridades locais assumem o compromisso 
de desenvolver e alcançar um consenso no seio das respetivas comunidades 
sobre um plano de ação a longo prazo rumo à sustentabilidade, ou seja, a 
implementação da Agenda 21 Local. 

A Conferência de Lisboa, em 1996, concentra-se na execução dos princípios 
estabelecidos na Carta de Aalborg, iniciando um processo da Agenda Local 21, 
pondo em prática o plano de sustentabilidade local. Os participantes aprovaram o 
documento intitulado "Da Carta à Acção ", que teve como finalidade a criação de 

redes de autoridades locais, para dinamizar os processos de Agenda 21 Local. 

Em 2000, é realizada a terceira Conferência Europeia das Cidades e Vilas 
Sustentáveis, em Hannover , na qual as autoridades locais declaram a sua 

responsabilidade no desenvolvimento local sustentável e que este deve ser 
prioridade na política. Até 2003, mais de 2.000 autoridades locais e regionais 
europeias assinaram a Carta de Aalborg.  

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, em Joanesburgo , no ano de 2002, conclui-se sobre a 

importância de reforçar a intervenção local, o papel do poder local e de aumentar 
a participação de “grupos de decisão”, dando origem ao quarto pilar do 
desenvolvimento sustentável: a democracia participativa. 

Em Junho de 2004 ocorreu a Conferência Aalborg+10  – Inspiração para o 

Futuro, na Dinamarca, na qual se adotaram os Compromissos de Aalborg, como 
um passo significativo do programa à ação estratégica e coordenada. Como 
consequência dos princípios estabelecidos na Carta de Aalborg, os 
Compromissos de Aalborg consistem num conjunto de estratégias servindo de 
base para a seleção de prioridades de acordo com as necessidades locais, 
através de um processo participativo. Confirmou-se o papel preponderante das 
cidades, regiões, áreas metropolitanas, municípios e autoridades locais na 
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adoção de boas práticas para o Desenvolvimento Sustentável, e reafirmou-se a 
necessidade de incrementar a implementação da Agenda 21 Local. 

Em 2006, foi aprovada a Estratégia Europeia para o Desenvolvimento 
Sustentável  (EEDS), constituindo um contributo da União Europeia como 

resposta aos desafios colocados nas Cimeiras de 1992 e 2002. 

Mais recentemente, a quinta Conferência das Cidades e Vilas Sustentáveis 
ocorreu em Sevilha , em 2007, contando com a presença de 10 representantes 
nacionais. A 6ª Conferência realizou-se em 2010, em Dunquerque  (França), com 

12 representantes portugueses num universo de cerca de 1800 participantes, 
provenientes de mais de 50 países. 

2.2 Contexto nacional 

De forma a serem concretizados os compromissos internacionais assumidos por 
Portugal, no âmbito da Organização das Nações Unidas e da União Europeia, foi 
desenvolvida a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), 

concretizada no Plano de Implementação (PIENDS) e respetivos indicadores de 
monitorização, aprovado em 28 de Dezembro de 2006 através de Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 109/2007. 

A Agenda 21 Local constitui uma ferramenta para operacionalizar localmente os 
pressupostos da ENDS. Esta tem como metas globais transversais a colocação 
de Portugal num patamar de desenvolvimento mais próximo da média Europeia, 
melhorar a posição do país no índice de Desenvolvimento Humano do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e reduzir o défice ecológico. 
A ENDS encontra-se organizada em torno de sete objetivos:  

• Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”;  

• Crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência 
energética,  

• Melhor ambiente e valorização do património natural;  

• Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social; 

• Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do 
território; 

• Papel ativo de Portugal na construção europeia e na cooperação 
internacional; 

• Administração pública mais eficiente e modernizada. 

O Manual para a Implementação da Agenda 21 Local  (APA, 2007a) visa 
estabelecer de forma sintética uma estratégia de referência e linhas de 
orientação para a implementação da Agenda 21 Local, tendo em vista a ENDS. A 
estratégia definida passa pela realização de um diagnóstico da situação de 
referência, e num conjunto de indicadores capazes de garantir a respetiva 
monitorização e avaliação. 
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A adoção deste referencial normativo permite a implementação de Sistemas de 
Sustentabilidade Local harmonizados, com possibilidade de reconhecimento por 
entidades independentes. 

A implementação da Agenda 21 nos municípios portugueses foi residual durante 
vários anos, até 2002. A maioria das iniciativas Agenda 21 Local surgiram após 
2003, e depois do impulso resultante da Conferência Aalborg+10 (2004). Dados 
de 2009 apontam para uma cobertura atual do território nacional com algum 
significado, correspondendo a cerca de 38% do total de municípios e a 118 
processos em curso de Agenda 21 Local (Pinto, Macedo e Macedo, 2009). 

Nos processos com iniciativas mais conseguidas é reconhecido por autarcas e 
munícipes, a existência de mais valias resultantes da implementação da Agenda 
21 local, nomeadamente no que se refere os seguintes pontos (Guerra e 
Schmidt, 2009): 

• Aumento dos níveis de confiança entre governantes e governados; 

• Facilitação da implementação e aceitação pública de políticas e 
instrumentos de administração local; 

• Melhoria da qualidade de vida local; 

• Desenvolvimento de uma cidadania mais pró-activa e eficaz; 

• Contribuição para o desenvolvimento local. 
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3 Objetivos e metodologia 

A Agenda 21 Local é um processo para e com a comunidade da Mealhada 
apresentando como principais objetivos: 

� Alertar para os problemas ambientais, sociais e económicos existentes; 

� Orientar a população local na satisfação das suas necessidades sem 
danificar os sistemas naturais, culturais e sociais existentes; 

� Garantir a manutenção das características ambientais e ecológicas 
próprias do concelho e promover a sua qualidade; 

� Integrar os objetivos da política ambiental com as políticas sociais e 
económicas, através de uma democracia participada; 

� Promover novas formas de envolvimento dos cidadãos; 

� Definir prioridades e propor ações para melhorar os níveis de qualidade; 

� Diminuir os conflitos sociais e promover o uso eficiente dos recursos 
existentes; 

� Promover o desenvolvimento salvaguardando as limitações e 
potencialidades do ambiente natural. 

3.1 Metodologia da A21L 

A implementação da Agenda 21 Local, na Mealhada, inclui o lançamento e 
divulgação da iniciativa, análise e diagnóstico de sustentabilidade, definição da 
estratégia, plano de ação, implementação, monitorização e revisão, numa 
perspetiva de melhoria contínua. 

O lançamento e divulgação  da iniciativa teve como principal objetivo envolver 

toda a comunidade, tendo sido feita a apresentação pública no dia 25 de Maio 
de 2011 com cerca de 40 participantes. Seguiu-se a divulgação através do site 
da Câmara Municipal, blog do projeto, panfletos e meios de comunicação. 

Nesta fase foram identificadas as partes interessadas  a envolver no processo 

de elaboração, implementação e manutenção do Sistema de Sustentabilidade 
Local. Nestas incluem-se por exemplo, a Câmara Municipal e Juntas de 
Freguesia, Agrupamento de Escolas, associações locais (cívicas, ecologistas, 
ambientalistas), associações empresariais, industriais, comerciais, empresas, 
instituições particulares de solidariedade social, hotelaria e turismo, proteção 
civil, forças de segurança, bombeiros, outras entidades públicas e cidadãos em 
geral. 

O Diagnóstico  pretende identificar uma visão integrada e abrangente sobre a 
realidade do concelho, facilitando o uso deste documento para debate. Os 
Compromissos de Aalborg foram aqui utilizados como recurso a partir do qual se 
selecionaram prioridades apropriadas às realidades e necessidades locais, 
tendo em conta o respetivo impacte global.  

O envolvimento das partes interessadas foi igualmente concretizado através da 
realização de um primeiro workshop , no dia 1 de Outubro de 2011, visando a 
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identificação participada de uma visão de futuro para o concelho, bem como a 
identificação dos principais problemas e prioridades para assegurar a qualidade 
de vida no concelho. 

Propõe-se ainda a realização de um segundo workshop, envolvendo toda a 
comunidade na proposta de ações a integrar no Plano de Ação . No plano de 

ação pretende-se identificar os objetivos de política e medidas de intervenção 
que permitam conservar as características naturais relevantes, resolver os 
problemas identificados e atingir os objetivos de qualidade inicialmente definidos 
para a Mealhada (visões de futuro).  

Este plano irá compreender um conjunto de ações estratégicas e operativas para 
cada uma das áreas prioritárias de intervenção identificadas na fase anterior e 
enfrentar os problemas identificados. São ainda identificados os meios e 
instrumentos existentes e/ou a mobilizar além de se identificar as possíveis 
entidades a envolver na operacionalização das respetivas ações. Este 
documento irá incluir os critérios e indicadores de modo a facilitar a integração 
das ações e as consequências no desenvolvimento sustentável. Para cada ação 
serão identificados uma série de medidas de intervenção mais concretas que 
devem acompanhar a operacionalização de cada ação. 

Será feita uma grelha com os vários indicadores e as metas a atingir, permitindo 
quantificar o sucesso do plano de ação e da implementação A21L, assumindo 
aqui a Câmara Municipal um papel bastante importante na medida em que deve 
ser o principal gestor e impulsionador de todo este processo. Estes resultados, 
após definição da sua periodicidade, serão apresentados mediante a execução 
de relatórios de acompanhamento. O acompanhamento do plano de ação, ao 
avaliar o cumprimento das metas estabelecidas para cada uma das ações e 
indicadores, permitirá ainda assegurar uma melhor adequabilidade das ações à 
realidade.  

As etapas relativas à implementação, verificação e revisão, permitem a 
continuidade do trabalho preparatório de caracterização, discussão e 
planeamento, desenvolvidas nas fases anteriores. A garantida da sequência 
deste ciclo permite o sucesso da implementação da Agenda 21 Local. 

3.2 Metodologia do Diagnóstico 

O diagnóstico pretende identificar uma visão integrada e abrangente sobre a 
realidade do concelho, facilitando o uso deste documento para debate. Os 
Compromissos de Aalborg foram aqui utilizados como recurso a partir do qual se 
selecionaram prioridades apropriadas às realidades e necessidades locais, 
tendo em conta o respetivo impacte global. 

O Diagnóstico corresponde ao levantamento das características ambientais, 
económicas e sociais da Mealhada através de uma abordagem sistemática da 
realidade local analisada sobre os quatro domínios da sustentabilidade: 1) 
Institucional, 2) ambiental, 3) social e 4) económico.  
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A informação aqui utilizada relativa à Mealhada foi disponibilizada em grande 
parte pela CMM. Foram também realizadas auscultações diretas da população 
com consulta das juntas de freguesia (ver Anexo A) e através de inquérito à 
população (ver Anexo B). O envolvimento das partes interessadas foi igualmente 
concretizado através da realização de um primeiro workshop , no dia 1 de 

Outubro de 2011, visando a identificação participada de uma visão de futuro 
para o concelho, bem como a identificação dos principais problemas e 
prioridades para assegurar a qualidade de vida no concelho. 

Posteriormente foi compilada informação estatística e documental, de diversas 
fontes por forma a tornar a avaliação da realidade local concisa e estruturada, no 
contexto dos 10 Compromissos de Aalborg, tendo como finalidade a 
identificação de um conjunto de indicadores para a Mealhada associados a 
esses Compromissos.  

A informação sistematizada, referente à caracterização (capítulo 4), encontra-se 
agrupada em função dos domínios da sustentabilidade, possibilitando uma 
leitura dos dados por área temática. Na maioria dos parâmetros caracterizados, 
são igualmente compilados dados para o contexto nacional, permitindo uma 
comparação com a realidade do município.  

No capítulo 5, relativo ao diagnóstico, a informação compilada teve como ponto 
de partida abranger a maioria dos 50 objetivos dos 10 compromissos de Aalborg, 
por forma a permitir a avaliação do município da Mealhada no contexto dos 
compromissos. Para esse efeito são apresentados, sob a forma de quadro 
síntese, indicadores específicos para cada compromisso. Estes baseiam-se na 
caracterização realizada no capítulo 4, e permitem nesta fase a comparação 
imediata com outras referências e uma análise qualitativa do respetivo indicador 
apoiada pela utilização da analogia a um “semáforo”.  

Face à transversalidade de alguns dos compromissos em termos de áreas de 
intervenção, em alguns casos é cruzada informação relacionada com mais do 
que um domínio da sustentabilidade. Os indicadores identificados no capítulo de 
diagnóstico procuram responder de forma global aos 10 compromissos, 
possibilitando um retrato do município no estado da sustentabilidade e no 
contexto dos objetivos dos compromissos.  

Após cada quadro de indicadores, efetua-se a respetiva síntese e avaliação, por 
compromisso. Posteriormente apresenta-se uma conclusão geral, que pretende 
apontar linhas orientadoras para a fase seguinte – plano de ação. 
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4 Caracterização do Concelho da Mealhada 

Apresenta-se seguidamente uma caracterização global do concelho da 
Mealhada, a qual se inicia com um enquadramento territorial, seguindo-se a 
caraterização ao nível dos domínios da sustentabilidade, nomeadamente: 

� Institucional 

� Ambiental 

� Social 

� Económico 

Através da análise aos 4 domínios identificados pretende-se identificar as 
principais características ambientais e de sustentabilidade do município que 
permitam estabelecer um quadro de referência relativamente aos compromissos 
de Aalborg. 

A caracterização que se apresenta seguidamente é territorializada sempre que 
possível (através da cartografia do concelho). Os dados estatísticos são 
apresentados para o concelho, e alguns casos para a freguesia. Os dados 
apresentados são na maioria das situações comparados com as referências 
nacionais e alguns dados são comparados à sub-região (Baixo Vouga) na qual 
se insere o concelho da Mealhada. 

4.1 Enquadramento territorial 

4.1.1 Administrativo 

Segundo a definição das unidades territoriais para efeitos de organização 
territorial das associações de municípios e das áreas metropolitanas e para a 
participação em estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de 
governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007 -2013 (QREN), 
publicado no Decreto-Lei n.º 68/2008 de 14 de Abril, o município da Mealhada 
integra a unidade territorial do Baixo Mondego.  

Contudo, de acordo com a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins 
Estatísticos (NUT) o concelho da Mealhada encontra-se na região Centro e na 
sub-região Baixo Vouga (Figura 4.1). 

O concelho da Mealhada tem uma área total de cerca de 110,7 km2 e é 
constituído por oito freguesias: Antes, Barcouço, Casal Comba, Luso, Mealhada, 
Pampilhosa, Vacariça e Ventosa do Bairro (Figura 4.2). 
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Fonte: IGP, 2011, CAOP10. 

Figura 4.1 – Localização do concelho da Mealhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGP, 2011, CAOP10. 

Figura 4.2 -  Freguesias do concelho da Mealhada. 
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Em 2008 foi criada a Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego1, constituída 
por dez municípios (Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, 
Mealhada, Mira, Montemor -o -Velho, Mortágua, Penacova e Soure), agregando 
cerca de 371 500 habitantes. A Mealhada situa-se no extremo Norte da área 
territorial, constituindo o elo de ligação a Aveiro (Figura 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGP, 2011, CAOP10. 

Figura 4.3 – Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego. 

 

 

                                                

1 O regime de criação e o quadro de atribuições e competências das Comunidades Intermunicipais, está definido na Lei 
n.º11/2003, de 13 de Maio. 
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4.1.2 Acessibilidades 

Em termos de acessibilidades, o concelho possui uma localização privilegiada 
(Figura 4.4), dada a presença de um nó de acesso à principal via rodoviária do 
país (IP1/A1) e a proximidade (a Sul) com o IP3 que liga a Figueira da Foz à A25 
e desta a Espanha. Em termos ferroviários, o concelho é servido por duas linhas, 
a linha do Norte e a linha da Beira Alta, existindo no concelho, na freguesia da 
Pampilhosa, a intersecção entre esta duas linhas, e o ramal da Figueira da Foz 
entretanto, desativado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGP, 2011, CAOP10; IGeoE. 

Figura 4.4 – Principais acessibilidades do concelho da Mealhada. 
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A linha do Norte permite o acesso a toda a faixa do litoral de Lisboa-Porto, à linha da 
Beira Alta, na Pampilhosa e à linha da Beira Baixa no Entroncamento. A linha da 
Beira Alta liga a Pampilhosa a Vilar Formoso e consequentemente à rede 
internacional.  

4.1.2.1 Rede Viária 

Em termos de rede viária destaca-se pela sua importância a nível nacional a 
Auto-Estrada 1 (A1) e a EN1/IC2, sendo estas as vias com maior volume de 
tráfego na região.  

Trata-se de uma rede linear que ao longo do seu percurso permite o acesso a 
eixos estruturantes a partir dos quais se estabelece a ligação a todas as regiões 
do País e à rede internacional. 

A A1 estabelece a ligação Lisboa-Porto e cruza o concelho nas freguesias de 
Barcouço e Ventosa do Bairro. O nó de ligação à rede viária de hierarquia 
inferior, situa-se a cerca de 4 km da sede do município, na freguesia de Murtede 
(concelho de Cantanhede) (Figura 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGP, 2011, CAOP10; IGeoE; CMM. 

Figura 4.5 – Estradas nacionais no concelho da Mealhada e estações/apeadeiros. 
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O IC2 estabelece a ligação Lisboa-Porto, coincide com o traçado da Estrada 
Nacional 1 (EN1) e atravessa longitudinalmente o concelho. No aglomerado 
urbano da Mealhada funciona como variante.  

A nível regional e pela importância que desempenham na estrutura viária do 
concelho destacam-se: a Estrada Nacional (EN) 234, a EN 235 e a EN 336.  

A EN234 liga Mira a Santa Comba Dão e atravessa transversalmente o concelho 
da Mealhada, que no seu interior serve os aglomerados da Pedrulha, Mealhada, 
Lameira de São Pedro, Luso e atravessa a serra do Buçaco. 

A EN235 permite a ligação entre Aveiro e Penacova. São vários os troços que 
ao longo do seu percurso foram entretanto desclassificados passando a 
Estradas Municipais (EM). No concelho da Mealhada esta via está 
desclassificada e serve os aglomerados da Várzea, do Luso e das Carvalheiras, 
seguindo depois em direção a Penacova. 

A EN 336, também desclassificada, permite a ligação entre Águeda e Coimbra. 
Esta via entra no concelho da Mealhada pelo limite Nordeste atravessando o 
interior do aglomerado do Luso, onde toma as designações de Rua Antonio 
Granja e Rua Emídio Navarro. Após sair do Luso segue para Sudoeste, 
passando pelo Pego e pela Vacariça até á Pampilhosa, seguindo depois para 
Coimbra (CMM, 2010).  

A localização do concelho face à rede viária, proporcionam distâncias quer 
absolutas quer em tempo, que favorecem as deslocações de pessoas e bens 
(CMM, 2010). Da leitura do Quadro 4.1 é possível verificar, que os trajetos entre 
os concelhos vizinhos variam entre os 9 km e os 32 km, com tempos de 
deslocação que não ultrapassam os 30 minutos. 

Internamente a maior distância observa-se entre as freguesias de Barcouço e 
Luso (18 km) e as Freguesias de Barcouço e Ventosa do Bairro (16 km) com um 
tempo médio de circulação de 20 e 18 minutos, respetivamente. 

 

Quadro 4.1 – Ligações inter e intra concelhias, distância absoluta, tempo e vias  

Ligações Inter-Concelhias  Distância 
(km) 

Tempo 
(min.) Vias 

Mealhada – Coimbra 20 20 IC2 

Mealhada - Cantanhede 15 18 EN234 

Mealhada – Anadia 9 10 IC2 

Mealhada - Mortágua 30 24 EN234 

Mealhada - Penacova 32 29 IC2 - IP3 - EM535 

Mealhada – Aveiro 48 34 EN234 - A1 - EN235 

Mealhada - Figueira da Foz 58 38 EN234 - A1 - A14 

Mealhada – Viseu 114 77 EN234 - A1 - A25 - EN231 

Mealhada – Porto 103 69 EN234 - A1 

Mealhada - Lisboa 224 146 EN234 - A1 
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Ligações Intra-Concelhias  Distância 
(km) 

Tempo 
(min.) Vias 

Mealhada - Antes 3,5 4 EN234 - EM543 

Mealhada - Barcouço 11 11 IC2 - EM617 

Mealhada - Casal Comba 2,5 3 IC2 - EM615 

Mealhada - Luso 7,5 9 EN234 

Mealhada - Pampilhosa 6,5 6 IC2 - EM622 

Mealhada - Vacariça 5,5 6 EN234 - EN620-1 
Mealhada - Ventosa do 
Bairro 5,5 7 EN234 - EM614 

Antes - Barcouço 14 15 EM543 - EN234 - IC2 - EM617 

Antes - Casal Comba 3 3 EM543 - EN234 

Antes - Luso 9,5 11 EM543 - EN234 

Antes - Pampilhosa 9,5 10 EM543 - EN234 - IC2 - EM622 

Antes - Vacariça 7,5 9 EM543 - EN234 - EN620-1 

Antes - Ventosa do Bairro 2 2 EM614 

Barcouço - Casal Comba 11 11 EM617 - IC2 - EM615 

Barcouço - Luso 18 20 EM617 - IC2 - EN234 

Barcouço - Pampilhosa 7 7 EM617 - IC2 - EM622 

Barcouço - Vacariça 13 14 EM617 - IC2 - EN335 - EN620 
Barcouço - Ventosa do 
Bairro 16 18 EM617 - IC2 - EN234 - EM543 - EM614 

Casal Comba - Luso 10 12 EM615 - IC2 - EN234 

Casal Comba - Pampilhosa 6 5 EM615 - IC2 - EM622 

Casal Comba - Vacariça 7,5 9 EM615 - IC2 - EN234 - EN620-1 
Casal Comba - Ventosa do 
Bairro 5 6 EN234 - EM543 - EM614 

Luso - Pampilhosa 14 17 EN234 - IC2 - EM622 

Luso - Vacariça 5,5 9 EN234 - EN620 

Luso - Ventosa do Bairro 12 16 EN234 - EM543 - EM614 

Pampilhosa - Vacariça 6,5 7 
EM622 - EN335 - EN336 - EN620-2 - 

EN620 
Pampilhosa - Ventosa do 
Bairro 11 13 EM622 - IC2 - EN234 - EM543 - EM614 
Vacariça - Ventosa do 
Bairro 9,5 11 EM620-1 - EN234 - EM543 - EM614 

Fonte: CMM, 2010 

No período, compreendido entre os anos de 2007 e 2010, foram levadas a cabo 
diversas intervenções na rede viária que permitiram melhorar a acessibilidade e 
as condições de seguranças rodoviária. Na sua maioria trataram-se de obras de 
beneficiação de vias existentes, nomeadamente ao nível do pavimento, da 
sinalização mas também criação de novas vias (CMM, 2010). 

4.2 Domínio Institucional 

A caracterização do domínio institucional tem como objetivo avaliar a atuação do 
município nos processos de democracia participativa bem como o envolvimento 
dos cidadãos nesses processos.  



 

Diagnóstico Pág. 20 de 162 

Para esta análise importa avaliar a existência de estratégias e procedimentos 
que pretendam, o desenvolvimento de uma perspetiva comum e de longo prazo 
para a sustentabilidade do município, estimular a capacidade de participação no 
desenvolvimento sustentável e nos processos de decisão, cooperar com 
municípios vizinhos, outras cidades e vilas, e outros níveis de administração. 

O presente capítulo divide-se em duas partes, a primeira, denominada 
governança, relaciona-se essencialmente com os aspetos desenvolvidos pelo 
município, responsabilidades por este assumidas, bem como processos e 
práticas relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Na segunda parte, 
designada cidadania, são sistematizados, entre outros, dados relacionados com 
a efetiva participação e envolvimento da população. 

4.2.1 Governança 

4.2.1.1 Agenda 21 Local  

A implementação em curso da Agenda 21 Local  na Mealhada, apresenta-se 

como um instrumento de referência, no que se refere ao desenvolvimento de 
uma perspetiva comum e de longo prazo para o desenvolvimento sustentável. 
Esta permitirá a definição de uma visão partilhada, bem como a definição de 
uma política de sustentabilidade para o concelho.  

A Agenda 21 Local é um instrumento de gestão para a sustentabilidade de um 
local, partindo de um diagnóstico da situação pré-existente (situação de 
referência), estabelecendo metas a atingir nas vertentes da proteção ambiental, 
desenvolvimento sócio económico e coesão social.  

Este instrumento encontra-se em implementação no município da Mealhada, 
tendo já sido para o efeito promovidos vários momentos de consulta dos agentes 
locais e população, através de entrevistas, reuniões, questionários ou workshop. 

Numa fase posterior deste processo será definido um plano de ação, com o 
estabelecimento de objetivos e metas, cujos resultados deverão ser 
monitorizados, por forma a permitir o acompanhamento, avaliação e eventual 
revisão, numa lógica de ciclo de melhoria contínua (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Ciclo de implementação da Agenda 21 Local. 
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Na presente fase, de análise e diagnóstico, tem existido por parte da CMM a 
preocupação de integrar os próprios funcionários na estratégia da Agenda 21 
local, tendo sido desenvolvidas para o efeito sessões de esclarecimento 
específicas.  

4.2.1.2 Compromissos de Aalborg  

Os Compromissos de Aalborg (Carta de Aalborg +10), seguem a estratégia da 
Carta de Aalborg, e a experiência e aprendizagem da sua aplicação em muitas 
cidades europeias, reforçando o objetivo do desenvolvimento local sustentável.  

Estes podem ser utilizados como instrumento para avaliação e 
acompanhamento da implementação de processos e compromissos que visem o 
desenvolvimento sustentável no município.  

Os Compromissos de Aalborg, e os seus 10 temas prioritários, surgem aqui 
como referência, adotada no capítulo 5 do presente documento, como 
orientação para avaliar o estado da sustentabilidade do concelho da Mealhada. 
Deste modo permite-se a construção de um ponto de partida para o processo, e 
para o estabelecimento de metas e objetivos.  

Atualmente um total de 59 entidades portuguesas subscreveram os 
Compromissos de Aalborg. O município da Mealhada presentemente não tem 
formalizada esta subscrição. 

4.2.1.3 Índice ECOXXI  

Refira-se a existência de outros processos com vista ao desenvolvimento 
sustentável nos quais o município se tem destacado nos anos mais recentes, 
nomeadamente através do índice ECOXXI.  

Trata-se de um projeto promovido internacionalmente pela Fundação para a 
Educação Ambiental, e representado nacionalmente pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, que pretende promover as boas práticas e as políticas de 
sustentabilidade.  

Este programa, inspirado nos princípios subjacentes à Agenda 21, procura 
reconhecer as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas ao nível do 
município, valorizando um conjunto de aspetos considerados fundamentais à 
construção do Desenvolvimento Sustentável, alicerçados em dois pilares: 
educação no sentido da sustentabilidade e qualidade ambiental.  

O índice ECOXXI procura avaliar, através de um sistema de 23 indicadores e 
diversos sub-indicadores, as diversas vertentes da sustentabilidade, como a 
gestão de recursos, a informação aos munícipes, utilização de energia, 
mobilidade, floresta, resíduos, turismo, ordenamento do território, qualidade do 
ar e da água, agricultura sustentável, emprego, etc.. 

Visando contribuir para o fortalecimento de ações continuadas em prol do 
desenvolvimento sustentável, através do reconhecimento dos compromissos 
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assumidos por cada município relativamente à educação e qualidade 
ambientais, a Fundação para a Educação Ambiental em Portugal – Associação 
Bandeira Azul da Europa (FEE Portugal - ABAE) atribui distinções em função da 
percentagem dos objetivos alcançados. 

O concelho da Mealhada foi galardoado em 2006 e em 2007, com uma medalha 
por ter atingido entre 40% a 50% dos objetivos que eram pretendidos, em termos 
educação ambiental e contribuição para o desenvolvimento sustentável. Em 
2008, foi-lhe atribuído a bandeira verde (distinção máxima) por ter atingido entre 
55% e 60% dos objetivos que eram pretendidos, tendo alcançado o mesmo feito 
em 2009 e 2010 por ter superado os objetivos que eram pretendidos em mais de 
60% (Quadro 4.2). 

Quadro 4.2 – Índice ECO XXI da Mealhada. 

Anos de candidatura 
ECOXXI 

2006/2007 
ECOXXI 

2007/2008 
ECOXXI 
2008/9 

ECOXXI 
2009/10 

ECOXXI 
2010/2011 

Municípios 
participantes 

41 37 43 39 35 

Índice do ECOXXI 
Mealhada 

Aproximou-se 
dos objetivos 

mínimos 
definidos para 

2006  

(índice ≥ 40% e 
< 50%) 

Aproximou-se 
dos objetivos 

mínimos 
definidos para 

2007 

(índice ≥ 40% e 
< 50%) 

Alcançou os 
objetivos 

definidos para 
2008 

(índice ≥ 55% e 
< 60%) 

Superou os 
objetivos 

definidos para 
2009 

(índice ≥ 60%) 

Superou os 
objetivos 

definidos para 
2010  

(índice ≥ 60%) 

Galardão Medalha Medalha Bandeira Verde Bandeira Verde Bande ira Verde 

Fonte: ABAE, http://www.abae.pt/home/inicio.php  

 

Figura 4.7 – Distribuição dos municípios ECOXXI 2011 e respetivo valor do índice. 

 

4.2.1.4 Programa Eco-Escolas 

A Bandeira Verde Eco-Escolas simboliza o reconhecimento da existência de 
trabalho na área da educação ambiental e educação para a sustentabilidade, 
seguindo a metodologia do Programa Eco-Escolas, a qual se inspirou por sua 
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vez nos princípios de participação e cidadania subjacentes ao conceito de  
Agenda 21. 

O programa Eco-Escolas existe a nível nacional desde 1996, e este encontra-se 
atualmente representado em 77% dos concelhos do país, com a participação de 
cerca de 25% das escolas públicas do ensino básico ao secundário, incluindo 
ainda outros estabelecimentos como colégios e escolas privadas, pré-escolas e 
ensino superior.  

A nível internacional, o Eco-Escolas surgiu em 1994 na Dinamarca, Alemanha, 
Grécia e Reino Unido. Atualmente estão envolvidas cerca de 40000 escolas, em  
55 países.  

Em 2011 participaram neste programa 1515 escolas nacionais, das quais 80% 
foram galardoadas com a Bandeira Eco-Escolas. No concelho da Mealhada, das 
16 inscritas, 13 foram galardoadas. Refira-se que o Agrupamento de Escolas da 
Mealhada é constituído por 22 estabelecimentos (AEM, 2011; ABAE, 2011).  

4.2.1.5 Parcerias (municípios, cidades, vilas, níve is de administração) 

A criação de redes entre cidades europeias é um processo que já decorre há 
muitos anos, frequentemente baseado em tradicionais acordos municipais de 
geminação. Dado que tipicamente se tratam de contactos intensivos, há muito 
existentes entre órgãos locais, estes podem ser estruturas de referência para 
trocas de experiências, intercâmbio de boas práticas em matéria de ambiente e 
sustentabilidade (CE, 96) . 

Dentro das colaborações com outras cidades ou vilas, existem geminações  

realizadas sobretudo ao nível das freguesias, com regiões ou entidades em 
França.  

Através da assinatura de um protocolo em 1988, entre Luso e Contrexeville, as 
duas vilas com afinidade, por ambas venderem água e explorarem Termas, 
formalizaram a geminação, visando o estabelecimento de contactos, troca de 
experiências, realização de exposições, conferências, saraus culturais, colóquios 
ou simples visitas de amizade.  

Quanto a Courcoury, o protocolo de geminação com a Pampilhosa, foi assinado 
em 1991, na sequência de um contacto inicial em 1987, quando o GEDEPA 
(Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Região de 
Pampilhosa) foi convidado para representar o país no Festival Mundial das 
Regiões Demarcadas de Vinhos, no âmbito do Ano Internacional do Vinho, na 
cidade de Saintes, Bordéus. 

Mais recentemente, em Outubro de 2010, a cidade da Mealhada estabeleceu um 
protocolo de geminação com o município francês de Millau. Neste caso, o que 
começou por ser um intercâmbio entre os alunos da escola EB2/3 da Mealhada 
e do Liceu Jean Vigo de Millau, formalizou-se num protocolo de geminação entre 
os dois municípios, visando o desenvolvimento de uma consciência europeia, 
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alicerçada nos princípios da cidadania e democracia, através da partilha e troca 
de experiências, opiniões e valores e da promoção de ações e projetos entre 
cidadãos de diferentes estados-membros.  

A freguesia da Vacariça encontrava-se em 2009 a desenvolver igualmente 
esforços para a realização de uma geminação com Chermignac (França). 

A participação noutras redes ou parcerias, nacionais e internacionais, tem sido 
igualmente assegurada através da associação a diferentes estruturas: 

• ABAE - projetos ECOXXI e Eco Escolas; 

• EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza; 

• SEM - Semana Europeia da Mobilidade (participação desde 2007); 

• 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada 

De acordo com o relatório de gestão de 2010, o município é ainda entidade 
participante das instituições descritas no Quadro 4.3, algumas das quais 
apresentam âmbito de atuação regional. 

Quadro 4.3 – Entidades participadas pela CMM. 

Denominação Sede Parcela detida 

ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro Coimbra 0,80% 

Escola Profissional da Mealhada Mealhada 64,10% 
WRC-WEB p/ a Região Centro, Agência de 

Desenvolvimento Regional, S.A Curia 0,36% 

Agência de Desenvolvimento Regional, COIMBRAVITA Coimbra - 
Águas do Mondego, S.A Coimbra 1,14% 

Associação Coimbra Região Digital Coimbra 6,06% 
Associação Nacional de Municípios Portugueses Coimbra - 

Centro Serviços Ambiente – CESAB Mealhada - 
Associação Beira Atlântico Parque Cantanhede - 

Fonte: CMM, 2010, Relatório de Gestão  

 

4.2.1.6 Política sustentável de aquisição de bens e  serviços 

As aquisições públicas perfazem mais de 16% do Produto Interno Bruto da 
União Europeia. É, assim, inegável o papel da contratação pública ecológica 
para o desenvolvimento sustentável, permitindo conciliar crescimento económico 
com proteção ambiental (APA, 2012).  

Reconhecendo o contributo que as compras públicas ecológicas terão para o 
desenvolvimento sustentável, foi desenvolvida uma estratégia que visa estimular 
as entidades públicas a adotar uma política de compras ecológicas. Neste 
âmbito, foi publicada a Resolução de Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de 
Maio que aprova a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 
(ENCPE) 2008-2010.  

A Estratégia define os produtos e serviços prioritários com os quais as entidades 
públicas devem iniciar a sua política de compras ecológicas, nomeadamente: 

• Construção de obras públicas;  
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• Transportes, incluindo equipamentos e serviços de transporte;  

• Equipamentos de escritório, incluindo equipamento informático, de 
comunicação, impressão e cópia, designadamente computadores, 
impressoras, fotocopiadoras, faxes e equipamentos multifuncionais; 

• Consumíveis de escritório (incluindo papel); 

• Produtos de higiene e limpeza. 

Constitui um instrumento orientador relevante para a integração de critérios 
ambientais no processo de Compras Públicas gerido pela Agência Nacional de 
Compras Públicas (ANCP). Os critérios ambientais tem subjacente uma 
mudança na postura da Administração Pública ao nível das escolhas de bens e 
serviços com vista a proteger o ambiente, na medida em que as compras 
ambientalmente orientadas resultam em poupança de recursos de energia e em 
redução de resíduos. 

Neste sentido a Estratégia definiu dois objetivos a atingir em 2010 (RCM 
65/2007): 

• 50% dos procedimentos pré-contratuais públicos para aquisição de bens 
e serviços contemplados na Estratégia incluam critérios ambientais; 

• 50% do valor dos contratos públicos de aquisição de bens e serviços 
contemplados na Estratégia, cujos procedimentos pré-contratuais incluam 
critérios ambientais. 

De acordo com informação da Câmara Municipal não existe até ao momento 
uma política sustentável de aquisição de bens e serviços. 

Quanto à execução da Estratégia a nível nacional não existem dados para a 
validação da sua implementação. A nível europeu destacam-se os estados da 
Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Reino Unido e Suécia com 
práticas significativas nesta matéria com uma quota de 40% de contratos 
públicos ecológicos (RCM 65/2007).  

4.2.1.7 Consumo e produção sustentáveis 

Os padrões de consumo, principalmente nos países mais desenvolvidos têm 
uma ação direta sobre o ambiente, o bem-estar social e sobre a economia. A 
forma como se produz e consome contribui para o aquecimento global, a 
poluição, a utilização das matérias-primas e o esgotamento dos recursos 
naturais2 (CE, 2008). 

                                                

2 EIPRO – Environmental Impact of Products; IPTS - Institute for Prospective Technological Studies; NAMEA – National Accounting 
Matrix with Environmental Accounts. Realizaram estudos que mostram que na UE o consumo de comida e bebidas, a habitação e 
as viagens representam 70% e 80% de todos os impactes ambientais. 
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O impacte do consumo levou a UE, a criar um Plano de Ação para um Consumo 
e Produção Sustentáveis e uma política Industrial Sustentável, de modo a definir 
um quadro dinâmico para melhorar o desempenho energético e ambiental dos 
produtos e incentivar a utilização destes produtos pelos consumidores.  

O desafio passa por melhorar o desempenho ambiental global dos produtos 
durante o seu ciclo de vida, promover e estimular a procura de produtos e 
tecnologias de produção mais adequados, e ajudar os consumidores a fazer 
escolhas mais corretas através de uma rotulagem mais coerente e simples (CE, 
2008). 

Na perspetiva de ajudar os consumidores a fazer escolhas mais corretas, o 
município da Mealhada tem desenvolvido várias iniciativas ao nível da 
agricultura e biodiversidade. Para esse fim, o município promoveu no Parque da 
Cidade uma horta para implementar a produção biológica, um pomar pedagógico 
e um espaço destinado às plantas aromáticas, medicinais e condimentares. 
Nestes espaços procura fomentar a prática da agricultura de modo tradicional. 

Estas iniciativas têm como objetivo (CMM, 2012):  

• Estimular a curiosidade infantil pelos fenómenos naturais; 

• Desenvolver capacidades de observação, organização e registo; 

• Desenvolver a capacidade de trabalho cooperativo. 

Na horta as ações desenvolvidas dedicam-se à plantação de várias qualidades 
de legumes, onde se ensina aos participantes todo o ciclo de vida do produto 
desde a sua plantação até à sua confeção.  

No espaço dedicado às aromáticas, designado de “Cantinho das aromáticas” 
promove-se a preservação da diversidade biológica, procurando através dela 
uma diversificação das produções locais endógenas, de modo a aumentar o 
nível de rendimento da população bem como os benefícios e assim influenciar a 
qualidade de vida local (CMM, 2012). 

Assim, nas ações promovidas neste espaço é divulgada a importância deste 
género de plantas na vida das pessoas, as suas diversas utilidades, bem como 
os benefícios que aporta à saúde a produção de produtos provenientes da 
agricultura biológica. 

No Pomar Pedagógico, procura-se sensibilizar os mais novos para as questões 
ambientais e rurais, cujo processo de aprendizagem passa por saber identificar 
as plantas, a utilidade e aplicação dessas plantas e por compreender todo o 
processo de crescimento e maturação das hortícolas e frutícolas  

Deste modo, os alunos das escolas, são sensibilizados para a importância do 
desenvolvimento rural sustentável. 
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4.2.2 Cidadania 

4.2.2.1 Qualidade de vida e taxa de satisfação 

Desenvolvimento sustentável significa também, melhorar a qualidade de vida, 
assegurando a preservação dos recursos ambientais, sociais e económicos 
existentes.  

Deverá ser assegurada uma boa qualidade de vida, oferecendo instrumentos 
para a opção por um modo de vida sustentável.  

Neste ponto a indicação/classificação da qualidade de vida da população e a 
respetiva taxa de satisfação face, por exemplo, ao desempenho dos serviços 
públicos, poderá ser uma ferramenta adicional no sentido de avaliar a  evolução 
do município no desenvolvimento de uma perspetiva comum e de longo prazo 
face à sustentabilidade.  

Na consulta efetuada através de inquérito, a questão relacionada com a 
qualidade de vida no concelho, apresentou uma pontuação positiva, com média 
de 3,6 valores (numa escala de 1-5).  

Não foi realizada uma questão específica para a taxa de satisfação 
relativamente aos serviços públicos, no entanto, foram recebidos alguns 
comentários pontuais, nas questões de resposta aberta, que identificavam esse 
desempenho como um aspeto positivo do concelho. Não foram identificados 
dados, nomeadamente eventuais inquéritos realizados pela CMM, que 
permitissem a sistematização e acompanhamento dos dados para este 
indicador. 

4.2.2.2 Sugestões e reclamações 

Para que a democracia participativa seja efetiva, deverá ser promovida a  
informação dos cidadãos, em simultâneo com a preparação de mecanismos na 
autarquia para que esta esteja preparada para receber e tratar as eventuais 
propostas dos cidadãos, para que estas possam ser tidas em conta nos 
processos de decisão.  

Neste aspeto não foram identificados procedimentos que permitam sistematizar, 
operacionalizar e dar seguimento a sugestões, comentários, ou manifestação de 
opinião por parte da população. 

4.2.2.3 Fomentar a capacidade de participação  

O município apresenta e desenvolve planos de carácter  estratégico ou de 
ordenamento do território, que tipicamente já incluem momentos participativos. 
No Quadro 4.4 são listados alguns dos processos mais recentes, e respetiva  
participação da população.  
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Quadro 4.4 – Participação pública no âmbito de processos dinamizados pela autarquia (IGT’s e outros). 

Processo participativo (IGT, outros,..) Data Informação sobre a 
participação pública 

Unidade de Execução da Av. 25 de Abril, Mealhada -  
discussão pública do projeto 

Abril a Maio 
de 2007 5 exposições 

Plano de Pormenor da Quinta do Alberto, Luso  2010 nd 

Relatório sobre o estado do Ordenamento do Território – 
discussão pública do relatório 2010 0 

Unidade de Execução da Av. 25 de Abril, Mealhada  - 
discussão pública da alteração do projeto 

Agosto de 
2011 

3 exposições 

Estudo Prévio de Requalificação da Pampilhosa Baixa -  
apresentação pública e recolha de contributos 

20 de Julho de 
2011 12 participantes 

Estudo Prévio de Requalificação da Envolvente à Praça 
Central do Luso - apresentação pública e recolha de 
contributos 

1 de Setembro 
de 2011 

100 participantes 

Lançamento do novo portal “Acontece na minha rua” e 
atualização do portal sig@mealhada. – apresentação 
pública 

Fevereiro de 
2012 nd 

nd- não disponível  

O município organiza ainda com regularidade conferências, palestras ou 
formações , sobre temas relevantes para a população e para o desenvolvimento 

local. Estas ações permitem um conhecimento mais aprofundado em áreas 
transversais, em aspetos económicos, sociais, ambientais, entre outros, 
contribuindo-se deste modo para a existência de uma participação ativa e 
informada da população (Quadro 4.5).  

Quadro 4.5 – Exemplo de participação pública no âmbito de processos dinamizados pela autarquia (conferências, 
palestras, formações). 

Processos dinamizados pela autarquia (conferências,  palestras, 
formações) Data Informação sobre a 

participação pública 

Workshop comércio tradicional – promoção de vendas em 
tempos e crise 

21 de 
Novembro de 

2011 
62 participantes 

Sessões de informação nas Juntas sobre “Protecção e 
Defesa da Floresta” (JF. do Luso e de Casal Comba) (1) 

8 e 9 de 
Setembro 

2011 
nd 

Workshop comércio tradicional – oportunidades e ameaças 16 de Junho 
de 2011 36 participantes 

Curso de atendimento  11 de Março 
de 2011 119 participantes 

Workshop ambiental para as empresas do sector 
automóvel  

16 de 
Fevereiro de 

2011  
15 participantes 

Conferência “OE 2012: Alterações fiscais”  3 de Fevereiro 
de 2011 

+ de 100 
participantes 

Formação profissional para adultos, dirigida a  funcionários 
das IPSS’S concelhias e da CMM (Casa do Povo de 
Vacariça: “Ética e Deontologia” ; Jardim de Infância de 
Sant’Ana: “Acompanhamento de Crianças  
Desenvolvimento Infantil” 

Maio e Junho 
de 2010 

20 +18 
formandas 

Sessões de formação gratuita na área das Tecnologias da 
Informação (iniciação aos computadores e à Internet), no 
Espaço Internet do Luso, com duração total de 12 horas 
 

Março, Abril e 
Maio de 2010 

nd 
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Processos dinamizados pela autarquia (conferências,  palestras, 
formações) Data Informação sobre a 

participação pública 

2º Encontro com a Educação - Educação para a saúde;  
Educação para a cidadania; Novo modelo de gestão 
escolar 

13 Março 
2010 nd 

Fonte: CMM, http://www.cm-mealhada.pt/ficheiros/press/press_eilsessaoti10.pdf;  

http://www.cm-mealhada.pt/ficheiros/educacao/2encontroedu/panfleto2encedu.pdf 

(1) – Sessões promovias pela CMM em colaboração com a Organização Florestal Atlantis (OAF)  -  associação de 
desenvolvimento florestal, criada em 2009, que intervém nos territórios dos concelhos de Anadia, Cantanhede, Mealhada, 

Mira, Montemor-o-Velho, Oliveira do Bairro e Vagos. 

nd- não disponível  

A capacidade de participação é ainda fomentada através da divulgação na 
página on-line da autarquia  de todos os documentos, projetos, planos em fase 
de discussão pública, bem como outras documentações relevantes para a 
população, como regulamentos gerais, avisos ou comunicações. As atas das 
reuniões da Assembleia Municipal e de Reuniões da Câmara encontram-se 
igualmente disponíveis através de acesso on-line, o que facilita o seu acesso e 
divulgação, e contribui para a informação da população e transparência nas 
decisões. Encontra-se disponível nesta ferramenta o histórico de documentação 
desde 2004. 

Estão a ser implementadas medidas que visam a modernização e simplificação 
de acesso aos serviços por parte dos munícipes, no âmbito do programa 
Simplex Autárquico, ao qual a CMM aderiu em Setembro de 2009.  

• Balcão do empreendedor - disponibilização de serviços - Inventariar, 
introduzir e manter permanentemente atualizados no Balcão do 
Empreendedor vários serviços, incluindo licenças, autorizações prévias e 
outros condicionamentos administrativos similares;  

• Fornecedor de Autenticação - Promover a utilização do mecanismo de 
autenticação eletrónica com Cartão de Cidadão através da componente 
da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública de suporte 
à identificação eletrónica designada Fornecedor de Autenticação. 

• Cartão de Cidadão - Promover a utilização dos certificados digitais de 
autenticação e assinatura qualificada do Cartão de Cidadão na 
Administração Local, através do desenvolvimento de normas 
orientadoras e da sua ampla divulgação;  

• Serviços Municipais no Portal do Cidadão e Portal da Empresa - 
Disponibilizar nos Portais do Cidadão e Empresa os serviços autárquicos 
que se encontrem disponíveis online, alargando assim o acesso e 
divulgação dos mesmos a todos os cidadãos e empresários interessados. 

• Rede Comum do Conhecimento - Promover o espaço colaborativo da 
Rede Simplex Autárquico, reconhecendo e distinguindo todos os seus 
membros que se destacarem pela sua participação ativa. Este espaço 
colaborativo deve ser potenciado ao longo do ano como repositório de 
informação importante para a execução das medidas, bem como através 
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da criação de fóruns temáticos para cada medida intersectorial ou outras 
tipologias de medidas.  

• Cooperação administrativa comunitária - Facilitar a cooperação 
administrativa prevista na legislação relativa ao mercado interno através 
da utilização da plataforma “Sistema de Informação do Mercado Interno 
(IMI) para prestar e solicitar informação às autoridades administrativas 
dos outros Estados membros e à Comissão Europeia. 

• Formulários e informação dos serviços urbanísticos online - formulários 
com possibilidade de preenchimento electrónico e toda a informação 
necessária aos vários procedimentos urbanísticos, designadamente: 
documentação necessária à instrução dos pedidos, taxas a pagar, 
identificação dos gestores dos diferentes processos e identificação das 
responsabilidades do munícipe em cada fase do processo. 

• Informação georreferenciada das obras municipais - Promover a 
articulação eficaz das atividades desenvolvidas pelos diversos serviços 
autárquicos com competências na gestão do território. Trata-se da 
criação de um Geoportal para disponibilização de informação 
georreferenciada sobre a localização das Obras Municipais e das 
características das obras municipais a realizar ou do seu estado de 
desenvolvimento. 

As associações existentes no concelho, podem também desempenhar um papel 
relevante no estímulo da capacidade de participação. Este ponto, detalhado no 
capítulo 4.4.8 (Cultura), atesta a existência de inúmeras coletividades 
espalhadas pelo território concelhio, essencialmente de natureza cultural, 
recreativa e desportiva.  

4.2.2.4 Atos eleitorais 

A afluência às urnas em momentos de eleições é também uma das formas de 
traduzir a cidadania ativa  da população. Refira-se que o contexto político-social 

de cada eleição pode influenciar significativamente o nível de afluência às urnas, 
dificultando a interpretação dos dados e identificação de eventuais tendências. 
Tipicamente as eleições legislativas registam uma maior afluência às urnas, 
enquanto as eleições para o Parlamento Europeu são as que têm tido a menor 
participação em Portugal.  

No Quadro 4.6 são agrupados os resultados dos três momentos de eleição mais 
recentes, para as Legislativas, Presidenciais, Europeias e Autárquicas, no que 
diz respeito à percentagem de votantes, globalmente e no concelho da 
Mealhada.  
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Quadro 4.6 – Percentagem de votantes nas eleições Autárquicas, Legislativas, Presidenciais e Europeias. 

 % de votantes 
Autárquicas Legislativas Presidenciais Europeias  

2001 2005 2009 2005 2009 2011 2001 2006 2011 1999 2004 2009 

Resultado global 60,1 61,0 59,0 64,4 59,7 58,1 50,9 61,5 46,5 40,3 38,8 36,8 

Mealhada 62,1 57,9 57,3 62,6 57,3 55,0 47,7 60,3 44,4 36,3 33,0 31,8 

Diferença 2,0 -3,1 -1,7 -1,8 -2,4 -3,1 -3,3 -1,2 -2,2 -4,0 -5,8 -5,0 

Fonte: DGAI, http://www.eleicoes.mj.pt/ 

Neste aspeto, os dados apresentados no quadro anterior apresentam uma 
tendência clara de percentagem de votantes inferior à média nacional, com um 
diferencial médio negativo sistemático.  

4.3 Domínio Ambiental 

Neste capítulo são compilados e sistematizados dados referentes aos recursos 
ambientais do concelho da Mealhada, designadamente nas vertestes ar, água, 
solo, biodiversidade.  

Estes são fatores fundamentais para a definição de bem estar e qualidade de 
vida da população, assim como para a implementação de uma estratégia de 
sustentabilidade para o concelho. A caracterização aqui efetuada, pretende 
definir um ponto de partida para vários indicadores ambientais, de forma a que 
estes possam ser considerados na definição e execução de ações e políticas 
relacionadas com esta área. 

4.3.1 Ar 

A qualidade do ar é uma componente essencial no que se refere à qualidade de 
vida da população, pelos potenciais impactos na saúde humana, ecossistemas e 
património construído, mas também pelo contributo para processos de escala 
global como deterioração da camada de ozono estratosférico e aquecimento 
global. 

Os efeitos na saúde humana referem-se, entre outros, a problemas ao nível dos 
sistemas respiratório e cardiovascular. Já os danos nos ecossistemas podem 
relacionar-se com a oxidação de estruturas da vegetação, que podem originar a 
queda prematura das folhas, bem como o apodrecimento precoce de frutos. 
Quanto aos impactos no património construído podem estar associados a 
poluentes acidificantes, que agem sobre as estruturas construída, levando à 
degradação dos materiais (APA, Qualar). 

No presente capítulo realiza-se a análise de dados de qualidade do ar, sob a 
forma de índice, para a região em que se insere o município, refere-se a 
componente de emissões de gases com efeito de estufa associadas ao concelho 
da Mealhada, e por fim, destacam-se algumas iniciativas promovidas pela CMM, 
no sentido de sensibilizar a população e contribuir para a melhoria da qualidade 
do ar. 
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4.3.1.1 Qualidade do ar 

A caracterização da qualidade do ar é realizada a nível nacional através de uma 
rede de estações fixas de medição, distribuídas por várias zonas3 ou 
aglomerações4. Nestas estações é efetuada a avaliação em contínuo da 
concentração de poluentes como ozono, dióxido de azoto, monóxido de carbono, 
dióxido de enxofre, partículas em suspensão e benzeno.  

As estações de medição de Ervideira e Montemor-o-Velho, com características 
de rurais de fundo, são as utilizadas para caracterizar a Zona Centro Litoral, onde 
se insere o concelho da Mealhada. Mais perto da Mealhada, localizam-se as 
estações da Aglomeração de Coimbra, Avenida Fernão Magalhães e Instituto 
Geofísico de Coimbra). Estas são estações de tráfego, ou seja, avaliam 
principalmente os níveis de poluição devidos ao tráfego automóvel, no local 
específico em que se situam, pelo que a sua abrangência em termos de 
representatividade se torna reduzida, dada a grande variação, no espaço e no 
tempo, das concentrações dos poluentes.  

Os valores medidos nas estações fixas são comparados com gamas de 
concentrações associadas a uma escala de cores, permitindo a construção de 
um índice de qualidade do ar (IQAr), disponibilizado pela APA na base de dados 
on-line da qualidade do ar. Consoante as concentrações medidas, podem ser 
obtidas cinco classes, desde “Muito Bom” a “Mau”. Deste modo consegue-se 
uma avaliação intuitiva da qualidade do ar ambiente para o território nacional. 

Em 2010, a nível nacional, a classe predominante do IQAr foi “Bom”, registando-
se, face a 2009, um aumento do número de dias com essa classificação. Os 
poluentes responsáveis pelos índices de pior classificação são geralmente as 
PM10 e o ozono, estando estas excedências associadas tipicamente a fenómenos 
de escala regional.  

Para a zona Centro Litoral, indica-se na Figura 4.8 seguinte a evolução do 
número de dias para cada classe do IQAr nos últimos anos. 

Através da análise do histórico do IQAr, observa-se que em 2008 o número de 
dias com as classe Muito Bom e Bom foram significativamente superiores aos 
registados nos três anos anteriores. Em 2009 e 2010, verificou-se uma descida 
gradual na percentagem de ocorrência das classes Muito Bom e Bom, mantendo-
se em 2010, num valor próximo de 82% dos dias para os quais existe índice 
quantificado. 

 

                                                
3 Área geográfica de características homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional. 

4 Zona caracterizada por um número de habitantes superior a 250 000 ou em que a população seja igual ou fique aquém de tal número 
de habitantes, desde que não inferior a 50 000, sendo a densidade populacional superior a 500 hab./km2. 
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Figura 4.8 – Evolução do índice de Qualidade do Ar para a zona Centro Litoral (2005-2010). 

A nível nacional, considerando todas as zonas e aglomerações para as quais 
existem dados em 2010, obtém-se um valor médio de 81% dos dias com classes 
Muito Bom e Bom, ou seja, um valor próximo do obtido para a região onde se 
insere a Mealhada. A comparação individual com as áreas para as quais existe 
um maior número de dados, e portanto uma maior representatividade anual, 
permite observar que a zona Centro Litoral, surge em quinto lugar em treze 
regiões, no que se refere ao número de dias com as classes referidas (Figura 
4.9). 

 

Figura 4.9 – Índice de Qualidade do Ar em 2010, para diferentes zonas e aglomerações. 
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Apesar das estações de medição, que servem de base para esta caracterização, 
não se localizarem no concelho da Mealhada, os dados podem ser utilizados 
como referência para acompanhar de forma global a evolução da qualidade do ar 
na região em que se insere o município.  

Questões ou problemas identificados numa escala local poderão ser alvo de 
tratamento e acompanhamento direcionado, nomeadamente através de 
medições e caracterização da qualidade do ar numa perspetiva local. Refira-se 
no entanto que as eventuais ações de minimização da poluição atmosférica, para 
além do impacto local representarão igualmente uma contribuição para a 
melhoria da qualidade do ar numa escala mais abrangente. Neste ponto 
enquadram-se por exemplo ações que visem a promoção do transporte público, 
sensibilização para as questões relacionadas com a qualidade do ar, ou outras 
medidas que apontem para a redução de emissão de poluentes atmosféricos.  

Não foram identificados estudos ou medições de qualidade do ar realizados no 
concelho. 

Queixas relativamente a qualidade do ar / odores  

Na informação recolhida no inquérito à população, a questão dos odores foi 
identificada por um número significativo de respostas, como sendo um dos 
aspetos a melhorar no concelho. Neste caso, os problemas são associados 
principalmente a uma fábrica de produção de óleos alimentares, para a qual 
existe já um histórico de ações e reclamações. Adicionalmente foram referidos de 
forma mais pontual, problemas com odores relacionados com matadouros, 
pocilgas, vacaria.  

4.3.1.2 Emissões GEE 

Segundo o Relatório do Estado do Ambiente de 2009 (APA, 2011) são cinco os 
setores com grande impacte na emissão de gases com efeito de estufa (GEE), 
nomeadamente, a Energia, os Resíduos, a Agricultura, os Processos industriais 
e o uso de solventes. 

Destes setores destaca-se a energia, que em 2008, foi responsável pela 
emissão de 71,8% dos GEE em Portugal. 

Os principais fatores que explicam as emissões de GEE, no setor da energia são 
a produção e transformação de energia (24,8%) e os transportes (24,8%). 

Ao nível urbano os problemas de transportes são mais significativos. Alcançar 
uma forma de mobilidade sustentável é um requisito para a diminuição das 
emissões de GEE e a melhoria do ambiente. 

A energia é uma componente principal de qualquer sistema económico, quer 
como sector per si, quer como um fator incluído em todas as outras atividades. A 
produção de energia e o seu uso têm efeitos ambientais que diferem da fonte 
energética.  
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Ao abrigo do Protocolo de Quioto, os estados membros da comunidade europeia 
comprometeram-se a atingir a meta de redução global de 8% das emissões de 
GEE, sendo definidas metas diferenciadas para cada estado membro. Neste 
âmbito Portugal obrigou-se a limitar o aumento das suas emissões a 27% face 
aos valores de 1990. 

Em 2009, de acordo com o inventário nacional das emissões de GEE (APA, 
2011) foi estimado para Portugal uma emissão de 74,6 MtCO2 eq. representando 
um acréscimo de 26% face às emissões de 1990. As emissões de 2009 
representaram uma emissão per capita de 7,01 tCO2eq/hab e em 1990 foi de 5,6 
tCO2eq/hab. 

No concelho da Mealhada, de acordo com o inventário nacional de emissões de 
GEE, em 2009, a emissão per capita foi de 5,9 tCO2eq/hab. valor inferior à média 
nacional e próximo do registado em 1990 para todo o território nacional. 

Face aos compromissos assumidos por Portugal, foi elaborado o Programa 
Nacional de Alterações Climáticas (RCM n.º 104/2006 de 23 de Agosto), o qual 
pretende: reforçar a monitorização nos diversos sectores e alargar o esforço de 
cumprimento do Protocolo de Quioto, "através de medidas nos sectores não 
abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão"; acautelar que os 
diversos sectores desenvolvam um esforço de monitorização apertado de modo 
a garantir a execução das diferentes medidas e; reforçar a verba do Fundo 
Português de Carbono. 

Contudo, destaca-se que o estado Português é parceiro juntamento com 10 
países da UE no programa intitulado de “Come2Com”. Um projeto Europeu 
financiado no âmbito do programa Energia Inteligente para a Europa (IEE) e tem 
por objetivo suportar e apoiar a iniciativa Europeia do Pacto de Autarcas.  

O Pacto Autarcas é um movimento europeu a envolver autarquias locais e 
regionais que voluntariamente se empenham no aumento da eficiência 
energética e na utilização de fontes de energias renováveis nos respetivos 
territórios. Através do seu compromisso, os Signatários comprometem-se a 
implementar Planos de Ação para as Energias Sustentáveis (PAES) nos seus 
territórios, com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 em 20% até 2020. 

Em Portugal são já signatários 71 municípios, sendo que 27 já submeteram os 
respetivos PAES à avaliação do Comissão Europeia, dos quais 3 já estão 
aprovados. 

Na sub-região do Baixo Vouga existem apenas 3 municípios signatários do 
Pacto Autarcas, Aveiro, Águeda e Ovar mas apenas os dois últimos já 
submeteram o PAES estando em avaliação pela comissão europeia. 

4.3.1.3 Iniciativas de sensibilização / redução de emissões 

Em 2010, foi aprovado em Portugal a Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas (ENAAC) (RCM n.º 24/2010, de 1 de Abril) a qual pretende 
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“… dotar o País de um instrumento que promova a identificação de um conjunto 
de linhas de ação e de medidas de adaptação a aplicar, designadamente através 
de instrumentos de carácter sectorial, tendo em conta que a adaptação às 
alterações climáticas é um desafio eminentemente transversal, que requer o 
envolvimento de um vasto conjunto de sectores e uma abordagem integrada.” 

Neste sentido a ENAAC foi estruturada em quatro objetivos:  

• Informação e conhecimento – conhecer, identificar e antecipar as 
vulnerabilidades e os impactes decorrentes das alterações climáticas nos 
vários sectores; 

• Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta – 
identificar medidas; definir prioridades; aplicar ações que reduzam a 
vulnerabilidade dos vários sectores às alterações do clima mais prováveis 
e mais preocupantes; e aplicar ações com vista a aumentar a eficiência 
de resposta a impactes que decorram das alterações climáticas; 

• Participar, sensibilizar e divulgar – Dar a conhecer aos cidadãos, 
empresas e demais agentes sociais os principais impactes esperados, 
assim como disseminar boas práticas sectoriais de adaptação; 

• Cooperar a nível internacional. 

Ao nível do município da Mealhada tem sido desenvolvidas e aplicadas ações 
que de certa forma vão de encontro aos objetivos da ENAAC.  

Neste contexto é de salientar as campanhas de educação e sensibilização 
ambiental na área da biodiversidade, que têm sido levadas a cabo desde de 
2008. Estas campanhas centram-se sobretudo na área da floresta. 

Em 2008, realizaram-se 2 campanhas:  

• Sensibilização e educação florestal - sensibilizar a população para a 
preservação dos espaços florestais e manutenção dos mesmos. 
Realizada para público em geral na junta de freguesia do Luso.  

• Plantação de árvores – campanha realizada em parceria com a 
Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, 
do CITIBANK e do Agrupamento de escuteiros da Pampilhosa, foram 
plantadas 2500 árvores no jardim público da Pampilhosa. Esta campanha 
foi dirigida ao público em geral, alunos das escolas de Pampilhosa e 
agrupamento de escuteiros de Pampilhosa. 

Em 2009, realizaram-se 2 campanhas: 

• Plantação de árvores - plantaram-se cerca de 1000 árvores autóctones 
para a reabilitação paisagística de determinadas do lago do Canedo na 
Pampilhosa e junto ao centro de saúde da Mealhada, dirigida ao público 
em geral e em parceria com a Quercus. 
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• Dia da floresta autóctone - visita guiada ao Parque da Cidade para 
observação e reconhecimento das espécies autóctones, existentes no 
mesmo. Plantação simbólica de várias espécies autóctones. 

Em 2010, realizaram-se 2 campanhas:  

• Pomar pedagógico - plantação de 31 árvores de fruto e 25 arbustos, para 
a concretização do pomar pedagógico e espaços envolventes do Parque 
da Cidade, respetivamente. Campanha dirigida à população escolar do 
ensino básico. 

• Prevenção de incêndios florestais - Campanha de sensibilização para 
apresentação das medidas necessárias ao cumprimento do normativo 
legal relativo à prevenção de incêndios florestais, dirigida ao público em 
geral. 

Desde de 2008, que no total foram plantadas 3500 árvores autóctones e 
realizadas ações para a população em geral a sensibilizar para a importância de 
preservar o património florestal.  

Além das campanhas de sensibilização e divulgação, a CMM tem participado em 
iniciativas de cooperação internacionais, nomeadamente a semana europeia da 
mobilidade.  

Contudo, de referir que o município não possui uma politica de aquisição de 
bens e serviços, na qual se inclua a aquisição de meios de transportes movidas 
por intermédio de energias alternativas. 

4.3.2 Água  

4.3.2.1 Água superficial 

A rede hidrográfica do concelho insere-se em duas bacias hidrográficas, a bacia 
do Rio Vouga e a Bacia do Rio Mondego. A bacia do rio Vouga drena a maioria 
do concelho para o rio Cértima (Figura 4.10). 

O rio Cértima é a linha de água principal e a sua nascente localiza-se na serra 
do Buçaco. O Cértima atravessa o concelho no sentido Sul Norte, passando 
pelas freguesias da Pampilhosa, Casal Comba e Mealhada seguindo para a 
Pateira de Fermentelos e com foz no rio Águeda. 
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Figura 4.10 - Troço do rio Cértima (foto de Horácio Graça) 

Da bacia hidrográfica do Mondego faz apenas parte a Ribeira do Pisão, no 
extremo sul do Concelho (Figura 4.11).  

As linhas de água existentes no sistema hídrico superficial apresentam carácter 
sazonal e irregular tendo em conta as condições climáticas e a reduzida 
dimensão das bacias hidrográficas o que origina situações de cheia no Inverno e 
Primavera e na sua maioria, no Verão estão secas.  

 

 

Figura 4.11 – Rede hidrográfica do concelho da Mealhada (CMM, 2007) 
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As bacias dos afluentes do Cértima apresentam características diferentes:  

• As margens direitas são longas e estreitas, tendo o curso de água a 
montante um declive acentuado, que diminui até à confluência (as águas 
afluem ao canal principal de modo bem distribuído, não originando de 
uma forma geral cheias); 

• As margens esquerdas, mais baixas e de menor declive, são mais largas, 
levando a uma maior concentração na afluência ao canal principal, tendo 
maior propensão para a ocorrência de cheias (Ribeira da Lendiosa, a 
partir de Mala e do Rio Ponte, a partir do Barregão). 

A Ribeira do Pisão, que drena para Sul, apresenta uma bacia com 
características semelhantes à da margem esquerda do Cértima. 

No Quadro 4.7 apresentam-se os cursos de água para as sub-bacias, respetivas 
áreas da bacia e extensão de acordo com a informação existente no documento 
Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal 
(DGRAH, 1981). 

Quadro 4.7 – Cursos de água no concelho de Mealhada. 

Sub-bacia 
Classificação 

decimal 
Cursos de água 

Área bacia 
(km 2) 

Extensão 
(km) 

Rio Cértima 

719 07 01  Rio Cértima 541,4 43,0 

719 07 01 18 Ribeira da Vacariça 12,9 9,8 

719 07 01 20 Ribeira da Raposeira 11,5 7,0 

719 07 01 11 
Ribeira da Pedrulha ou da 
Junqueira 7,6 5,0 

719 07 01 13 Ribeira da Lendiosa  13,5 5,0 

719 07 01 13 Ribeira de Caneco 5,4 4,0 

Rio Mondego 701 22 01 Ribeira do Pisão 44,7 13,0 

Fonte: DGRAH, 1981. 

No que respeita às águas superficiais existentes, o concelho insere-se em duas 
bacias hidrográficas: a Bacia hidrográfica do Rio Vouga e a Bacia Hidrográfica 
do Rio Mondego. Através da consulta no Sistema Nacional de Informação dos 
Recursos hídricos do Instituto da Água (SNIRH-INAG) confirma-se que não 
existe nenhuma nenhuma estação de monitorização da qualidade da água 
localizada no concelho da Mealhada. As estações existentes nas linhas de água 
que atravessam o concelho e drenam para o Rio Vouga e Rio Mondego 
encontram-se a jusante do limite do concelho pelo que os resultados obtidos não 
poderão ser entendidos como representativos da qualidade da água no 
concelho. 

De acordo com o relatório técnico para consulta publica do Plano de Gestão das 
bacias hidrográficas (PGBH) dos rios Vouga, Mondego e Lis integradas na 
Região hidrográfica 4, o sector inferior da bacia hidrográfica do Vouga é aquele 
que apresenta os maiores problemas de qualidade ecológica destacando-se as 
massas de água rio Vouga – Rios Cértima (presente no concelho de Mealhada) 
e Águeda com classificação de Mau pelo elemento biológico invertebrados 
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bentónicos, azoto amoniacal, CBO5 e taxa de saturação de oxigénio. Estes 
resultados poderão estar associados a descargas de efluentes urbanos, indústria 
transformadora e agricultura. 

4.3.2.2 Água subterrânea 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está 
relacionada com as ações geológicas que moldaram o território. O INAG 
estabeleceu quatro unidades hidrogeológicas, que correspondem às quatro 
grandes unidades morfo-estruturais em que o país se encontra dividido: 

1. Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço 
Hespérico; 

2. Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla 
Ocidental; 

3. Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla 
Meridional; 

4. Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do 
Tejo-Sado. 

O concelho de Mealhada encontra-se inserido na Orla Mesocenózica Ocidental 
(SNIRH - http://snirh.pt/) (Figura 4.12). 

Nesta unidade encontram-se 27 aquíferos individualizados em que as principais 
formações aquíferas são constituídas por: 

� Rochas detríticas terciárias e quaternárias (areias, areias de duna, 
terraços, aluviões, etc); 

� Arenitos e calcários cretácicos; 

� Calcários do Jurássico. 

A distribuição espacial pode ver-se na Figura 4.12. O concelho de Mealhada 
enquadra dois sistemas aquíferos: Cársico da Bairrada e Tentúgal. 
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Fonte: SNIRH (http://snirh.pt/). 

Figura 4.12 – Unidades hidrogeológicas. 

 

Cársico da Bairrada 

O Sistema aquífero é constituído por três aquíferos sobrepostos: O principal tem 
como suporte a última sequência dos Arenitos de Carrascal, Formação 
carbonatada, Arenitos Micáceos e parte inferior dos Arenitos Grosseiros 
Superiores; subjacente, um aquífero cujo suporte litológico é parte dos Arenitos 
de Carrascal; na base, um aquífero que tem por suporte a parte inferior dos 
Arenitos de Carrascal. 

Em termos de funcionamento hidráulico, o sistema é confinado pelos Arenitos e 
Argilas de Aveiro e Vagos, exceto no sector oriental, onde o sistema deverá ter 
características de freático. A recarga faz-se por infiltração direta das 
precipitações ou por drenância a partir dos aquíferos freáticos sobrejacentes. 

A produtividade do aquífero é mediana, variando as transmissividades entre 16 e 
600 m2/dia (INAG, 2000). 

 



 

Diagnóstico Pág. 42 de 162 

Tentúgal 

O sistema aquífero de Tentúgal é constituído por uma formação de arenitos na 
base, uma formação intermédia carbonatada e uma formação de arenitos no 
topo separada da anterior por margas. Estas três unidades embora sobrepostas, 
são independentes do ponto de vista hidráulico, com cargas hidráulicas 
diferentes e água com características químicas distintas (Peixinho Cristo, “Águas 
Subterrâneas no Baixo Mondego”; Projeto Praxis XXI 2/2.1/CTA - 156/94, 1998). 
A existência de camadas argilosas confere um carácter multicamada ao 
aquífero. 

A produtividade do aquífero não é elevada, variando as transmissividades entre 
1 e 400 m2/dia no aquífero de Tentúgal (INAG, 2000). 

No Quadro 4.8 apresentam-se as principais características dos sistemas 
aquíferos presentes na área do concelho da Mealhada. 

Quadro 4.8 – Principais características dos sistemas aquíferos. 

Unidade 
Hidrogeológica Orla Ocidental 

Sistema 
aquífero Cársico da Bairrada (O3) Tentúgal (O5) 

Formações 
Aquíferas 
Dominantes 

Camadas de Coimbra (Sinemuriano-
Lotaringiano), Calcários margosos de 
Lemede (Domeriano médio-superior) 

Arenitos de Carrascal (Aptiano-Cenomaniano), 
Calcários de Tentúgal (Cenomaniano-
Turoniano inferior), Grés de Furadouro 
(Cenomaniano superior-Turoniano) 

Litologias 
Dominantes 

Camadas de Coimbra: calcários 
compactos, com espessuras da ordem 
dos 110 m; Calcários margosos de 
Lemede: alternância de calcários 
argilosos, muito compactos, com finos 
leitos de margas, com espessura 
máxima da ordem dos 50 m 

Arenitos de Carrascal: arenitos mais ou menos 
argilosos, finos a grosseiros, com espessura 
média de 70 m; Calcários de Tentúgal: 
calcários, calcários margosos, arenitos 
calcários e margas; Grés de Furadouro: 
quartzoarenitos, micáceos, que para o topo 
passam a arenitos mais grosseiros, com 15 m 
de espessura 

Características 
Gerais 

Sistema cársico, com heterogeneidade 
acentuada 

Sistema aquífero multicamada, 
essencialmente poroso, de produtividade 
média, livre a confinado 

Produtividade 
(l/s) Mediana=3,2 Mediana=0,8 

Parâmetros 
Hidráulicos 

Transmissividades (m²/dia) entre 16 e 
600  Transmissividade entre 1 e 400 m²/dia 

Funcionamento 
Hidráulico 

A recarga faz-se por infiltração direta 
das precipitações ou por drenância a 
partir dos aquíferos freáticos 
sobrejacentes 

As três unidades que compõem o sistema 
aquífero são independentes sob o ponto de 
vista hidráulico e as águas têm características 
químicas distintas 

Piezometria / 
Direções de 
Fluxo 

Verifica-se compartimentação das águas 
subterrâneas: no sector ocidental a 
descarga efetua-se, para oeste, na 
direção de Fervença e para nordeste, na 
direção do sistema Cretácico; no sector 
oriental, a descarga ocorre para o rio 
Cértima 

Em termos gerais, o fluxo subterrâneo dá-se 
para sul, em direção à planície aluvionar do 
Mondego 

Balanço Hídrico 
Entradas=10 a 15 hm³/ano; saídas da 
ordem dos 14 hm³/ano 

Em termos médios, podem considerar-se as 
entradas iguais às saídas=26 hm³/ano 

Fácies Química Bicarbonatada cálcica Bicarbonatada cálcica 

Fonte: SNIRH (http://snirh.pt/). 

Para o estado das águas subterrâneas, a consulta do relatório do PGBH revela 
que quer no estado quantitativo (comparação da disponibilidade hídrica com a 
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taxa de extração) quer no estado químico os dois sistemas aquíferos 
enquadrados no concelho da Mealhada (Cársico da Bairrada e Tentúgal) 
apresentam uma classificação de Bom. 

4.3.2.3 Abastecimento e consumo  

O abastecimento de água no Município de Mealhada é assegurado por um 
conjunto de 15 sistemas de abastecimento (Quadro 4.9) (CMM): 

Quadro 4.9 - Características dos sistemas de abastecimento. 

Sistema Povoação 
abastecida 

População 
Servida 
(hab.) 

Tipo de 
captação 

Observações  

Sistema de 
Abastecimento 
de Antes 

Antes 1029 Furo de Antes 

Atualmente, o Furo de Antes 
encontra-se desativado. Este 
sistema recebe parte da água 
proveniente de Coimbra (Águas do 
Mondego, S.A.) que é injetada no 
S.A. de Mealhada. 

Sistema de 
Abastecimento 
de Carvalheiras 

Carvalheiras 56 Furo de 
Carvalheiras  

 

Sistema de 
Abastecimento 
de Casal Comba 

Casal Comba, 
Vimieira, 
Lendiosa, 

Pedrulha e Silvã 

2136 
Furo de Casal 
Comba  

Sistema de 
Abastecimento 
de Louredo 

Louredo 34 Furo de 
Louredo 

 

Sistema de 
Abastecimento 
de Luso 

Luso, Buçaco, 
Monte Novo, 

Salgueiral, L. S. 
Pedro, Várzeas, 
L. Sta. Eufémia, 

Barrô, L. S. 
Geraldo, 

Lograssol e 
Carreira 

3 303 Fonte de S. 
João 

Dado que esta região tem um 
grande potencial turístico, é 
considerado que este sistema 
abastece, para além dos 3303 
habitantes residentes, mais 2000 
habitantes flutuantes. 

Sistema de 
Abastecimento 
de Mealhada 

Mealhada, 
Póvoa de 
Mealhada, 

Reconco, S. 
Romão, Cardal 
e Sernadelo; 

Antes 

4 011 
Furo de Cabrita 
e Furo de 
Póvoa Messias 

Neste sistema é também injetada 
água proveniente de Coimbra 
(Águas do Mondego, S.A.). 

Sistema de 
Abastecimento 
de Pego 

Pego 123 Mina do Pego  

Sistema de 
Abastecimento 
de Quinta do 
Valongo 

Quinta do 
Valongo 

292 Furo de 
Raposeira 1 

 

Sistema de 
Abastecimento 
de Santo Amaro 
 

Santo Amaro 
(parte da 

Pampilhosa), 
Canedo e Mala 

400 Furo de Santo 
Amaro  

Sistema de 
Abastecimento 
de Vacariça 

Quinta do Vale, 
Vacariça e 
Travasso 

772 Furo de 
Raposeira 2 

 

Sistema de 
Abastecimento 
de Ventosa 

Ventosa do 
Bairro, Arinhos, 

Póvoa do 
Garção e 
Barregão 

1180 Furo de 
Ventosa  

Sistema de 
Abastecimento 
de Barcouço 

Barcouço, Sta. 
Luzia, Pisão, 
Cavaleiros, 

Ferraria e Grada 

2041 
 na Água comprada (Águas do 

Mondego, S.A.) 
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Sistema Povoação 
abastecida 

População 
Servida 
(hab.) 

Tipo de 
captação 

Observações  

Sistema de 
Abastecimento 
de Carqueijo 
 

Carqueijo e 
Quintas de Mala 

731 na Água comprada (Águas do 
Mondego, S.A.) 

Sistema de 
Abastecimento 
de Pampilhosa 

Pampilhosa, 
Canedo e Mala 4141 na 

Água comprada (Águas do 
Mondego, S.A.) 

Sistema de 
Abastecimento 
de Santa 
Cristina 

Santa Cristina 172 na Água comprada (Águas do 
Mondego, S.A.) 

 

As origens de água que alimentam estes sistemas são de dois tipos: captações 
próprias de natureza subterrânea, maioritariamente furos (Quadro 4.10); água 
comprada à empresa inter-municipal “Águas do Mondego” (Quadro 4.11). 

O armazenamento de água nos sistemas de abastecimento é feito em 
infraestruturas designadas por reservatórios, que consoante a sua função, 
armazenamento ou distribuição, assim se denominam normalmente de 
reservatórios apoiados (encontrando-se total ou parcialmente enterrados ou 
simplesmente à superfície) e reservatórios elevados. No Município de Mealhada 
existem 7 reservatórios elevados e 21 reservatórios apoiados. 

Os valores captados entre 2008 e 2010 para os furos anteriormente identificados 
bem como os valores de água comprada são sistematizados no Quadro 4.10 e 
Quadro 4.11. 

Quadro 4.10 – Quantidade de água captada por captação subterrânea 

Captação de água 
Caudal medido (m 3) 

2008 2009 2010 
Furo de Santo Amaro 33409 39316 73145 
Furo de Barrô - 1096 0 
Furo Carvalheiras 3494 4541 3792 
Furo de Louredo 1186 1662 1422 
Furo da Raposeira 1 - - 37478 
Furo da Raposeira 2  19692 0 - 
Furo de Ventosa 56084 73446 77169 
Furo de Cabrita 271114 357875 384843 
Furo de Casal Comba 127628 150999 73997 
Furo da Póvoa Messias  16032 69747 138590 
Lam. S. Geraldo - - 23020 

Fonte de S. 
João 

Zona Alta  
200 552 

20 813 16 447 
Zona Baixa 153 334 159 918 
Palace 18 068 20 847 

Total  729191 890897 1010688 

Fonte: CMM 

Quadro 4.11 – Quantidade de água comprada 

Entidade 
Água comprada (m 3) 

2008 2009 2010 
Águas do Mondego 713617 705216 624297 
INOVA - - 9061 
Total  713617 705216 635368 

Fonte: CMM 
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Atualmente, o concelho da Mealhada, está com cobertura total pela rede de 
abastecimento de águas, sendo que 100% da população é servida por sistemas 
municipais de abastecimento de água, valor superior à média nacional (97%), de 
acordo com dados do INSAAR relativos a 2009 (CMM, 2009). 

De acordo com o INSAAR, o consumo de água por habitante (capitação 
doméstica com base na população residente, l/hab.dia) é de 153 l/hab.dia, valor 
inferior à referência nacional (182 l/hab.dia). O volume de água captada e 
consumida (com base em dados de faturação) tem vindo a aumentar conforme 
se pode ver no Quadro 4.12, sendo mais expressivo o aumento entre 2009 e 
2010. 

Quadro 4.12 – Água consumida e perdas 

  
Água para abastecimento e consumida (m 3) 

2008 2009 2010 

Água captada 729 191 890 897 1 010 688 

Água comprada 713 617 705 216 624 297 

Sub Total 1 442 808 1 596 113 1 634 985  

Água faturada 1 057 181 1 197 069 1 236 712 

diferença/perdas 385 627 
27% 

399 044 
25% 

398 273 
25% 

Fonte: CMM 

A eficiência de utilização de água está relacionada com as perdas e ineficiência 
de uso. A falta de eficiência pode justificar-se por roturas nas condutas, furtos de 
água em ramais sem contadores e não contabilização da rega nas zonas 
públicas.  

Dos valores captados e consumidos a nível nacional evidenciam-se perdas 
médias de cerca de 25% ao longo dos sistemas, valor que se traduz num 
sobrecusto para as entidades gestoras e para os consumidores. 

No concelho da Mealhada o valor médio das perdas é equivalente ao valor 
nacional. 

Para a Qualidade da água do consumo humano, o concelho apresenta valores 
ligeiramente superiores ao valor nacional com o cumprimento pleno da 
frequência de amostragem e uma percentagem de 98,29% de cumprimento dos 
valores paramétricos (ERSAR, 2010).  

4.3.2.4 Sistemas de tratamento  

Para os sistemas de drenagem e sistemas de tratamento de águas residuais, os 
valores de população servida são de 100% e 98%, respetivamente. Estes 
valores são claramente superiores à média nacional que apresenta uma taxa de 
cobertura de 83% para os sistemas de drenagem e de 72% para o tratamento de 
águas residuais, de acordo com o INSAAR. 
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O concelho da Mealhada é servido por uma estação de tratamento de águas 
residuais (ETAR). A ETAR da Mealhada é responsável pelo tratamento 
(preliminar, primário e secundário) das águas residuais das seguintes povoações 
do concelho da Mealhada:  

•  Antes (freguesia de Antes);  

•  Casal Comba, Carqueijo, Quintas de Mala, Mala, Lendiosa, Pedrulha, 
Silvã e Vimieira (freguesia de Casal Comba);  

•  Luso, Barrô, Lameira St.ª Eufémia, Lameira S. Pedro, Várzeas, 
Carreira, Lameira S. Geraldo e Lograssol (freguesia de Luso);  

•  Mealhada, Póvoa, Sernadelo, Reconco, S. Romão e Cardal 
(freguesia de Mealhada);  

•  Pampilhosa e Canedo (freguesia de Pampilhosa);  

•  Vacariça, Pego, Qt.ª do Valongo, Qt.ª do Vale, Travasso e St.ª 
Cristina (freguesia de Vacariça);  

•  Ventosa, Arinhos, Póvoa do Garção e Barregão (freguesia de 
Ventosa). 

No concelho, e apesar da elevada taxa de serviço, existem ainda situações em 
que a drenagem das habitações é feita para fossas sépticas. Mas de acordo com 
a informação consultada relativa ao Plano estão previstas novas ETAR’s, a 
ampliação da ETAR da Mealhada bem como a integração das Águas do 
Mondego na resolução de alguns problemas de saneamento. 

4.3.2.5 Queixas relacionadas com qualidade da água 

De acordo com informação da entidade reguladora dos serviços de águas e 
resíduos (ERSAR) para o ano de 2010 não existem reclamações recebidas para 
o concelho de Mealhada, facto comprovado pela CMM. No entanto, deve referir-
se que no âmbito dos inquéritos efetuados à população no decurso da realização 
deste trabalho da Agenda 21, foram referidas situações de contaminação de 
linhas de água. 

4.3.3 Solo e uso do solo 

Da análise da Figura 4.13, observa-se que no concelho da Mealhada ocorrem 
tipos de solos com diferentes ocupações: os da parte baixa do concelho (Oeste), 
que corresponde ao fundo dos vales largos do Cértima e de alguns dos seus 
afluentes e as vertentes pouco declivosas desenvolvidas sobre os calcários e as 
margas, em particular os sectores norte-ocidental e central do concelho, são as 
áreas agrícolas por excelência do concelho, enquanto os sectores oriental, mais 
acidentado, e sul-ocidental têm maior aptidão florestal (CMM, 2007). 
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Fonte: CMM- Revisão do Plano Diretor Municipal.  

Figura 4.13 – Tipo de ocupação do solo.  

 

4.3.3.1 Ocupação urbana  

A ocupação urbana foi condicionada quer pelas características físicas do 
concelho quer pelas vias de comunicação. Efetivamente a ocupação 
desenvolveu-se sobretudo ao longo das vias de comunicação, sendo um  
povoamento de crescimento linear, sobretudo ao longo da EN1/IC2. Também a 
linha do Norte e o seu entroncamento com a linha da Beira Alta, foi responsável 
pelo crescimento do aglomerado populacional da Pampilhosa, e 
consequentemente da atividade industrial e ferroviária.  

Além da presença do interface ferroviário, a proximidade a Coimbra tem exercido 
grande influência no crescimento da Pampilhosa, estando este aglomerado a 
assumir um carácter de dormitório de Coimbra. 
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A ocupação do território concelhio foi-se desenvolvendo, assim, com base na 
implementação de infraestruturas ligadas à mobilidade e estruturas com 
influência na base económica – “impulsos” que foram induzindo crescimentos do 
assentamento humano, nomeadamente: a estrada real em 1845; as linhas de 
Caminho de Ferro em 1881; as instalações termais, meados do século XIX; as 
indústrias cerâmicas, final do século XIX; as novas acessibilidades rodoviárias – 
A1 – século XX (1982) (CMM, 2007). 

O crescimento urbano disperso e desordenado acarreta problemas de diversas 
ordens, principalmente para o meio ambiente, tornando-o inviável sob o ponto de 
vista da sustentabilidade. 

4.3.3.2 Ocupação florestal  

Em termos florestais o concelho da Mealhada caracteriza-se por uma ocupação 
que se desenvolve sobretudo na parte Este do concelho, destacando-se a Mata 
do Buçaco, e nalguns espaços intersticiais das zonas baixas. 

A ocupação que inicialmente se caracterizava pela presença de carvalhos com 
predomínio para o pinheiro bravo, tem vindo a ser alterada para eucaliptal 
(CMM, 2007).  

A Mata Buçaco, pelo facto de estar circunscrita por muros (construídos pelos 
frades carmelitas) e por ser protegida mantém um tipo de coberto de espécies 
folhosas embora com predomínio do pinheiro bravo misturado com outras 
coníferas de que se destaca o “cedro do Buçaco”. 

De acordo com o Corine Land Cover de 2006, cerca 45% do território concelhio 
estava ocupado com floresta, nomeadamente, folhosas, resinosas e mista. A 
floresta de folhosas é a que menor área ocupa, cerca de 6% da área total do 
município e localizada sobretudo na freguesia do Luso. A ocupação florestal com 
maior expressão é a floresta mista ocupando cerca de 20%, seguida da floresta 
de resinosas ocupando cerca de 19% do território municipal. 

Segundo a CMM a mancha florestal do concelho é composta por pinheiro bravo 
e eucalipto, por vezes em mistura. As espécies folhosas autóctones estão cada 
vez mais em posição subalterna e no sub-bosque (CMM, 2007). 

Em Portugal continental, as 3 classes de floresta ocupavam, segundo o Corine 
Land Cover de 2006, 22,6%. Metade da floresta nacional (11,3%) é ocupada por 
floresta de folhosas, sobretudo eucalipto, seguido da floresta de resinosas com 
6% e mista com 5,3%. 

Face ao tipo de ocupação florestal o Plano Regional de Ordenamento Florestal 
(PROF) do Centro Litoral, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006 de 
21 de Julho, determina quais as áreas que deverão ser sujeitas a Zonas de 
Intervenção Florestal (ZIF). As ZIF são áreas territoriais contínuas e delimitadas 
constituídas maioritariamente por espaços florestais submetidos a um plano de 
gestão e um plano de defesa da floresta, geridos por uma única entidade.  
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Em 2010 encontravam-se constituídas em Portugal continental 127 ZIF, 
correspondentes a uma área total de aproximadamente 585,1 mil hectares. 
Cerca de 44% da área florestal integrada em ZIF encontrava-se na região 
Centro, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (30%) (APA, 2012). 

Apesar do maior número de ZIF se concentrar na região Centro, para o concelho 
da Mealhada não foi determinada a constituição de nenhuma ZIF, estando 
apenas contemplado a elaboração do Plano de Gestão Florestal da Mata 
Nacional do Buçaco, o qual ainda não se encontra publicado. 

Incêndios 

Segundo a ENDS, deve-se promover o desenvolvimento sustentável da floresta 
portuguesa na perspetiva do uso múltiplo, privilegiando as atividades com maior 
valor acrescentado, tendo em atenção a conservação da natureza e da 
biodiversidade e a redução da vulnerabilidade a incêndios florestais (área média 
anual ardida inferior a 100.000 ha até 2012; eliminar incêndios com áreas 
superiores a 1.000 ha até 2012; reduzir a área média anual ardida para menos 
de 0,8% da superfície florestal até 2018; 500.000 ha de áreas com certificação 
de gestão florestal) (ENDS 2015). 

No concelho da Mealhada, entre 2001 e 2010, de acordo com informação do INE 
registaram-se 322 incêndios que resultaram em 518,2 ha de área ardida, sendo 
que 498,2 ha foram povoamentos florestais e 20 ha de matos (Quadro 4.13). 

Quadro 4.13 – Incêndios no concelho da Mealhada (2001-2010). 

Ano 
Ocorrência de 

incêndios 
florestais (N.º) 

Área ardida (ha) Taxa de 
superfície 

florestal ardida 
(%) 

Total 
Povoamentos 

florestais 
Matos 

2001 30 4,1 3,6 0,5 0,05 

2002 27 25,1 24,6 0,5 0,33 

2003 22 3 2 1 0,04 

2004 47 8 1 7 0,11 

2005 57 436 434 2 5,8 

2006      

2007 41 1  1 0,0 

2008 19 6 3 3 0,08 

2009 39 7 5 2 0,06 

2010 40 28 25 3 0,41 

Fonte: INE, Anuários estatísticos e CMM 

No período em análise constata-se que em determinados anos apesar do grande 
número de incêndios a superfície florestal ardida é relativamente baixa, com 
destaque para os anos de 2004 e 2007. O ano de 2005 foi o ano com maior 
número de incêndios e o mais gravoso devido ao valor elevado de área florestal 
ardida (434 ha).  
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O ano de 2010, a seguir a 2005, foi o ano com maior área ardida (28 ha), com 
uma taxa de superfície florestal ardida de 0,41 %.  

Em Portugal continental, no ano de 2010, contabilizaram-se 22.026 ocorrências 
que corresponderam a 133.090 ha de área ardida, com uma taxa de superfície 
florestal ardida de 2,47% (APA, 2012). 

Face à meta do ENDS, verifica-se que o município está abaixo do valor 
preconizado como meta (0,8%) da superfície florestal ardida. 

4.3.3.3 Ocupação agrícola  

A atividade agrícola no concelho está distribuída pela a zona central e ocidental 
do concelho, sendo caracterizada pelas extensões de vinha e algumas manchas 
de culturas horto-frutículas e cerealíferas. A vinha é a cultura predominante com 
maior presença a ocidente do meridiano da Vacariça. As culturas horto-frutículas 
cereais surgem nas zonas aluvionares dos principais rios (rio Cértima e rio da 
Ponte) (CMM, 2007). 

Além da vinha, observam-se áreas de regadio, com destaque para as planícies 
formadas pelos rio Cértima e rio da Ponte, a ribeira da Vacariça, da Raposeira e 
Santa Cristina.  

As restantes áreas agrícolas, são utilizadas para agricultura de subsistência, 
sendo um rendimento complementar do agregado familiar. Nessas áreas 
produzem-se essencialmente batata, milho e hortícolas.  

As áreas agrícolas são sobretudo solos de boa aptidão agrícola, nos quais se 
consideram os das classes A, B e Ch, da Classificação de Capacidade de Uso 
do Solo de Portugal, para além dos parâmetros de: fraco declive; boa espessura; 
textura não grosseira; retenção de alguma humidade no período seco; existência 
de água disponível para irrigação. 

Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 

De acordo com o Recenseamento Agrícola de 2009, o concelho da Mealhada 
possuía uma área de 1708 ha de Superfície Agrícola Utilizada (SAU), tendo esta 
diminuído cerca de 34% face ao ano de 1999 (2586 ha) (ver capítulo 4.5.1.1).  

A SAU do concelho da Mealhada representava, em 2009, 15,4% do território 
municipal valor bastante inferior ao registado em 1999, que correspondia a 
23,3%. Em 2009 a SAU correspondia a 15,4% do total do território municipal. 

Em Portugal continental de 1999 a 2009 a SAU, decresceu 5,1%, ocupando 
39,8% do território continental. O elevado valor deve-se sobretudo à região do 
Alentejo e Trás-os-Montes cuja a densidade urbana é consideravelmente inferior 
à Beira Litoral (sub-região agrícola onde está integrado o município da 
Mealhada). 

Do total da SAU do concelho da Mealhada, cerca de 61% é ocupada com 
culturas permanentes e 39% pelas culturas temporárias. Das culturas 
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permanentes destaca-se a vinha (78%) como a cultura dominante, seguida do 
olival (18%). Dentro das culturas temporárias de referir os cereais para grão 
(52%) seguido das culturas forrageiras (35%) (ver capítulo 4.5.1.1). 

Na distribuição das utilizações do solo por freguesia salienta-se a maior 
proporção de superfície agrícola não utilizada em Ventosa do Bairro e Antes, e a 
maior ocupação florestal na freguesia do Luso. 

A vinha representa uma identidade cultural, estando o concelho integrado numa 
região demarcada para a produção do vinho, com Denominação de Origem 
“Bairrada”. 

Produção biológica  

Do total de culturas permanentes e temporárias do concelho desconhece-se a 
percentagem da SAU cujo modo de produção seja biológico.  

De acordo com a ENDS 2015, a produção biológica deverá ocupar 10% da SAU 
do território nacional, sendo uma das metas necessárias para cumprir o terceiro 
objetivo do ENDS – “Melhor ambiente e valorização do património”. Em Portugal 
continental o modo de produção biológico correspondia, em 2009, a 4,4% da 
SAU.  

4.3.3.4 Áreas de expansão urbana versus área agríco la e florestal 

As áreas de expansão urbana correspondem ao espaço urbanizável dentro dos 
perímetros urbanos, o qual se caracteriza por poder vir a adquirir as 
características de espaço urbano. Na Figura 4.14 é visível a existência de áreas 
agrícolas e áreas florestais dentro dos perímetros urbanos, prevendo-se por isso 
a alteração do uso do solo no espaço urbanizável e a existência de loteamentos 
em solo agrícola e florestal. 

De acordo com a ocupação do solo do CLC de 2006, a área florestal em termos 
de ocupação é dominante (48,5%), seguindo-se a área agrícola, destacando-se 
a área de vinha que ocupa cerca de 17% do território municipal.  

Apesar da expansão urbana registada desde a entrada em vigor do PDM, esta 
representa cerca de 7%. Contudo, face aos espaços urbanos e urbanizáveis 
constantes do PDM a área urbana representa 17,5%. 

Desde a entrada em vigor do PDM, até ao final de 2009, foram aprovados 52 
operações de loteamento no concelho. A área total loteada foi de 79,58 ha, 
tendo resultado em 588 lotes e 1408 fogos, tendo estas ocorrido 
maioritariamente nas freguesias de Mealhada e Pampilhosa, já nas freguesias 
de Vacariça e ventosa do Bairro não se registou qualquer operação de 
loteamento (CMM, 2010). 

Neste âmbito destaca-se os loteamentos para concentração de unidades 
empresarias, nomeadamente a Zona Industrial da Pedrulha e a Plataforma 
Rodo-ferroviária da Pampilhosa. 
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Fonte: CMM, 2011 e Corine Land Cover, 2006. 

Figura 4.14 – Perímetro urbano-industrial versus áreas agro-florestais. 

No mesmo período a CMM promoveu a elaboração do Plano de Urbanização do 
Luso e 5 Planos de Pormenor (PP): PP da Qta da Nora, PP da Quinta do 
Alberto, PP da zona industrial dos Viadores, PP da Área de Localização 
Empresarial de Barrô e o PP do Campo de Golfe da Pampilhosa. Excetuando o 
PP do Campo de Golfe, que está em fase de conclusão, todos os outros planos 
foram aprovado, os quais permitiram a consolidação do tecido urbano. 

O PDM de Mealhada encontra-se atualmente em revisão, o que constitui uma 
oportunidade para integrar as opções de outros instrumentos com incidência no 
território municipal, designadamente, o Plano Regional de Ordenamento 
Florestal (PROF) do Centro Litoral, o Plano Regional de Ordenamento do 
Território para a Região Centro (PROT-Centro) e ainda a Estratégia Nacional 
parta o Desenvolvimento Sustentável. 

4.3.3.5 Paisagem 

A paisagem do concelho pode ser diferenciada em duas unidades: Serra do 
Buçaco e Terraços Fluviais. 

A Serra do Buçaco - corresponde à parte oriental do concelho, e possui um 
forma alongada, em cumeada com direção NW-SE, com vertentes abruptas com 
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uma altitude máxima de 563 m. É uma unidade de paisagem caracterizada pela 
ocupação florestal de eucalipto e pinheiro bravo.  

As manchas de eucalipto e pinheiro bravo são extensas, resultando numa 
simplificação da paisagem, perda de biodiversidade, acréscimo de risco de 
incêndio e algumas vezes de erosão. Assim, trata-se de uma unidade de 
paisagem com elevada fragilidade e baixa multifuncionalidade (DGOTDU, 2004).  

Contudo, existem elementos distintos que conferem a esta unidade uma 
diferenciação paisagística, nomeadamente a Mata do Buçaco e o aglomerado 
populacional do Luso.  

Os Terraços Fluviais – correspondem à parte central e ocidental do concelho, 
formados pelas linhas de água do rio Cértima e ribeiras da Lendiosa, Vacariça, 
Pisão e outras linhas de água. Trata-se de uma área plana em que domina um 
mosaico equilibrado de áreas agrícolas e florestais. As áreas agrícolas são 
representadas por vinhas, olivais e zonas de regadio onde se cultiva a batata, 
milho e hortícolas. As áreas florestais são constituídas essencialmente por 
eucaliptos e pinheiro bravo. 

O carácter desta unidade de paisagem é fortemente marcado pelas vias de 
comunicação com destaque para a EN1 e para a linha ferroviária do Norte, que 
atravessam longitudinalmente o concelho. O povoamento encontra-se 
disseminado pelo território, destas vias de comunicação, com a presença de 
edifícios de comércio, indústria e habitação.  

Esta unidade, em termos de coerência de usos pode considerar-se média a 
baixa, na medida em que à relação equilibrada entre a área agrícola e florestal 
se sobrepõem as deficientes expansões urbanas, ou seja, edificação nas 
envolventes das principais vias automóveis, e ainda da construção dispersa de 
unidades industriais e armazéns. Este facto, confere-lhe uma identidade 
paisagística baixa, o que não impede que estejam associados produtos com 
generalizado reconhecimento, com maior ou menor relação com  a paisagem, os 
seus famosos vinhos e o leitão. Esta unidade não se apresenta com 
características únicas ou raras, relevantes em termos de paisagem (DGOTDU, 
2004). 

4.3.3.6 Áreas de proteção 

O concelho da Mealhada encontra-se abrangido por áreas que visam a 
conservação do património natural e uso específico do solo, designadamente 
áreas de REN e RAN. 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) “(…) é uma estrutura biofísica que integra 
o conjunto de áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição 
e susceptibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção espacial” 
(Alínea 1 do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 166/2008) 
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De acordo com este regime, “Nas áreas incluídas na REN são interditos ou usos 
e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: operações de 
loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de 
comunicação, escavações e aterros, destruição do revestimento vegetal, não 
incluindo as ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento das 
operações culturais e aproveitamento agrícola do solo e das operações 
correntes de condução e exploração dos espaços florestais.” Excetuando-se 
“(…) os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica e ambiental (…)” (Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008). 

O regime de utilização do solo nas áreas que integram a Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, 31 de Março, tendo 
como objetivo “Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como 
suporte do desenvolvimento da atividade agrícola; Contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; Promover a competitividade 
dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; Contribuir para 
a preservação dos recursos naturais; Assegurar que a atual geração respeite os 
valores a preservar (…) ” (Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 73/2009). 

De acordo com este regime da RAN, “As áreas de RAN devem ser afetas à 
atividade agrícola e são áreas non aedificandi numa óptica de uso sustentado e 
de gestão eficaz do espaço rural.” 

Na Figura 4.15 é possível visualizar a delimitação da área de RAN e REN no 
concelho de Mealhada. De referir que no âmbito da atual revisão do PDM, esta 
delimitação irá sofrer alterações. 
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Fonte: CMM. 

Figura 4.15 – Área de RAN e REN no concelho de Mealhada. 

Do total do território municipal, 23,5% está classificado como RAN e 48,9% está 
classificado como REN (Figura 4.15).  

4.3.4 Biodiversidade e espaços verdes 

4.3.4.1 Biodiversidade 

O concelho da Mealhada não possui qualquer área inserida no Sistema Nacional 
de Áreas Classificadas (Rede Natura 2000, Rede Nacional de Áreas Protegidas 
e demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado Português). 

No entanto, do ponto de vista dos valores naturais, o concelho é marcado pela 
presença da Mata Nacional do Bussaco (MNB), que, fruto da sua história, se 
constitui como sendo uma das Matas Nacionais mais ricas em património 
natural, sobretudo vegetal. 

Este valor torna-se tanto mais relevante quando na envolvente próxima a 
dominância é de monoculturas de pinheiro-bravo e eucalipto. Por outro lado, na 
generalidade do concelho, predominam os espaços agrícolas dominados pela 
vinha e alguns olivais, frequentemente com ocupação intersticial de 
povoamentos à base de eucalipto. 
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Assim, as condições de coberto vegetal propiciadas pela Mata, na qual ocorrem 
diversos pontos de água, favorecem a ocorrência nesta pequena área de mais 
de centena e meia de espécies de vertebrados, com especial destaque para a 
comunidade de aves, sobretudo pequenos passeriformes. Entre as espécies de 
vertebrados mais relevantes no contexto conservacionista estão: a Salamandra-
lusitânica (Chioglossa lusitanica) - espécie vulnerável, endémica da península 
ibérica e inscrita nos Anexos II e IV da Directiva Habitats (DH), o Lagarto-de-
água (Lacerta schreiberi) - espécie endémica da península ibérica e inscrita nos 
Anexos II e IV da DH e o Açor (Accipiter gentilis) - espécie vulnerável. 

No que respeita à flora, a MNB possui uma das melhores coleções 
dendrológicas da Europa, com cerca de 250 espécies de árvores e arbustos 
entre as quais estão inúmeros exemplares notáveis. Tendo em conta a natureza 
do coberto vegetal, a Mata pode-se subdividir em quatro unidades: 

• Arboreto 

• Pinhal do Marquês 

• Jardins e Vale dos Fetos 

• Mata Climácica 

Destas, as mais importantes no contexto conservacionista são o ‘Arboreto’ e a 
‘Mata Climácica’ das quais se apresenta seguidamente uma descrição mais 
detalhada. 

Arboreto 

O Arboreto ocupa cerca de 80% da área da MNB. Nos primórdios da sua 
formação (séc. XII) sob a ação da Ordem dos Carmelitas Descalços, esta área 
manteve muito da sua naturalidade. No entanto, a partir do final do século 
XVI/início do século XVII, iniciou-se a introdução de espécies exóticas, tendo o 
do cedro-do-Buçaco (Cupressus lusitanica), trazido da América Central, sido a 
primeira. A partir de 1834, quando a Mata passou a fazer parte dos bens do 
Estado, muitas outras espécies alóctones foram introduzidas, incrementando e 
valorizando o arboreto, mas reduzindo significativamente a sua naturalidade. 
Assim, a partir desta altura foram sendo introduzidas muitas espécies, entre as 
quais se destacam: cedros (Cedrus atlantica, Cedrus deodara), sequóias 
(Sequoia sempervirens e Sequoiadendron giganteum), araucárias (Araucaria 
bidwillii, Araucaria angustifolia, Araucaria heterophylla) eucaliptos (Eucalyptus 
regnans, E. obliqua, E. globulus),  pseudotsuga (Pseudotsuga menziezii). 

A existência de exemplares centenários de várias espécies de árvores que 
adquiriram um porte notável, é um dos aspetos que notabiliza a MNB. Aqui se 
destacam os cedros-do-Buçaco (Cupressus lusitanica), que pela história que os 
envolve e pelo elevado número existente na Mata é considerado um ex-libris, 
existindo um exemplar que é considerado a árvore mais velha desta espécie em 
Portugal (terá sido plantada em 1644 pelos Carmelitas Descalços). É neste 
contexto que o Arboreto assume especial relevância natural. 
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Nesta área, da floresta original, anterior às intervenções humanas, ainda restam 
alguns carvalhos (Quercus robur e Q. pyrenaica), azereiros (Prunus lusitanica) e 
loureiros (Laurus nobilis).  

Mata Climácica  

Do ponto de vista conservacionista é sem qualquer dúvida a área mais 
importante da MNB. Trata-se de uma formação vegetal clímax, de espécies 
autóctones que, segundo alguns autores, conserva as características típicas da 
floresta primitiva que existia nesta região, antes da intervenção humana. Apesar 
de ocupar apenas uma pequena área, este local é bastante diversificado, 
albergando três habitats diferentes: 

• carvalhal de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e carvalho-negral (Q. 
pyrenaica); 

• loureiral, dominado pelo loureiro (Laurus nobilis), com presença 
frequente do medronheiro (Arbutus unedo), folhado (Viburnum tinus) e 
azevinho (Ilex aquifolium),  

• ‘Adernais’, - formação vegetal única, dominada por adernos (Phillyrea 
latifolia) de porte arbóreo notável. Em alguns locais é praticamente 
puro, formando um bosque com copado denso onde não ocorrem 
praticamente outras espécies arbóreas. Entre as espécies 
subarbustivas é notória a dominância da gilbardeira (Ruscus 
aculeatus), espécie inscrita no Anexo V da Directiva Habitats. No 
estrato escandente são comuns a salsaparrilha-bastarda (Smilax 
aspera), uva-de-cão (Tamus communis) e a hera (Hedera hibernica). 

Para além destas duas unidades, tal como anteriormente referido, na MNB 
ocorre ainda o Pinhal do Marquês, no qual o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) é a 
espécie dominante, encontrando-se o sub-bosque muito invadido por Acácias, e 
os Jardins/Vale dos Fetos que são áreas ajardinadas. O vale dos fetos deve o 
seu nome à existência de muitos exemplares de fetos de porte arbóreo 
(Dicksonia antarctica). No seu conjunto são áreas com menor valor 
conservacionista. 

Apesar da existência da MNB, de referir que de acordo com os anuários 
estatísticos do INE dos anos 2008, 2009 e 2010 o município da Mealhada não 
têm tido qualquer despesa com a proteção da biodiversidade e da paisagem. A 
nível do continente, Portugal gastou em 2010, 11.632 € por mil habitantes. 

Este evidência, deve-se provavelmente, à não existência de áreas que estejam 
inseridas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas e da MNB ser gerida por 
uma fundação cuja missão é a conservação do património natural e cultural. 

Apesar da CMM, para fins estatísticos não apresentar qualquer despesa nos 
últimos anos, é de destacar as ações de educação e sensibilização ambiental ao 
nível na área da biodiversidade. Estas ações são desenvolvidas desde 2008, 
tendo a CMM em parceria com outras entidades promovido a plantação de 3500 
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árvores autóctones e ações para a população em geral a sensibilizar para a 
importância de preservar o património florestal 

De salientar, que no âmbito das atribuições da Fundação da MNB, esta se 
candidatou em 2010 ao Programa Comunitário LIFE+ Natureza e Biodiversidade 
com o projeto BRIGHT (Bussaco´s Recovery from Invasions Generating Habitat 
Threats) cujo total de investimento ascende aos 3 milhões de euros, tendo-lhe 
sido atribuído um cofinanciamento de 1,5 milhões de euros. Este projeto tem 
uma duração de 5 anos, ao longo dos quais serão colocados em prática, 
testados e avaliados trabalhos de gestão de habitat e conservação da natureza 
de modo a contribuir para a estratégia comunitária de minimização da perda da 
biodiversidade (Fundação MNB, 2012). 

Os trabalhos de controlo serão acompanhados de trabalhos de conservação, 
valorização e reabilitação da flora autóctone, através da propagação e plantação 
de um conjunto de espécies características daquele e de outros habitats 
autóctones. Os trabalhos contam com a parceria da Universidade de Aveiro (ao 
nível da monitorização de resultados) e da Câmara Municipal da Mealhada (ao 
nível da educação ambiental), esperando-se que angarie também um amplo 
envolvimento da Comunidade Local (Fundação MNB, 2012).  

4.3.4.2 Espaços Verdes 

Os espaços verdes desempenham diversas funções ecológicas intimamente 
relacionadas com os problemas de gestão de recursos naturais, incluindo os 
relacionados com a gestão de água da chuva, o aumento da diversidade 
biológica e a melhoria da qualidade do ar (CE, 1996).  

Nos momentos de auscultação à população (inquérito e workshop) os espaços 
verdes e de lazer foram evidenciados como sendo um dos aspetos fortes do 
município. 

No município da Mealhada destaca-se o Parque da Cidade como um importante 
espaço verde pela diversidade de funções que desempenha, quer ao nível do 
lazer, quer ao nível da educação ambiental.  

Para além do Parque da Cidade, salienta-se os parques de merendas de Casal 
Comba e Vacariça e o parque do Luso. 

4.3.5 Energia 

As questões energéticas assumem atualmente um papel fundamental na 
sociedade e na economia. Questões como a dependência de petróleo ou de 
outros combustíveis fósseis, bem como  o tema das alterações climáticas levam 
a que seja fundamental a adoção de políticas e estratégias para o sector, 
visando a diminuição da dependência do exterior e o aumento da contribuição de 
fontes internas e de energias renováveis. 
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4.3.5.1 Consumo de energia 

Em 2009, Portugal apresentava valores de dependência energética de cerca de 
81%, com importação de energia primária na ordem dos 96%. O elevado 
potencial em fontes de energia renováveis (FER), com maior aproveitamento nos 
anos recentes leva a que em 2009, o peso das renováveis no total da energia 
primária já seja da ordem dos 20%. 

A Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), refere como principais 
objetivos: 

• 60% da eletricidade produzida e 31% do consumo de energia final com 
origem em fontes renováveis e uma redução de 20% do consumo de 
energia final (Pacote Energia-Clima 20-20-20); 

• Diminuição da dependência energética do exterior, baseada no consumo 
e importação de combustíveis fósseis, para cerca de 74% em 2020, a 
partir de uma crescente utilização de recursos energéticos endógenos; 

• Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida 
a partir de fontes endógenas, possibilitando uma redução de importações. 

Por outro lado, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 
estabelece como meta a redução do consumo final de energia em 1% ao ano, 
em relação à média dos últimos 5 anos. Esta objetivo pretende também a 
intensificação da utilização de recursos energéticos endógenos, promover a 
produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, contribuir para 
a redução da fatura energética externa, dando resposta deste modo ao problema 
das alterações climáticas, com a diminuição da contribuição do sector energético 
nas emissões de GEE. 

Os dados mais recentes relativo ao consumo de energia final, mostram uma 
diminuição no consumo de energia final a nível nacional, a partir de 2005. Em 
2008, a referência nacional foi de 1,7 tep/hab. Dados provisórios para 2009/2010 
apontam para um valor próximo de 1,6 tep/hab (DGEG, 2011). 

No que se refere ao consumo de energia para a Mealhada, e atendendo ao 
consumo de eletricidade, na Figura 4.16 indica-se a evolução do número de 
consumidores, de acordo com o tipo de consumo. 



 

Diagnóstico Pág. 60 de 162 

  

Figura 4.16 – Número de consumidores de eletricidade para a Mealhada. 

No período considerado, observam-se evoluções distintas, para os diferentes 
tipos de consumidores. Entre 2000 e 2009, o número de consumidores 
domésticos aumentou cerca de 20% (7547 para 9090), os não domésticos 
sobem aproximadamente 15% (1230 para 1411), e os sectores industrial e 
agrícola apresentam, respetivamente, uma redução no número de consumidores 
de 39% (486 para 296) e 7% (546 para 507).  

Relativamente ao peso destes sectores no consumo de energia, o sector 
industrial apresenta a maior percentagem de consumo, aproximadamente 57% 
em 2009 (Figura 4.17). Apesar da quebra significativa no número de 
consumidores de eletricidade, em termos relativos o peso do consumo deste 
sector no total manteve-se no intervalo entre os 55 e os 60% do consumo total. 
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Figura 4.17 – Consumo de energia elétrica segundo o tipo de consumo para a Mealhada. 

 

No Quadro 4.14, é realizada a desagregação dos consumos de energia elétrica 
por sector para o período de 2000 a 2009, com a indicação da diferença 
percentual em 2009 em relação ao período inicial.  

Quadro 4.14 – Consumo de eletricidade por sector. 

Ano Total 
(MWh) 

Doméstico 
(MWh) 

Não 
doméstico 

(MWh) 

Indústria 
(MWh) 

Agricultura 
(MWh) 

Iluminação 
das vias 
públicas 
(MWh) 

Iluminação 
interior de 

edifícios do 
Estado 
(MWh) 

Outros 
(MWh) 

2000 82718 17298 12941 45855 2733 2219 1459 213 

2001 90740 18136 18136 51474 3202 2147 1730 233 

2002 99497 19474 14337 58017 3046 2236 1951 435 

2003 103882 19395 15244 61110 2985 2551 2093 502 

2004 108223 21661 15827 63025 2758 2366 2076 510 

2005 113782 23153 16008 66668 2440 2462 2471 580 

2006 121342 23686 16729 72766 2301 2663 2668 528 

2007 117941 24201 16682 68709 2100 2657 3032 560 

2008 118872 23794 16694 69969 2108 2776 3024 506 

2009 114731 24602 16304 65314 1773 3036 3239 463 

Variação 
2000-2009 +39% +42% +26% +42% -35% +37% +122% +118% 

Variação 
2006-2009 -6% +4% -3% -11% -30% +12% +18% -14% 

 

No consumo total, apesar de se ter registado um aumento de 39% entre 2000 e 
2009, regista-se que depois de 2006, o valor tem mostrado uma tendência de 
descida em alguns sectores. Esta tendência não se observa no consumo 
doméstico, iluminação de vias públicas e iluminação interior de edifícios do 
estado, locais onde se mantém crescimento no período mais recente.  
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Estes dados, podem auxiliar na identificação de áreas onde poderá ser relevante 
a intervenção no que se refere a estratégias de sensibilização, poupança ou 
eficiência energética, nomeadamente nos sectores que apresentaram  
crescimento sistemático nos períodos referidos. No sector doméstico, e apesar 
de ser um dos que apresenta uma evolução contínua em termos de crescimento, 
os valores per capita continuam a ser inferiores à média nacional. O consumo 
doméstico por habitante mostra a existência de um diferencial face ao valor 
nacional que se tem mantido (Quadro 4.15).  

Quadro 4.15 – Consumo doméstico de eletricidade por habitante. 

 Ano 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Portugal (MWh/hab)  1,18 1,26 1,27 1,31 1,27 1,33 
Mealhada (MWh/hab)  1,01 1,07 1,09 1,10 1,07 1,11 

 

4.3.5.2 Produção de energia 

Para as energias renováveis, não foi possível a identificação e quantificação da 
produção, associada ao município da Mealhada. A informação relativa ao distrito 
de Aveiro, refere a produção de 368 GWh, em 2010 (hídrica, eólica, biomassa, 
fotovoltaica). Este valor representa aproximadamente de 1,3% da produção 
nacional neste ano (DGEG, 2011). No entanto, pressupõe-se que a contribuição 
município do Mealhada nesta área seja nula ou residual. 

A meta para 2010, estabelecida a nível nacional, referia uma percentagem de 
45% de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no 
consumo bruto de eletricidade. A nível comunitário, a meta estabelecida foi de 
39%. Estes objetivos foram alcançados a nível nacional, dado que a 
incorporação desta produção no consumo bruto de energia elétrica, foi de 44,4% 
em 2009, superior à meta comunitária de 39%. Dados de 2010 (DGEG, 2011), 
indicam que a incorporação de fontes de energia renovável de 50,1%, no 
consumo bruto de energia elétrica neste caso só para o continente. 

4.3.5.3 Eficiência Energética  

Em 2006, Portugal transpôs para o direito nacional a Diretiva n.º 2002/91/CE, 
“relativa ao desempenho energético dos edifícios, que, entre outros requisitos, 
impõe aos Estados membros o estabelecimento e atualização periódica de 
regulamentos para reduzir os consumos energéticos nos edifícios novos e 
reabilitados, impondo, com poucas exceções, a implementação de todas as 
medidas pertinentes com viabilidade técnica e económica”. 

A transposição para a legislação nacional foi feita através de um conjunto de 3 
Decretos-Lei: 

• Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril, Sistema Nacional de Certificação 
Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE); 
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• Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 Abril, Regulamento dos Sistemas 
Energéticos e de Climatização dos Edifícios (RSECE); 

• Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 Abril, Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). 

O Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de Abril, define as condições de eficiência 
energética, a utilização de energias renováveis, as condições de garantia da 
qualidade de ar interior, a certificação do desempenho energético e identifica as 
medidas corretivas ou de melhoria de desempenho. 

O Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril, define um conjunto de requisitos 
aplicáveis a edifícios de serviços e de habitação dotados de sistemas de 
climatização, os quais, para além dos aspetos relacionados com a envolvente e 
da limitação dos consumos energéticos, abrange também a eficiência e 
manutenção dos sistemas de climatização dos edifícios, impondo a realização 
de auditorias energéticas periódicas aos edifícios de serviços. 

O Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 Abril, estabelece os requisitos de qualidade para 
os novos edifícios de habitação e de pequenos edifícios de serviços sem 
sistemas de climatização. Impõe limites aos consumos energéticos para 
climatização e produção de águas quentes, num claro incentivo à utilização de 
sistemas eficientes e de fontes energéticas com menor impacte em termos de 
energia primária. Esta legislação impõe a instalação de painéis solares térmicos 
e valoriza a utilização de outras fontes de energia renovável. 

Com a publicação da Portaria n.º 461/2007 de 5 de Junho, definiu-se a 
calendarização da aplicação do Sistema de Certificação Energética e da 
Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), prevendo a sua aplicação nos 
termos do Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril a todos os edifícios, a partir de 
Janeiro de 2009, incluindo os existentes. 

Nos edifícios novos (com pedido de licença de construção após entrada em vigor 
do SCE), a classificação energética tem de estar entre as classes A+ e B-. Os 
edifícios existentes poderão ter qualquer classe (de A+ a G). 

Desde 2009 até ao final de 2010, no concelho da Mealhada foram emitidos 249 
certificados energéticos, 114 em 2009 e 135 em 2010. Do total de edifícios com 
certificação energética, 36,1% dos certificados são edifícios com a classe C ao 
passo que com a classe de melhor eficiência (A+) até ao final de 2010 não havia 
nenhum edifício (Figura 4.18). 
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Figura 4.18 – Percentagem de certificados energéticos emitidos em Portugal e no concelho da Mealhada . 

 

Do total de certificados emitidos constata-se que 39,4% têm classe B- ou 
superior, enquanto a referência para Portugal é de 37,7%. 

Relativamente aos edifícios públicos não existe até ao momento nenhum edifício 
com certificação energética, segundo informação da Câmara Municipal.  

4.3.5.4 Iniciativas de sensibilização 

A Câmara tem desenvolvido algumas ações de sensibilização com o intuito de 
promover a redução do consumo energético. De referir as campanhas de 
“Produção de Briquetes” e “Brigada do Carbono”. 

A campanha de “Produção de Briquetes” dirigida a técnicos municipais, visa o 
aproveitamento de materiais vegetais para a produção de briquetes utilizados 
nas salamandras dos edifícios municipais (incluindo escolares) e aquecimento 
de água. Os briquetes são produzidos no estaleiro municipal. 

A campanha “Brigada do Carbono”, foi leveda a cabo durante 2010 com o apoio 
da DECO. O objetivo da campanha foi o de sensibilizar os intervenientes para a 
importância da redução dos consumos energéticos. Foi realizada uma sessão 
por freguesia para o público em geral e duas na CMM dirigida a funcionários.  

4.3.6 Resíduos 

O desenvolvimento sócio-económico, a evolução dos hábitos e modos de vida, e 
a satisfação das necessidades atuais, geram um aumento do consumo, a que os 
agentes económicos respondem com novos produtos. Esta situação conduz à 
delapidação de recursos e à geração de grandes quantidade de resíduos, sendo 
necessário recolher, tratar, reutilizar ou eliminar. 
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4.3.6.1 Produção de resíduos 

No concelho da Mealhada, a recolha de resíduos urbanos (RU), é realizada pelo 
próprio município através do setor de higiene da Câmara, os quais são 
posteriormente encaminhados para o aterro da ERSUC, localizado em Coimbra. 

De acordo com informação da ERSUC, o volume de resíduos urbanos recolhidos 
no concelho da Mealhada, em 2010, foi de 8080 toneladas tendo aumentado 
cerca de 1,8% face a 2009 (Figura 4.19). De 2007 a 2010 tem-se registados 
oscilações, mas que globalmente refletem uma tendência acréscimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ERSUC, 2011. 

Figura 4.19 – Produção de RU entre 2005 e 2010. 

 

Fonte: ERSUC, 2011. 

Figura 4.20 – Proporção dos Resíduos Urbanos recolhidos seletivamente, entre 2007 e 2010, para a Mealhada. 

 

Do total de resíduos produzidos, a proporção dos resíduos recolhidos 
seletivamente tem vindo a aumentar, tendo representado em 2010 11,6% do 
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total de resíduos recolhidos (Figura 4.20), valor inferior ao de Portugal 
continental que segundo dados da APA foi de 13%, em 2010. 

Do total de resíduos urbanos recolhidos seletivamente, cerca de 60% é vidro, 
seguido do papel e das embalagens de plástico e metal (Figura 4.21). Face aos 
dados mais recentes, disponibilizados pela ERSUC, regista-se que desde 2009 a 
recolha de vidro tem vindo a diminuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Resíduos Urbanos recolhidos seletivamente por categoria de material, entre 2007 e 2011. 

Face ao total de resíduos urbanos recolhidos e tendo em conta os dados 
provisórios da população residente dos censos de 2011 (20496 habitantes), 
cada habitante produziu 394 kg de resíduos por ano, o que equivale a 1,08 kg 
por dia, valor inferior ao registado em Portugal continental que em média cada 
habitante produziu por dia 1,4 kg de resíduos.  

Relativamente a outras categorias de resíduos, nomeadamente, monos, 
equipamento elétrico, óleos alimentares usados, sucata metálica, etc. a CMM 
dispõe de um ecocentro nos estaleiros municipais onde podem ser depositados 
este género de resíduos. De acordo com dados da Câmara em 2008 foram 
recolhidos mais de 108 toneladas. 

4.3.6.2 Gestão de Resíduos 

No que concerne à gestão de resíduos, nomeadamente ao tipo de tratamento 
e/ou destino final, face à informação apresentada anteriormente, regista-se que 
os resíduos urbanos produzidos no município da Mealhada têm dois tipos de 
tratamento e/ou destino final: aterro e reciclagem. De acordo com os dados da 
ERSUC, em 2010, 88,4% dos resíduos urbanos do concelho da Mealhada foram 
encaminhados para aterro e 11,6% para reciclagem.  

A elevada percentagem de resíduos urbanos enviados para aterro, deve-se ao 
facto do sistema da ERSUC, não possuir em 2010 outros tipos de tratamento. 
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Contudo, desde 2010 que estão em construção duas unidades de tratamento 
mecânico biológico, uma em Aveiro e outra em Coimbra, cujo objetivo é reduzir 
significativamente o volume de resíduos a depositar em aterro. 

Em Portugal continental no ano de 2010, a deposição em aterro representou 
61%, seguindo-se a incineração com recuperação de energia (18%), a recolha 
seletiva com vista à reciclagem (13%) e a valorização orgânica (8%) (APA, 
2011b). 

4.3.6.3 Locais de Recolha 

Os locais de recolha de resíduos encontram-se disseminados por todas as 
freguesias. Segundo a CMM, o número de equipamentos de recolha está em 
fase de atualização, no entanto o número de equipamentos regista 
aproximadamente um total de 720 contentores de 800 litros, 33 contentores de 
80 litros, 95 Ecopontos completos (Papelão, Embalão e Vidrão), 3 papelões 
isolados, 40 vidrões isolados, 45 pilhões e 6 oleões. 

Tendo em conta apenas os ecopontos completos, atualmente no município 
existe um ecoponto por 216 habitantes, uma densidade superior à referência 
nacional de 2009 que é de 288 habitantes por ecoponto e significativamente 
superior às normas europeias que apontam para 500 habitantes por ecoponto.  

4.3.6.4 Deposição ilegal de resíduos 

No inquérito realizado à população foi identificada a deposição ilegal de resíduos 
como um dos 5 piores aspetos do concelho. No entanto, das reuniões mantidas 
com as juntas de freguesia foi constatado que os locais de deposição ilegal 
existentes foram objeto de limpeza no âmbito da iniciativa Limpar Portugal. Foi 
ainda referido que após a limpeza voltaram a aparecer focos de deposição ilegal, 
sobretudo nas freguesias do Luso e Vacariça, sendo que as respetivas juntas 
procuram com a celeridade possível providenciar à sua limpeza. 

Apesar destas referências não foram obtidos elementos referentes a queixas. 

4.4 Domínio Social 

No presente capítulo, relativo ao domínio social, são sistematizados dados que 
permitem a caracterização dos recursos sociais do concelho da Mealhada, em 
aspetos como demografia, educação, património, edificado e equipamentos, 
saúde, ação social, cultura, emprego, mobilidade e segurança. Estes permitem a 
caracterização do município nestas vertentes, através da identificação de 
indicadores vários, e da sua comparação com a realidade regional ou nacional. 

Os pilares do desenvolvimento sustentável devem ser considerados ao mesmo 
nível, podendo ser a componente social aquela onde se encontrem os maiores 
desafios e respostas na articulação das várias temáticas. 
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4.4.1 Demografia 

O concelho da Mealhada, é constituído por um conjunto de 8 freguesias 
dispersas por uma área de 110,7 km2, e localiza-se no extremo sul da sub-região 
Baixo Vouga. A sua localização é particularmente privilegiada no que concerne à 
proximidade de grandes centros urbanos. Assim, a sede do concelho dista à sua 
sede de distrito, Aveiro, 45 km, à cidade de Coimbra 15 km, á Figueira da Foz 50 
km e a Viseu 80 km. (CMM, 2007) 

No contexto da sub-região do Baixo Vouga, o concelho da Mealhada, de acordo 
com os resultados provisórios dos censos de 2011, registou 20.496 habitantes, o 
que representa 5,4% da população total da sub-região (390.840 habitantes) 
(Quadro 4.16). No Baixo Vouga o concelho de Aveiro é o mais populoso 
representando 19% da população total da sub-região, devendo-se em parte ao 
aumento de 7% da população residente no concelho entre 2001 e 2011. 

Quadro 4.16 - População residente e densidade populacional da sub-região Baixo Vouga, entre 2001 e 2011. 

Unidade Territorial Área (km 2) 

Pop. Residente 
Variação 

2001 e 2011 
(%) 

Densidade 
(hab./km 2) 2011 2001 

N.º % N.º % 

Baixo Vouga 1803,7 390840 100 385724 100 1,3 216,7 

Águeda 335,3 47729 12,2 49041 12,7 -2,7 142,3 

Albergaria-a-Velha 158,9 25252 6,5 24638 6,4 2,5 158,9 

Anadia 216,8 29121 7,5 31545 8,2 -7,7 134,3 

Aveiro 197,4 78450 20,1 73335 19,0 7,0 397,4 

Estarreja 108,3 26997 6,9 28182 7,3 -4,2 249,3 

Ílhavo 73,6 38598 9,9 37209 9,6 3,7 524,4 

Mealhada 110,7 20496 5,2 20751 5,4 -1,2 185,1 

Murtosa 73,1 10585 2,7 9458 2,5 11,9 144,8 

Oliveira do Bairro 87,3 23028 5,9 21164 5,5 8,8 263,8 

Ovar 147,7 55377 14,2 55198 14,3 0,3 374,9 

Sever do Vouga 129,8 12356 3,2 13186 3,4 -6,3 95,2 

Vagos 164,8 22851 5,8 22017 5,7 3,8 138,7 

Fonte: INE, Censos 2011 (resultados provisórios). 

Entre 2001 e 2011 houve um decréscimo da população residente de cerca de 
1,2% no concelho da Mealhada, demonstrando um fraco dinamismo 
populacional quando comparado aos acréscimos populacionais registados nos 
concelhos de Aveiro (7 %) e Murtosa (11,9%) (Figura 4.22).  

A densidade populacional da Mealhada apresenta um valor inferior à média da 
sub-região Baixo Vouga, ou seja, 183,7 hab/km2 contra 216,6 hab/km2 em 2011 
(Figura 4.23). O concelho de Ílhavo apresenta o valor mais elevado (524,0 
hab/km2), de toda a sub-região. 
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Fonte: INE, Censos 2011. 

Figura 4.22 – Variação(%) da população residente entre 
2001 e 2011 na Sub-Região Baixo Vouga, por concelho. 

Figura 4.23 – Densidade populacional na Sub-Região 
Baixo Vouga em 2011, por concelho 

 

Concelhos limítrofes  

A posição geográfica da Mealhada é fundamental para que se possa conhecer 
as dinâmicas territoriais do concelho, bem como as tendências convergentes 
e/ou divergentes que este concelho desenvolve em relação ao agrupamento de 
concelhos contíguos. 

Deste modo, é importante aferir a variação população residente do concelho da 
Mealhada com a dos concelhos limítrofes, nomeadamente, Anadia, Cantanhede, 
Coimbra, Mortágua e Penacova. 

Da análise do Quadro 4.17, e do acordo com os dados provisórios dos censos 
de 2011, constata-se que em todos os concelhos há uma redução dos efetivos 
populacionais, com maior destaque para Penacova (-8,8%) e Anadia (-7,7%). 

Os concelhos de Mortágua e Penacova mantêm a tendência de decréscimo da 
anterior década censitária (1991 a 2001) ao passo que nos restantes concelhos 
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a tendência alterou-se de modo negativo. De salientar que o concelho da 
Mealhada registou a menor quebra (1,2%). 

Quadro 4.17 - População residente e densidade populacional dos concelhos limítrofes. 

Unidade Territorial Área (km 2) 

Pop. Residente 

Variação 1991 
e 2001 (%) 

Variação 2001 
e 2011 (%) 

Densidade 
2011 

(hab./km 2) 
1991 2001 2011 

Mealhada 110,7 18272 20751 20496 13,6 -1.2 185,1 

Anadia 216,8 28899 31545 29121 9,2 -7,7 134,3 

Cantanhede 390,9 37140 37910 36595 2.1 -3,5 93,6 

Coimbra 344,0 139052 148443 143396 6.8 -3,4 416,8 

Mortágua  251,2 10662 10379 9607 -2,7 -7,4 38,2 

Penacova 216,7 16748 16725 15251 -0,1 -8,8 70,4 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (resultados provisórios). 

Contudo, ao analisar o total da população de cada concelho verifica-se que 
Cantanhede e Coimbra são os concelhos com maior número de população, o 
que indica tratar-se de concelhos bastante dinâmicos, já que normalmente áreas 
mais populosas são acompanhadas por um desenvolvimento infra-estrutural e 
sócio-económico mais significativo. Por conseguinte estes são os concelhos que 
à partida oferecem maior potencial de atratividade. 

Neste contexto, é importante analisar dois indicadores económicos, indicativos 
do potencial de atração ou repulsão dos municípios limítrofes e que são a taxa 
de atividade e a taxa de desemprego (Quadro 4.18). 

Uma vez que ainda não estão disponíveis os dados mais recentes (censos 
2011), o que permitiria uma leitura mais realista, procede-se à análise dos dados 
da década censitária de 1991 a 2001. 

Quadro 4.18 - População residente economicamente ativa nos concelhos limítrofes no período 1991 a 2001. 

Unidade 
Territorial 

População 
empregada 

População 
desempregada Taxa de 

atividade (%) 

Taxa de 
Desemprego 

(%) 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Mealhada 7184 9308 585 573 42,5 47,6 7,5 5,8 

Anadia 12749 14410 516 715 45,9 47,9 3,9 4,7 

Cantanhede 16552 16093 593 982 46,2 45,0 3,5 5,8 

Coimbra 61264 69598 4068 4487 47,0 49,9 6,2 6,1 

Mortágua  4151 4103 252 259 41,3 42,0 5,7 5,9 

Penacova 6208 6940 274 392 38,7 43,8 4,2 5,3 

Fonte: INE 2001, CMM 2007. 
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Da observação do Quadro 4.18, verifica-se que na década de 1991 a 2001, os 
concelhos envolventes ao concelho da Mealhada registaram um aumento do 
desemprego. Curiosamente, a Mealhada foi o único município do conjunto dos 
municípios analisados que registou um decréscimo assinalável da sua taxa de 
desemprego.  

No entanto, face aos dados das estatísticas do emprego do INE, verificou-se que 
em Portugal a taxa de desemprego atingiu os 14%, pelo que é razoável 
considerar um acréscimo de 2001 a 2011 do desemprego no concelho da 
Mealhada e seus vizinhos, apesar da região Centro ser a região com, menor 
desemprego (9,4%) .  

No que concerne à taxa de atividade, destaca-se o acréscimo generalizado dos 
valores, à exceção de Cantanhede que registou um ligeiro decréscimo. Os 
restantes concelhos sofreram um acréscimo considerável, destacando-se os 
concelhos de Penacova (de 38,7% para 43,8%) e Mealhada (de 42,5% para 
47,6%) como os concelhos que mais se destacaram. 

Concelho da Mealhada 

Para perceber as mudanças ocorridas na demografia do concelho, é importante 
avaliar o perfil da população residente de modo a perceber as tendências de 
crescimento positivas e negativas. 

O Concelho da Mealhada, em termos globais, cresceu cerca de 23% entre 1970 
e 2011, onde se destacam as freguesias da Mealhada (80,2%) e da Pampilhosa 
(39,6%), pelo crescimento positivo, e Ventosa do Bairro pelo decréscimo 
populacional (-18,3%) (Quadro 4.19). 

Quadro 4.19 – Evolução da população residente nas freguesias do concelho da Mealhada entre 1970 a 2011 

Freguesia 1970 1981 1991 2001 2011 

Antes 733 877 885 1029 1001 

Barcouço 1811 2091 1777 2147 2152 

Casal Comba 3071 3166 3124 3298 3183 

Luso 2470 2756 2713 2750 2593 

Mealhada 2509 3112 3032 4043 4522 

Pampilhosa 2936 3798 3516 4218 4098 

Vacariça 1913 2258 2126 2080 1945 

Ventosa do Bairro 1226 1247 1099 1186 1002 

Concelho Mealhada 16669 19305 18272 20751 20496 

Fonte: CMM 2007, INE 2011 (Resultados provisórios) 

Relativamente às variações de população residente nas várias décadas, desde 
1970 a 2011, importa referir a década de 1981/1991 como o período em que se 
registaram perdas populacionais em todas as freguesias, exceto Antes, que 
apesar de tudo vê o seu crescimento populacional estagnado. Destaca-se, neste 
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aspeto a freguesia de Barcouço como a que perde maior quantitativo 
populacional em termos relativos (Quadro 4.20) (CMM, 2007). 

Quadro 4.20 – Variação da população residente por freguesia (%) 

Freguesia 1970/1981 1981/1991 1991/2001 2001/2001 1 970/2011 

Antes 19,6 0.9 16.3 -2.7 36.6 

Barcouço 15,5 -15.0 20.8 0.2 18.8 

Casal Comba 3,1 -1.3 5.6 -3.5 3.6 

Luso 11.6 -1.6 1.4 -5.7 5.0 

Mealhada 24.0 -2.6 33.3 11.8 80.2 

Pampilhosa 29.4 -7.4 20.0 -2.8 39.6 

Vacariça 18.0 -5.8 -2.2 -6.5 1.7 

Ventosa do Bairro 1.7 -11.9 7.9 -15.5 -18.3 

Concelho Mealhada 15.8 -5.4 13.6 -1.2 23.0 

Fonte: CMM 2007, INE 2011 

Relativamente à variação da população entre 2001 e 2011, apenas duas 
freguesias (Mealhada e Barcouço) registaram acréscimo de população com 
especial relevância para sede de concelho (Freguesia da Mealhada, 11,8%). As 
perdas de população observam-se em todas as freguesias em torno da sede de 
concelho (Freguesia da Mealhada), com maior destaque para a freguesia de 
Ventosa do Bairro (-18,1%) (Figura 4.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 2011 (resultados preliminares) 

Figura 4.24 – Variação (%) da população residente no concelho da Mealhada, entre 2001 e 2011, por freguesia. 

Em termos de densidade populacional, destaca-se a sede do concelho e a 
Pampilhosa como as freguesias com maior densidade, 453,1 e 301,3 hab./km2, 
respetivamente (Figura 4.25), sendo estas as freguesias mais populosas.  



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. 73 de 162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 2011 (resultados preliminares) 

Figura 4.25 – Densidade populacional no concelho da concelho da Mealhada em 2011, por freguesia. 

 

Nesta distribuição populacional parece decisiva a influência histórica das 
ligações rodo e ferroviárias, nomeadamente ao longo da EN1/IC2 e na linha do 
Norte, com um importante interface localizado na Pampilhosa (Figura 4.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Povoamento e principias vias. 
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Relativamente à população residente por faixa etária destaca-se o peso da 
população em idade ativa (25-64 anos) que representa cerca de 53% da 
população total. Assiste-se no concelho da Mealhada a um aumento da 
percentagem de idosos (65 anos ou mais) e a um decréscimo da população 
jovem (0 a 14 anos) e adultos jovens (15 a 24 anos), sendo de destacar um 
decréscimo de cerca de 25,2% da população jovem (0-14 anos) entre 1991 e 
2001 (Figura 4.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Figura 4.27 – População residente (%) por faixa etária, em 1991 e 2001. 

Na Figura 4.28 é notório o decréscimo da população residente entre os 5 e 19 
anos e o aumento de todas as classes acima dos 20 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Figura 4.28 – Estrutura etária da população do concelho de Mealhada em 1991 e 2001. 
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É importante referir o valor elevado do índice de envelhecimento (119,1) no 
concelho de Mealhada, tendo-se agravado entre 1991 e 2001 (Quadro 4.21). 

Quadro 4.21 – Índices de dependência total, dependência dos idoso e de envelhecimento, entre 1991 e 2001 (%). 

 Baixo Vouga Mealhada 

1991 2001 1991 2001 

Índice de dependência total 50,5 47,2 50,5 48,8 

Índice de dependência de idosos 19,5 22,9 22,1 27,1 

Índice de envelhecimento 62,7 94,3 111,1 119,1 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Verifica-se que o índice de envelhecimento segue o padrão de diferenciação 
entre freguesias rurais e urbanas. As freguesias de Antes, Luso, Vacariça e 
Ventosa do Bairro o número de idosos é superior à média do concelho (Figura 
4.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Figura 4.29 – Índice de envelhecimento no concelho da Mealhada, por freguesia em 2001. 

O envelhecimento da população alterou numa década as relações de 
dependência, registando-se em 2001 uma maior dependência da população 
idosa, com um acréscimo de 5%, face a 1991.  

4.4.1.1 Famílias 

No concelho de Mealhada, o número de famílias sofre um acréscimo de 26,6% 
entre 1991 e 2001, valor superior ao registado na Sub-Região do Baixo Vouga 
(20,7%). De 2001 para 2011, constata-se a tendência de crescimento da anterior 
década censitária, embora com menor representatividade. No que se refere à 
dimensão média das famílias observa-se uma diminuição (Quadro 4.22). 
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Quadro 4.22 – Famílias (nº) e dimensão média das famílias. 

 Baixo Vouga Mealhada 

1991 2001 2011 
Variação (%) 

1991 2001 2011 
Variação (%) 

91-01 01-11 91-01 01-11 

Famílias Clássicas  107397 129654 145424 20,7 12,2 5745 7271 7760 26,6 6,7 

Dimensão média das famílias 3,2 3,0 2,7   3,2 2,9 2,6   

Fonte: INE, Censos 2011 (Resultados provisórios). 

Na Figura 4.30 nota-se o aumento do peso das famílias com uma e duas 
pessoas entre 1991 e 2001. Esta representatividade, é de prever que seja 
superior em 2011, uma vez que a dimensão média das famílias diminuiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Figura 4.30 – Famílias clássicas (%), segundo a dimensão em 1991 e 2001, no concelho de Mealhada. 

Analisando a variação do número de famílias por freguesia observam-se 
diferenças significativas (Figura 4.31), sendo de salientar o acréscimo registado 
na freguesia da Mealhada (23,0%), por um lado e por outro o decréscimo na 
freguesias de Ventosa do Bairro (5,0%). 
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Fonte: INE, Censos 2001 e 2011(Resultados provisórios). 

Figura 4.31 – Variação do número de famílias clássicas no concelho de Mealhada, por freguesia entre 2001 e 2011. 

4.4.1.2 Povoamento 

No que concerne à ocupação do território pela população residente cerca de 
67% da população do concelho residia, em 2001, em lugares com menos de 
1.999 habitantes, constatando-se uma dispersão populacional (Quadro 4.23). 
Ocorre assim o desenvolvimento de pequenos aglomerados em torno das vias 
de comunicação, que é comum à maioria da faixa litoral, relacionando-se com 
fatores geográficos e históricos. Observa-se, no entanto, que cerca de 31% da 
população do concelho residia em lugares entre 2.000 e 4.999 habitantes o que 
evidencia uma concentração, que se regista nos aglomerados da Mealhada e 
Pampilhosa.  

Quadro 4.23 – População residente segundo a dimensão dos lugares, em 2001. 

Unidade territorial  
Em lugares até 

1999 
Habitantes 

Em lugares de 
2000 a 4999 
Habitantes 

Em lugares de 
5000 a 100000 

Habitantes 

População Isolada, 
Embarcada e Corpo 

Diplomático 

Concelho - Mealhada 13995 6519 0 237 

Antes 1029    

Barcouço 2119   28 

Casal Comba 3233   65 

Luso 2730   20 

Mealhada 926 3085  32 

Pampilhosa 720 3434  64 

Vacariça 2058   22 

Ventosa do Bairro 1180   6 
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O crescimento urbano disperso e desordenado acarreta problemas de diversas 
ordens, principalmente para o meio ambiente, tornando-o inviável sob o ponto de 
vista da sustentabilidade. Esta dispersão urbana dificulta um ordenamento 
adequado, além de ter consequências negativas em termos ambientais, 
designadamente: 

� Maior impermeabilização do solo, o que, em situações de chuvas fortes 
num período reduzido de tempo, pode resultar em situações de cheias; 

� Aumento das deslocações das pessoas em automóveis particulares, quer 
para o local de trabalho, quer por motivos de compras (associadas às 
grandes superfícies comerciais localizadas nos lugares mais centrais). 

� Dificuldades por parte da CMM em servir todas as pessoas de infra-
estruturas básicas e outros equipamentos necessários. 

4.4.2 Educação 

4.4.2.1 Nível de escolaridade 

No que diz respeito à taxa de analfabetismo (Quadro 4.24) observa-se que 
houve uma diminuição entre 1991 e 2001 quer na Sub-Região Baixo Vouga quer 
no concelho de Mealhada. No concelho de Mealhada, em 2001, a taxa de 
analfabetismo (8,4%) era ligeiramente superior à média dos concelhos que 
integram a sub-região do Baixo Vouga (7,1%).  

Quadro 4.24 – Taxas de analfabetismo. 

 Baixo Vouga Mealhada 

Taxa de analfabetismo 
1991 8,9 10,9 

2001 7,1 8,4 

Fonte: INE, Censos 2001. 

 

O nível de escolaridade da população residente na Mealhada é idêntico ao 
registado na sub-região Baixo Vouga (Figura 4.32), sendo notório o peso da 
população com o 1º Ciclo. 

A distribuição dos níveis de ensino por freguesia evidencia o carácter urbano das 
freguesia de Mealhada e Pampilhosa, onde existe uma maior proporção de 
indivíduos qualificados com curso médio ou superior, sendo também de salientar 
a freguesia de Antes com uma elevada percentagem de população qualificada 
ao nível do ensino superior. 
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Fonte: INE, Censos 2001. 

Figura 4.32 – População residente (%) segundo o nível de escolaridade em 2001. 

4.4.3 Edificado 

4.4.3.1 Número de edifícios 

Nas últimas décadas, a Mealhada sofreu uma elevada pressão urbanística. De 
2001 a 2011 o número de edifícios aumentou 14,7% e o número de alojamentos 
18,7%. Analisando a evolução do número de edifícios e alojamentos desde a 
entrada em vigor do PDM da Mealhada (30 de Julho de 1994) até 2011 estes 
indicadores são reveladores da forte pressão urbanística com os alojamentos a 
aumentarem cerca de 40% e os edifícios cerca de 29% (Figura 4.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 – Evolução dos Edifícios existentes por freguesia, 1991, 2001 e 2011. 
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Este fenómeno é visível em todas as freguesias do concelho, destacando-se as 
freguesias da Mealhada, Pampilhosa e Barcouço como as freguesias com maior 
acréscimo no número de edifícios. Ao nível dos alojamentos a freguesia da 
Mealhada é a que mais se destaca (Figura 4.34). 

Analisando a forma de ocupação dos respetivos alojamentos, de referir que em 
2001 cerca de 80% dos alojamentos encontravam-se ocupados e com 
residência habitual (Quadro 4.25).  

O número de alojamentos vagos entre 1991 e 2001, cresceu 6,5% apesar de 
nesta década se ter registado um acréscimo populacional. Neste contexto de 
2001 para 2011, e em virtude do decréscimo populacional verificado, é 
expectável que o número de alojamentos vagos seja ainda superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (resultados provisórios). 

Figura 4.34 – Variação de alojamentos (%) no concelho de Mealhada por freguesia entre 2001 e 2011. 

Quadro 4.25 – Edifícios e alojamentos familiares clássicos. 

 Mealhada 

1991 2001 Variação (%) 

Edifícios - Total  6560 7361 12,2 

Edifícios principalmente residenciais - Total 6467 7310 13,0 

Alojamentos familiares - Total 7167 8547 19,3 

Alojamentos 
familiares clássicos 

Total 7116 8515 19,7 

Ocupados – 
residência habitual 

5631 6893 22,4 

Ocupados – Uso 
sazonal ou 
secundário 

829 901 8,7 

Vagos 707 753 6,5 

Fonte: INE, Censos 2001. 
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Os alojamentos vagos no concelho de Mealhada encontram-se distribuídos da 
seguinte forma (Figura 4.35): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Figura 4.35 - Alojamentos familiares vagos no concelho de Mealhada em 2001. 

A percentagem elevada dos alojamentos vagos na tipologia “outros casos” deve-
se possivelmente aos alojamentos “abandonados”, na medida em que no âmbito 
dos inquéritos realizados à população o abandono e a degradação dos núcleos 
históricos foi apontado como um problema grave no concelho. 

No que se refere às características dos edifícios registam-se alterações, 
designadamente na dimensão e na tipologia. A proporção de edifícios com um 
pavimento diminui entre 1991 e 2001. Embora prevaleçam ainda os edifícios uni 
familiares (um alojamento), o número de edifícios com mais de quatro 
alojamentos aumentou significativamente entre 1991 e 2001 (Quadro 4.26). 

Quadro 4.26 – Edifícios segundo o número de pavimentos e número de alojamentos. 

 Nº 
Pavimentos 2001 % Variação entre 1991 e 

2001 (%) 

Edifícios segundo o número 
de pavimentos 

1 2597 35,5 -20,7 

2 4047 55,0 28,8 

3 573 7,8 451,0 

4 77 1,0 208,0 

5 50 0,7 900,0 

6 11 0,1 57,1 

7 ou mais 6 0,1 200,0 

Edifícios segundo o número 
de alojamentos 

1 6918 94,0 11,2 

2 290 3,9 8,6 

3 32 0,4 45,5 

4 31 0,4 63,2 

5 a 9  70 1,0 191,7 

10 a 15  11 0,1 175,0 

16 ou mais  9 0,1 200,0 

Fonte: INE, Censos 2001. 
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Em termos territoriais, observa-se uma maior densidade de edifícios nas 
freguesias de Mealhada e Pampilhosa (Figura 4.36). O número de indivíduos por 
alojamento tem vindo a diminuir, devendo-se sobretudo à redução da dimensão 
média das famílias. Este valor é reforçado pelo aumento do número de 
alojamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (resultados provisórios). 

Figura 4.36 – Densidade de edifícios (Edifícios/km2) no concelho de Mealhada, por freguesia em 2011. 

Ao analisar em termos territoriais, as freguesias de Antes e Vacariça são as que 
registam o valor mais elevado de habitantes por alojamento (Figura 4.37). Já nas 
freguesias ditas urbanas (Mealhada e Pampilhosa), o valor é menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: INE, Censos 2011 (Resultados provisórios). 

Figura 4.37 – Número médio de habitantes por alojamento em 2011. 
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4.4.3.2 Licenças para construção 

Em 2009, segundo dados do anuário estatístico do INE, foram concedidas 99 
licenças para construção de edifícios no concelho de Mealhada. Destas, 81,8% 
(81) correspondiam a construções novas e 16,2% (16) a ampliações, alterações 
e reconstruções. Do total das licenças para edifícios (99), cerca de 48,5% (48) 
referiam-se a edifícios para habitação familiar. 

De acordo com informação da Câmara desde a entrada em vigor do PDM da 
Mealhada em 1994, foram emitidas 3.894 licenças quer para construções novas, 
quer para obras de reabilitação, para obras de edificação referentes aos usos 
habitacional, comércio e serviços, indústria, armazenagem turístico, de 
restauração e bebidas, equipamentos e apoios agrícolas.  

A emissão das licenças foi mais numerosa no período de 1999 a 2000, tendo em 
1999 registado o valor mais alto (386 licenças). No período de 1994 a 2002, o 
numero de alvarás emitidos esteve sempre acima dos 250/ano, correspondendo 
este ao período de maior dinâmica urbanística (CMM, 2010) (Figura 4.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CMM, 2010. 

Figura 4.38 – Licenças concedidas pela Câmara Municipal da Mealhada desde a entrada em vigor do PDM por ano. 

Analisando a distribuição da emissão de licenças por freguesia, verifica-se que a 
freguesia com maior dinâmica urbanística foi Casal Comba, tendo ultrapassado 
as freguesias mais populosas, Mealhada e Pampilhosa (Figura 4.39).  

Os valores de emissão de licenças registados nestas três freguesias revela 
alguma capacidade instalada para atracão de população e atividades, quer pela 
presença de um conjunto de serviços e equipamentos de apoio a população, 
quer pela presença de infra-estruturas de transporte com ligação aos principais 
polos urbanos da Região Centro (CMM, 2010).  
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Fonte: CMM, 2010. 

Figura 4.39 – Licenças concedidas pela Câmara Municipal da Mealhada desde a entrada em vigor do PDM por 
freguesia. 

Do total de licenças emitidas, 70,2% são referentes a uso habitacional. Do valor 
total (2733) de licenças para habitação 74,4% foram para habitação nova e 
25,6% para obras de reconstrução. Desde a entrada em vigor do PDM que a 
percentagem de licenças emitidas para recuperação do edificado têm vindo a 
diminuir.  

De acordo com informação da CMM, em 2010 as licenças emitidas para 
recuperação de habitações representou 9,5% do total de licenças emitidas. 
Tendo em conta os dados do INE em 2009 (Anuário estatístico) as licenças 
emitidas para recuperação de habitação representaram 11% do total das 
licenças e para Portugal Continental 17,5%. 

4.4.4 Património 

4.4.4.1 Arqueologia e património edificado 

A data da fundação da Mealhada mantém-se incerta até ao presente. Segundo a 
história, existem vestígios de que terá havido presença humana, anterior aos 
romanos, nomeadamente nos períodos do Paleolítico Médio e Calcolítico 
(Quadro 4.27). 

Contudo remonta ao ano 39 DC o marco miliário da Mealhada, testemunho da 
passagem da via romana Conimbriga-Braccara pela região, com inscrições que 
referem o imperador Calígula, que comprova a presença de romanos. 

No ano de 541, foi fundado pelos Beneditos, o Mosteiro da Vacariça do qual 
fazia parte a área da Mata do Buçaco. Este exerceu larga influência religiosa em 
toda a região, estendendo-se o seu património para além dos rios Mondego, a 
sul e Douro, a Norte, tendo sido proprietário do Mosteiro de Leça e terras da 
Maia. Deste há registos de doação à Sé de Coimbra em 1094 (CMM, 2007).  

Em 1514 é concedida a carta foral de D. Manuel a Casal Comba, Mealhada e 
Vacariça.  
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Em 1628 estabelece-se no Buçaco uma comunidade de frades Carmelitas 
Descalços, a quem foi doado o antigo Mosteiro e as terras que lhe pertenciam 
(incluindo o Buçaco) que começa a plantação da Mata do Buçaco e a construção 
do edificado religioso, nomeadamente o convento de Santa Cruz do Bussaco e 
inúmeras ermidas e capelas de penitência, que são hoje o património 
classificado do concelho. A Ordem dos Carmelitas Descalços ali permaneceu 
durante 200 anos até à sua extinção em 1834. 

Quadro 4.27 - Lista dos sítios no concelho da Mealhada (IGESPAR) 

Período histórico Tipo de Sítio 

Paleolítico Médio Estação ao Ar Livre da Ferraria (Barcouço) 

Calcolítico Povoado Alto da Ventosa (Ventosa) 

Romano Vicus Igreja Velha (Barcouço) 

Vila Romana da Vimieira – Cidade de areias (Casal Comba) 

Santuário (Casal Comba) 

Marco do Poço (Luso) 

Miliário Leira Grande (Vacariça) 

Miliário Mealhada (Mealhada – relocalizado no átrio da Câmara) 

Necrópole Covão de Arinhos (Ventosa) – destruído pela A1 

Necrópole Fiéis de Deus (Vacariça)  

Idade Média Marco do Loisal (Luso) 

Moderno Marco de propriedade Tojal (Casal Comba) 

Em 1855, D. Maria II, promove a Mealhada a concelho e a consequente extinção 
da então autarquia da Vacariça, detentora de uma rica região agrícola.Nos finais 
do séc. XIX, o convento de Santa Cruz foi parcialmente destruído, tendo 
permanecido a igreja. No seu lugar foi erguido o Palace Hotel do Buçaco, uma 
obra em estilo neo-manuelino com traço do cenógrafo italiano Luigi Manini. 
Destinado inicialmente a pavilhão de caça do Rei D. Carlos, nunca lhe coube 
satisfazer essas funções e em 1917 foi transformado em hotel de luxo. 

No âmbito da revisão do PDM procedeu-se ao levantamento, identificação e 
registo dos sítios e monumentos de interesse arqueológico e patrimonial 
existentes no concelho, permitindo assim a definição da política de preservação 
do património. Neste âmbito, foram realizadas as Cartas Arqueológica e do 
Património do concelho da Mealhada. No Quadro 4.28 são listados os elementos 
patrimoniais classificados. 

De referir ainda, a presença de vários imóveis em fase de inventariação com 
destaque para igrejas e capelas que povoam todo o território, edifícios 
associados à atividade industrial localizados essencialmente no cruzamento das 
linhas de caminho de ferro, do Norte e Beira Alta e imóveis da atividade agrícola 
essencialmente das quintas de produção de vinho sendo que alguns funcionam 
como unidades de turismo. 
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Quadro 4.28 – Património imóvel classificado no concelho da Mealhada (IGESPAR). 

Classificação Elementos Freguesia Legislação 

Imóveis de 
Interesse 
Público 

Casa dos Melos (ou Casa 
Rural) e Celeiros do 
Mosteiro do Lorvão 

Pampilhosa 
Em vias de classificação 

Despacho de homologação IIP 15-12-
1983 

Estação da Mala-posta de 
Carqueijo  Casal Comba 

Decreto n.º 45/93, DR, I Série B, n.º 
280, de 30-11-1993 

Palace Hotel do Buçaco e 
mata envolvente, 
incluindo as capelas e 
ermidas, Cruz Alta e tudo 
o que nela se contém de 
interesse histórico e 
artístico, em conjunto com 
o Convento de Santa Cruz 
do Buçaco 

Luso 
Decreto n.º 2/96, DR n.º 56, de 06-03-
1996 e com retificação n.º 10-E/96, DR, 
I Série-B, n.º 127, de 31-05-1996 

O património industrial é aquele que revela maior estado de degradação, e cuja 
intervenção tem vindo a ser preocupação da Câmara Municipal, a qual tem 
desenvolvido esforços para aquisição de alguns imóveis e submeter a posterior 
recuperação. 

Além do património imóvel estão referenciados 17 sítios arqueológicos, 1 na 
freguesia de Antes, 3 na freguesia de Barcouço, 3 na freguesia de Casal Comba, 
3 na freguesia do Luso, 1 na freguesia de Mealhada, 4 na freguesia da Vacariça 
e 2 na freguesia de Ventosa do Bairro. 

4.4.5 Equipamentos 

A análise e quantificação dos equipamentos coletivos desempenha um papel 
importante na identificação das atividades que aí se praticam e na dinâmica 
social existente. Por outro lado, o acesso aos equipamentos públicos 
desempenha um aspeto determinante como indicador da qualidade de vida da 
população. 

Apresenta-se seguidamente uma breve caracterização dos equipamentos do 
concelho da Mealhada, baseada maioritariamente na informação constante no 
relatório de caracterização realizado no âmbito da revisão do PDM (CMM, 2007). 
Esta informação foi igualmente cruzada com outras fontes de pesquisa e com 
dados resultantes das entrevistas com as Juntas de Freguesia. 

4.4.5.1 Desportivos 

Os espaços desportivos existentes (Quadro 4.29), são maioritariamente 
utilizados por associações desportivas que promovem a prática organizada de 
algumas modalidades.  

Relativamente à distribuição territorial dos equipamentos desportivos existentes, 
todas as freguesias dispõem de equipamentos desportivos. No que se refere à 
tipologia dos equipamentos é mais frequente o grande campo de jogos e o 
polidesportivo descoberto. 
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Quadro 4.29 – Listagem de equipamentos desportivos por freguesia. 

Freguesia Localidade Equipamento 

Antes 
Antes Campo de futebol 

Antes Polidesportivo coberto 

Barcouço 

Cavaleiros Campo de jogos 

Barcouço Campo de jogos 

Cavaleiros Polidesportivo coberto 

Casal Comba 

Carqueijo  Campo de jogos 

Quinta da Mala Campo de jogos 

Quinta da Mala Polidesportivo coberto 

Vimieira Campo de futebol 

Casal Comba Campo de jogos 

Casal Comba Polidesportivo coberto 

Pedrulha Campo de jogos 

Luso 

Luso Piscina municipal do Luso 

Luso Campo de Jogos 

Luso Centro de Estágios (Campo de futebol e pista de atletismo) 

Luso Campo de Tiro 

Luso Campos de Ténis 

Luso Pavilhão gimnodesportivo 

Mealhada  

Mealhada Campos de jogos  

Mealhada Campo de ténis 

Mealhada Pavilhão gimnodesportivo  

Mealhada Pavilhão 

Mealhada Piscinas 

Mealhada Campo de tiro 

Mealhada Parque radical 

Mealhada Parque de Parkour 

Pampilhosa 

Pampilhosa Campo de jogos (Campo de futebol relvado) 

Pampilhosa Campo de jogos 

Pampilhosa Polidesportivo coberto 

Vacariça 

Vacariça Campo de jogos 

Vacariça Pavilhão 

Travasso, Pego, Qta Valongo Campos de futebol 

Ventosa do 
Bairro 

Ventosa do bairro Pavilhão (inacabado) 

Arinhos Campo de futebol 

Verifica-se igualmente a existência de equipamentos mais específicos, de 
expressão nacional como o Centro de Estágios do Luso, e as infra-estruturas 
para a prática de natação, ténis ou campo de tiro. 

4.4.5.2 Saúde e segurança social 

A Mealhada encontra-se servida por um Centro de Saúde, e cinco Extensões 
dispersas pelas freguesias (Quadro 4.30). Adicionalmente encontra-se em 
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funcionando na Mealhada o Hospital da Misericórdia, tratando-se de um 
equipamento privado. 

Quadro 4.30 – Listagem de equipamentos de saúde por freguesia. 

Freguesia Equipamento 

Antes - 

Barcouço Centro de Saúde - Extensão 

Casal Comba - 

Luso Centro de Saúde - Extensão 

Mealhada 

Centro de Saúde  

Posto médico 

Hospital da Misericórdia 

Pampilhosa 
Centro de Saúde - Extensão 

Posto da Cruz Vermelha 

Vacariça Centro de Saúde - Extensão 

Ventosa do Bairro Centro de Saúde - Extensão 

Nas Freguesias de Antes e Casal Comba não existe local de atendimento de 
saúde, pelo que a população destas se dirige às freguesias vizinhas, 
nomeadamente Mealhada. Adicionalmente, em algumas extensões, o 
funcionamento é assegurado atualmente a tempo parcial, como em Ventosa do 
Bairro (segunda-feira à tarde, quarta-feira e sexta-feira de manhã) ou Luso 
(segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira de manhã). 

As freguesias do Luso e Mealhada encontram-se servidas por duas farmácias 
cada, Barcouço, Pampilhosa e Vacariça por uma. Quanto às freguesias de 
Antes, Casal Comba e Ventosa do Bairro, não possuem nenhuma farmácia. No 
Quadro 4.31 identificam-se as farmácias por freguesia. 

Quadro 4.31 – Listagem das farmácias por freguesia. 

Freguesia Designação  

Antes - 

Barcouço Farmácia Ferreira do Vale 

Casal Comba - 

Luso 
Farmácia Lucília Ruivo 

Farmácia Nova 

Mealhada 
Farmácia Miranda 

Farmácia Brandão 

Pampilhosa Farmácia Silva Campos 

Vacariça Farmácia do Foral 

Ventosa do Bairro - 

Relativamente aos equipamentos para a terceira idade, referem-se no Quadro 
4.32 aqueles que se localizam no território concelhio. A capacidade total das 
instituições referidas ronda as 160 vagas para a valência lar para idosos, e perto 
de 300 vagas para a valência centro de dia. 
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Quadro 4.32 – Listagem de equipamentos de apoio à terceira idade por freguesia. 

Freguesia Designação 
Valências 

Observações Tempos 
livres 

Centro        
de dia 

Lar para 
idosos 

Apoio 
domiciliário 

Antes Equip. Soc. Associação Desportiva 
Cultural e Recreativa de Antes     

âmbito 
regional 

Barcouço Centro de Dia de Barcouço   

 
 

 

Casal 
Comba 

Centro Social da Freguesia de Casal 
Comba 

 
 

 
 

 

Em construção     

 

Luso 
Lar Residencial Dorial   

 

 Adultos com 
deficiência 

Centro Social Comendador Melo 
Pimenta 

 
 

 
 

 

Mealhada 

Equip. Soc. Santa Casa da 
Misericórdia da Mealhada 

 
  

 
 

Lar para Idosos da Misericórdia da 
Mealhada 

 
   

 

Pampilhosa Centro de Idosos (CAPP) Centro de 
Dia 

 
   

 

Vacariça Casa do Povo da Freguesia de 
Vacariça   

 
 

 

Ventosa do 
Bairro 

Centro Paroquial de Solidariedade 
Social de Ventosa do Bairro   

 
 

 

O concelho da Mealhada dispõe ainda do Centro de Atividades Ocupacionais da 
APPACDM (Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), 
localizado em Casal Comba. 

O Apoio à Infância, é assegurado por Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS), referindo-se no Quadro 4.33 sua distribuição por freguesia. 

Quadro 4.33 – Listagem dos equipamentos de apoio à infância. 

Freguesia Designação 
Valências 

Observações Tempos 
livres Creche Pré-

escolar 

Antes -     

Barcouço 

Centro Cultural Sargento Mor – Jardim de 
Infância Doutora Odete Isabel  

   

Jardim de Infância Doutora Odete Isabel    

 

Casal 
Comba 

ATL Centro Social da Freguesia de Casal 
Comba  

   

Luso Casa da Criança Maria do Resgate Salazar – 
Fundação Bissaya Barreto 

 
  

 

Mealhada 

Casa da Criança (Rua Comendador Messias 
Baptista) 

 
  

Santa Casa da 
Misericórdia 

Casa da Criança (Rua Paulo Falcão) 
 

  
Santa Casa da 

Misericórdia 
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Freguesia Designação 
Valências 

Observações Tempos 
livres Creche Pré-

escolar 

Centro de ATL da Mealhada  

  Cáritas Diocesana 
de Coimbra 

Jardim de Infância Sant’Ana 
   

 

Pampilhosa 

ATL do Canedo  

  

Centro de 
Assistência 

Paroquial da 
Pampilhosa 

ATL do Infantário  

  

Infantário (CAPP)  
  

Centro de ATL de Pampilhosa  

  Cáritas Diocesana 
de Coimbra 

Vacariça Casa do Povo da freguesia de Vacariça 
 

  Centro de dia 

Ventosa do 
Bairro 

Centro Paroquial de Solidariedade Social de 
Ventosa do Bairro  

  Centro de dia 

A rede de equipamentos existente no concelho da Mealhada para apoio à 
infância é composta por várias instituições com valências de ATL, com 
representação em todas as freguesias com a exceção de Antes, e por 5 
equipamentos com valência de creche/pré-escolar, com capacidade total para 
220 crianças na creche. Estas instituições localizam-se nas freguesias da 
Pampilhosa, Mealhada, Luso e Barcouço. 

4.4.6 Saúde 

4.4.6.1 Profissionais de saúde, consultas e farmáci as 

Para o sector da saúde, e no que se refere aos dados que permitam aferir a 
equidade no acesso, avaliam-se indicadores relacionados com o número de 
profissionais de saúde, consultas e farmácias. 

Neste aspeto, de acordo com os dados que se encontram disponíveis (INE, 
2010), o concelho da Mealhada apresentava em 2010 um número de médicos e 
enfermeiros por 1000 habitantes ainda significativamente inferior à média 
nacional. O número de consultas por habitante relativo a 2009 apresenta 
também um registo inferior ao nacional (Quadro 4.34). A comparação destes 
dados com os objetivos do Plano Nacional de Saúde (PNS), confirmam que 
estes indicadores são inferiores às metas estabelecidas para 2010. Encontra-se 
em discussão o PNS para 2011-2016, não tendo ainda sido definidas as 
respetivas metas (MS, 2011). 

A avaliação destes dados num contexto regional, permite a confirmação de uma 
realidade influenciada pela proximidade do concelho a Coimbra, um importante 
pólo na área da saúde a nível nacional.  

A comparação apresentada no Quadro 4.34, mostra que o número de consultas, 
em 2009, e o número de enfermeiros, em 2010, são dos mais baixos face aos 
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municípios limítrofes. Relativamente ao rácio de médicos, é o segundo mais 
elevado, depois de Coimbra.  

Quadro 4.34 – Informação sobre número de consultas, médicos e enfermeiros. 

Dados 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consultas  por 
habitante (N.º) por 
Localização 
geográfica 

Portugal  3,8 3,8 3,9 4,1 4,4 4,0 - 
Anadia 3,7 3,9 4,1 4,5 5,3 3,5 - 
Mealhada  3,0 3,1 3,3 3,6 3,8 2,5 - 
Cantanhede - - 3,7 4,0 4,9 3,8 - 
Coimbra 9,0 9,6 - - 11,1 9,6 - 
Penacova 3,1 3,1 3,5 4,1 3,8 2,2 - 
Mortágua 4,0 3,9 3,8 3,9 4,2 3,7 - 

Médicos  por 1000 
habitantes (N.º) por 
Local de residência 

Portugal  3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 
Anadia 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 
Mealhada  2,0 2,1 1,9 1,8 1,9 2,1 2,3 
Cantanhede 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 
Coimbra 20,9 21,6 22,5 23,6 24,7 25,9 27,4 
Penacova 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 
Mortágua 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 

Enfermeiros  por 
1000 habitantes (N.º) 
por Local de trabalho 

Portugal  4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 
Anadia 3,1 3,3 3,5 3,5 3,6 3,7 3,9 
Mealhada  1,2 1,3 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 
Cantanhede 3,3 3,5 3,7 4,1 4,3 4,8 5,3 
Coimbra 21,4 22,5 23,3 24,7 25,2 25,9 26,5 
Penacova 5,2 5,4 5,7 5,9 6,3 6,8 6,9 
Mortágua 2,3 2,3 2,1 2,6 2,7 3,0 3,5 

Quanto ao rácio de farmácias por habitante, esse é equivalente à média nacional 
(0,3 por 1000 habitantes), sendo ligeiramente inferior ao verificado nos 
concelhos em redor (0,4 por 1000 habitantes). Refira-se contudo que nas 
respostas ao inquérito (Anexo B), para este parâmetro (disponibilidade de 
farmácias), foi apresentado um resultado com classificação muito positiva. 

4.4.6.2 Campanhas de promoção da Saúde 

Ao nível da saúde o município promove alguns eventos no sentido de 
sensibilizar a população para hábitos mais saudáveis e pratica de deporto. 

Dia do coração 

O evento é organizado pela CMM, com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa e 
da Sociedade Águas do Luso, com o objetivo de sensibilizar a população da 
importância de cuidar do coração. São desenvolvidas atividades nas quais a 
população é convidada a participar de forma gratuita (Figura 4.40). 

  

Figura 4.40 – Imagens de atividades desenvolvidas no Dia do Coração . 
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No dia 2 de Outubro de 2011 realizou-se a “Caminhada pelo Coração”, com 
participação de cerca de 150 pessoas; aula de aeróbica; rastreios à glicemia e à 
tensão arterial, apoiados pela Cruz Vermelha Portuguesa; aula de hidroginástica 
com cerca de 180 participantes 

Programa Educação em Movimento  

No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), a CMM realiza 
ações educativas dirigidas especialmente às crianças, de várias temáticas 
(inglês, música, educação ambiental e desporto), orientadas pelos professores 
das respetivas AEC. Estas atividades são realizadas em vários espaços do 
município, como Parque da Cidade, jardins municipais, equipamentos 
desportivos disponíveis nas diferentes freguesias. Na área do desposto, no ano 
letivo 2010/2011 foram desenvolvidas atividades relacionadas com futebol, tag 
rubgy, ténis, futsal. 

Semana da saúde 

Para a comemoração dos dias Mundial da Atividade Física (6 de Abril) e 
Internacional da Saúde (7 de Abril), a CMM promove a Semana da Saúde e 
Atividade Física (4 a 10 de Abril de 2011) com várias iniciativas para estimular a 
prática desportiva, visando a promoção da saúde e a qualidade de vida dos 
munícipes. Nesta semana, são realizadas aulas de ginástica, caminhadas, 
rastreios, recolhas de sangue, workshops e o Festival da Atividade Física (Figura 
4.41 e Quadro 4.35). 

  

Figura 4.41 – Imagens de atividades desenvolvidas na Semana da Saúde e Atividade Física. 

Nesta semana as IPSS’s de cada freguesia levaram os seus idosos a praticar 
ginástica ao ar livre. Por outro lado, efetuou-se uma campanha de recolha de 
sangue, rastreios promovidos pelos Hospitais da Universidade de Coimbra, e 
uma workshop sobre alimentação saudável, levada a todas as escolas do 
concelho. 

Quadro 4.35 – Atividades desenvolvidas pela CMM visando a promoção de hábitos saudáveis e prática de desporto. 

Enquadramento Atividade Data Participação 

- Aeróbica no Luso 13-11-2011 30 participantes 

Ano Internacional 
da Juventude 

Marcha e Corrida por estilos de Vida 
Saudáveis(1) 

29-05-2011 nd 
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Enquadramento Atividade Data Participação 

Educação em 
Movimento 

Educação em Movimento "Futebol de 7" 20-03-2011 75 crianças + 20 adultos 

Educação em Movimento "Tag Rubgy" 27-02-2011 40 crianças + 10 adultos 

Educação em Movimento "Ténis" nd nd 

Educação em Movimento "Futsal"  nd nd 

Passeio de Bicicleta em Barcouço 15-05-2011 25 participantes 

Feira de 
Artesanato e 
Gastronomia (9 a 
12-06-2011) 

Atletismo "3 Milhas da Mealhada" 10-06-2011 nd 

Torneio de Ténis da Feira de Artesanato e 
Gastronomia 

9 a 12-06-
2011 

nd 

Caminhada e Prova de Orientação 11-06-2011 nd 

Dia do Coração 
(02-10-2011) 

Caminhada pelo coração 02-10-2011 150 pessoas 

Mega Aula de Hidroginástica 02-10-2011 180 pessoas 

Rastreios à glicemia e à tensão arterial, 
colaboração com Cruz Vermelha 
Portuguesa 

02-10-2011 nd 

Semana da Saúde 
e Actividade 
Física (4 a 10-04- 
2011) 

Festival da Actividade Física  (dança, step, 
aeróbica, hip-hop, ballet, karaté, 
patinagem, GAP, aerojump, step mix, 
ballness) 

9-04- 2011 100 atletas 

Caminhada nocturna no Parque da Cidade 6-04-2011 50 participantes 

“12 horas a caminhar” no Parque da 
Cidade 

10-04-2011 370 participantes 

(1) Evento nacional, promovido no âmbito da comemoração do Ano Internacional da Juventude (AIJ) pelo Instituto 

Português da Juventude, Instituto do Desporto de Portugal, Federação Portuguesa de Atletismo, Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto e Programa Nacional de Marcha e Corrida, com o apoio das autarquias 

envolvidas. 

4.4.7 Ação social 

A ação social do concelho da Mealhada tem como objetivos gerais apoiar as 
pessoas e famílias no desempenho das suas funções e responsabilidades, 
reforçando a sua capacidade de integração e participação social, bem como 
contribuir para a criação de condições que conduzam à melhoria da qualidade 
de vida dos munícipes com menos recursos (CMM, 2011). 

A missão é combater as situações de pobreza e exclusão social do Concelho, 
promovendo na população alvo, a aquisição de competências para o exercício 
pleno do seu direito de cidadania. 

objetivo fundamental a luta contra a exclusão social, através da promoção do 
desenvolvimento social e na melhoria das condições de vida das populações, 
com o intuito de erradicar ou atenuar situações de pobreza.  

No âmbito da ação social a CMM procura fazer um trabalho de articulação 
interinstitucional para dar resposta aos vários tipos de carências, promovendo 
várias respostas, sendo de destacar as seguintes:  

• Rede Social  
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• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ) 

• Rendimento Social de Inserção (RSI) 

• Acão Social Escolar 

• Habitação Social 

• Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII) 

• Gabinete de Apoio ao Jovem 

• O Banco de Recursos 

4.4.7.1 Rede Social 

A rede social da Mealhada aposta no combate à exclusão, na promoção do 
desenvolvimento social e na melhoria das condições de vida das populações, 
visa erradicar ou atenuar situações de pobreza. 

De acordo com os dados do GEP do Ministério da Solidariedade e Segurança 
Social, no concelho da Mealhada, o número de respostas sociais do município 
eram 41, sendo o maior número referente aos centros de atividades de tempos 
livres (14) existentes em todas as freguesias (Figura 4.42). As freguesias com 
maior número desta classe de resposta social são Barcouço, Mealhada e 
Pampilhosa, ambas com 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42 – N.º de respostas sociais no concelho da Mealhada, em 2010 (GEP, 2011). 

Ao nível dos centros de dia e dos serviços de apoio domiciliário verifica-se que 
existe uma por cada freguesia sendo estas respostas asseguradas pelas 
mesmas instituições. 

Os lares residências e os centros de atividades ocupacionais, são respostas que 
se dedicam a pessoas adultas portadoras de deficiência são asseguradas pela 
Associação de Pais e Amigos do cidadão Deficiente Mental (APPACDM) com 
presença apenas na freguesia de Casal Comba. 

O número de respostas sociais do concelho tinham, em 2010, capacidade para 
um total de 1545 utentes. Os centros de atividade de tempos livres são a 
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resposta social com maior capacidade (600), seguido dos centros de dia (295) 
(Figura 4.43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43 – Respostas sociais e respetiva capacidade no concelho da Mealhada, em 2010 (GEP, 2011). 

Contudo analisando a ocupação das respostas sociais verifica-se que no total 
responderam às necessidades de 1437 utentes. As respostas sociais com maior 
n.º de utentes são os centros de atividade de tempos livres (576) seguidos dos 
serviços de apoio domiciliário (218) (Figura 4.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44 – N.º de utentes das respostas sociais do concelho da Mealhada, em 2010 (GEP, 2011). 

De salientar que os centros de dia têm capacidade para acolher mais utentes. 
Em sentido oposto estão os centros de atividades ocupacionais e os lares de 
terceira idade que ultrapassaram a capacidade, sendo prever a necessidade de 
novos equipamentos. 

Tendo em conta as reuniões promovidas com os representantes das juntas de 
freguesia o número de respostas sociais está concentrada nos centros de dia e 
creches. Contudo, foi referido que há carências ao nível do número de lares de 
idosos existindo, segundo as juntas, 2 na Mealhada, 1 na Pampilhosa, 1 em 
Antes, estando em fase de construção um novo lar na freguesia de Casal 
Comba. 

Relativamente às taxas de cobertura das diversas respostas sociais não é 
possível ainda determinar os dados atuais na medida em que estão disponíveis 
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os dados definitivos dos censos de 2011. No entanto, para estabelecer um ponto 
de referência apresentam-se os dados constantes do Plano de Desenvolvimento 
Social do Baixo Mondego (PDSBM) para o período de 2008/2010. 

No âmbito do PDSBM o concelho da Mealhada apresentava taxas de cobertura 
muito variadas, sendo o centro de atividades de tempos livres a resposta social 
com maior cobertura, 63,7% (Quadro 4.36). Quanto às respostas sociais que 
prestam cuidados a indivíduos portadores de deficiência (centro de atividades 
ocupacionais e lar residencial) desconhece-se o valor da taxa de cobertura. 

Quadro 4.36 – Taxas de cobertura das respostas sociais do concelho da Mealhada, em 2008. 

Respostas 
sociais Creches 

Centro de 
atividades de 
tempos livres 

Centro de 
atividades 
ocupacionais 

Lar 
residencial 

Centro 
de Dia 

Serviço de 
apoio ao 
domicilio 

Lar de 
idosos 

Tx cobertura 22,1% 63,7% - - 6,6% 5% 3,8% 

Face às taxas de cobertura registadas, verifica-se que ao nível de lares de 
idosos a Mealhada se situa acima da média nacional (3%): Ao nível das creches 
apresenta uma cobertura significativamente inferior à média nacional (32,6%).  

4.4.7.2 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e m Perigo 

A comissão de proteção de crianças e jovens em perigo (CPCJ) é uma 
instituição que visa promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr 
termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, 
educação ou desenvolvimento integral. 

A CPCJ tem competências para desenvolver ações de promoção de direitos das 
crianças e jovens, desenvolver ações de prevenção das situações de risco e 
intervir nas situações em que a criança ou jovem está em risco. 

4.4.7.3 Rendimento Social de Inserção 

O rendimento Social de Inserção é um mecanismo de combate à pobreza 
instituído a nível nacional, o qual constitui uma prestação que pretende a conferir 
às pessoas e aos seus agregados familiares, mais carenciadas, apoios 
ajustados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas 
necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social 
e comunitária. 

De acordo com bibliografia do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do 
Ministério da Solidariedade e Segurança Social, o limiar de pobreza, é um 
indicador de distribuição de recursos que dá conta do nível de acesso aos 
mesmos, necessário para uma vida digna em determinada sociedade. A pobreza 
define-se assim, como a proporção das pessoas cujos recursos se situam abaixo 
desse nível.  

Contudo, o limiar de pobreza pode ser relativo a diferentes tipos de recursos e, 
dentro de cada tipo, pode ser definido de acordo com conceitos e metodologias 
distintas.  
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O conceito mais utilizado nos países desenvolvidos para medir a pobreza 
assenta num conceito de pobreza relativa, em que o foco da análise centra-se 
na desigualdade. Ou seja, consideram-se pobres as pessoas, as famílias e os 
grupos cujos recursos, de diverso tipo, são tão escassos que impedem a 
participação nos padrões de vida tidos por minimamente aceitáveis numa 
determinada sociedade. Dito de outro modo, a pobreza existe quando a pobreza 
toma proporções inaceitáveis face aos padrões de vida que permitem a 
participação social. 

Dado que o conceito de pobreza é multifacetado, tem sido usado pelos países 
da união europeia, para fins analíticos e políticos, um limiar oficial de pobreza 
que define como pobres as pessoas, as famílias e os grupos cujos rendimentos 
estão 60% abaixo da mediana do rendimento disponível no país, por adulto 
equivalente. 

Segundo o INE, em 2009, a taxa de risco de pobreza em Portugal, ou seja, 
pessoas que auferem um rendimento inferior ao limiar de pobreza (434 
euros/mês considerando 12 meses) era de 17,9%, após as transferências 
sociais. Valor que se manteve em relação a 2008.  

Contudo, a taxa de risco de pobreza antes das transferências sociais tem vindo 
a aumentar tendo-se registado, em 2009, 43,4% da população em risco de 
pobreza. Este facto é revelador da importância das medidas para redução da 
pobreza que o estado tem levado a cabo e do peso que estas têm no orçamento 
das instituições públicas.  

Para o concelho da Mealhada não existem dados específicos sobre a pobreza. 
No entanto, é de salientar que a CMM possui um gabinete de ação social cujo 
um dos objetivos “…é combater as situações de pobreza e exclusão social do 
Concelho, promovendo na população alvo, a aquisição de competências para o 
exercício pleno do seu direito de cidadania”. 

Segundo dados do INE, em 2010 existiam 342 pessoas a beneficiar deste 
rendimento o que corresponde a 1,7% da população total de 2011 (20496 
habitantes), valor bastante abaixo do valor registado em Portugal (5%).  

O número de pessoas contempladas com o rendimento social de inserção tem 
vindo a aumentar desde 2008, tendo no período de 2008 a 2009 registado o 
maior aumento cerca de 80%. De 2009 a 2010 o acréscimo foi de 17,5% (Figura 
4.45). 
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Figura 4.45 – N.º de pessoas a beneficiar do rendimento social de inserção (INE, 2011). 

Do universo da população do concelho da Mealhada a beneficiar deste 
rendimento, 42% tem menos de 25 anos.  

4.4.7.4 Ação social escolar 

A ação social escolar do município da Mealhada foi desenvolvida com objetivo 
de promover a igualdade de oportunidades e o sucesso escolar. Neste âmbito, 
são apoiadas as famílias com uma situação socioeconómica desfavorecida. Os 
apoios são dirigidos a crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico, e centram-se na alimentação, manuais e outro material escolar. 

Os montantes a atribuir são estabelecidos consoante o escalão em que a 
capitação do agregado familiar se encontre, existindo dois escalões. 

Desconhece-se o encargo financeiro que esta medida social representa para o 
município. 

4.4.7.5 Habitação Social 

O serviço de habitação social da CMM dedica-se essencialmente a 2 linhas 
estratégicas de ação, à reabilitação dos bairros municipais e espaços 
envolventes e à divulgação e informação aos munícipes do Programa de 
Incentivo à Recuperação do Património Edificado (PIRPEC) e de programas 
nacionais de arrendamento, nomeadamente, o Porta 65, RECRIA, RECRIPH, 
REHABITA, SOLARH e PROHABITA. 

No concelho existem ao todo dois bairros sociais, um na freguesia do Luso e 
outro na freguesia da Pampilhosa. 

Na freguesia do Luso o Bairro Melo Pimenta tem capacidade para 25 fogos, 
estando, de acordo com informação da junta de freguesia do Luso todo ocupado 
não satisfazendo as necessidades.  

O bairro social da Pampilhosa possui 24 fogos, também eles todos ocupados. 
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4.4.7.6 Centro Local de Apoio à Integração de Imigr antes (CLAII) 

O CLAII é um espaço de informação descentralizada, ligado à Rede Nacional de 
Informação ao Imigrante, que visa proporcionar respostas locais articuladas ao 
nível das necessidades de esclarecimento, acolhimento e integração das 
comunidades imigrantes radicadas no concelho e região. 

O centro presta informações e aconselhamento sobre legalização, acesso à 
saúde, educação, trabalho, nacionalidade e retorno voluntário, bem como 
acompanhamento social, quando solicitado por imigrantes em situação de 
carência económica. 

Desconhece-se o número de pessoas que compõem a comunidade estrangeira 
do município bem como o número de pessoas que recorreram a este serviço. 

4.4.7.7 Gabinete de Apoio ao Jovem 

O gabinete de apoio ao jovem é um serviço gratuito disponibilizado pela Câmara, 
e cujo objetivo é prestar acompanhamento específico, nas áreas de alimentação, 
dependências, problemas psicológicos, sexualidade e obesidade, a jovens dos 
12 aos 24 anos. É constituído por uma equipa multidisciplinar (médica, 
psicóloga, assistente social, outros técnicos específicos), vocacionada para 
combater os problemas identificados pelos jovens, onde todos possam recorrer 
por vontade própria sempre que assim o necessitar. 

O gabinete disponibiliza ainda um espaço de convívio e lazer para ser utilizado 
pelos jovens.  

4.4.7.8 O Banco de Recursos 

O banco de recursos é um projeto que envolve as entidades parceiras da rede 
social cujo objetivo é disponibilizar recursos materiais e humanos para responder 
às necessidades das pessoas carenciadas. 

O projeto foca-se em 3 áreas de atuação, nomeadamente, no apoio à população 
idosa, loja social e bolsa de voluntariado. 

O apoio aos idosos destina-se a pessoas com mais de 65 anos, em situação de 
carência, que necessitem de ajuda técnica e/ou material para realizar pequenas 
reparações domésticas, como por exemplo: arranjo de portas e janelas, concerto 
de canalizações, etc. 

A loja social é uma valência na qual se recolhem e armazenam bens materiais 
como alimentos, vestuário, mobiliário, eletrodomésticos, material lúdico-
pedagógico e informático, etc., que posteriormente é distribuído às famílias mais 
carenciadas por forma a satisfazer as suas necessidades. 

A bolsa de voluntariado é um espaço de encontro de pessoas que manifestam 
vontade para serem voluntárias e ajudar a ação social do município a ser mais 
eficaz.  
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4.4.8 Cultura 

4.4.8.1 Coletividades 

Existem inúmeras coletividades espalhadas por todo o território concelhio, 
essencialmente de natureza cultural, recreativa e desportiva. Como exemplo 
refira-se a existência de ranchos folclóricos, agrupamento de escuteiros, 
associação que promove o Carnaval, escolas de samba, grupos corais, clube de 
caça e pesca, associação de jovens, filarmónica, entre outros. No Quadro 4.37 
efetua-se a sistematização por freguesia das associações identificadas (CMM, 
2007) 

Quadro 4.37 – Listagem de entidades culturais e recreativas. 

Freguesia Entidades culturais e recreativas 

Antes Clube da caça e pesca 

Barcouço 

Grupo Folclórico e Etnográfico “Girassóis da Bairrada” (Pisão); Planalto Associação de 
Desenvolvimento Rural Barcouço; Associação Cultural, desportiva e Recreativa de Pisão; 
Associação Cultural, Recreativa e Social de Grada; Centro Social e Cultural da Ferraria; 
Agrupamento de Escuteiros 1036 de Barcouço; Centro Cultural e Recreativo dos Adões 

Casal 
Comba 

Grupo Regional e Folclórico de Mala; Agrupamento de Escuteiros 910 de Casal Comba; 
Grupo Coral Columba; Centro recreativo e Cultural do Carqueijo; Grupo Folclórico e 
Etnográfico da Vimieira; Rancho Folclórico e Etnográfico de São João Casal Comba 

Luso Associação dos Jovens Cristãos de Luso; Centro Recreativo de Barrô; Grupo Folclórico “As 
Tricanas” da Vila do Luso 

Mealhada 

Associação dos Aposentados da Bairrada; Grupo de Samba os “Sócios da Mangueira”; 
Grémio Recreativo Escola de Samba Batuque; Associação de Carnaval da Bairrada; 
Agrupamento de Escuteiros 1037 de Mealhada; Grupo Cultural e Recreativo “Flores de São 
Romão”; Grupo Coral Magister; GRES Real Imperatriz; Escola de Samba Juventude de 
Paquetá; Oficina de Teatro do Cértima 

Pampilhosa 

Grémio de Instrução e Recreio; Lismos - Associação Ambiental e Cultural; Núcleo Filatélico e 
Numismático do Concelho da Mealhada; Agrupamento de Escuteiros 1067 de Pampilhosa; 
Rancho Folclórico e Grupo Etnográfico da Pampilhosa; GEDEPA; Grupo Regional da 
Pampilhosa do Botão; Filarmónica Pampilhosense 

Vacariça Centro Recreativo do Travasso; Associação Recreativa e Cultural os Amigos do Pego; Centro 
Recreatico e Cultural da Quinta do Valongo 

Ventosa do 
Bairro 

Comissão de Melhoramentos e Promoção da Freguesia de Ventosa do Bairro; Rancho 
Infantil e Juvenil de Ventosa do Bairro 

4.4.8.2 Equipamentos e espaços 

No concelho da Mealhada existem vários espaços culturais, embora com uma 
distribuição mais restrita, seguindo a lógica da dimensão demográfica, 
concentrando-se sobretudo na freguesia da Mealhada e na freguesia do Luso 
(Quadro 4.38) . 

Nas várias freguesias existem por outro lado, espaços de acolhimento para 
iniciativas culturais, geralmente as sedes de associações culturais e recreativas, 
com características polivalentes, permitindo a sua utilização em iniciativas 
distintas. 
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Quadro 4.38 – N.º de espaços culturais e n.º de visitantes. 

Freguesia Espaço cultural n.º de visitantes Observa ções 

Mealhada Cine-teatro municipal 
Messias 

15000/ano 150 mil visitantes de 
2001 a 2011 

Biblioteca municipal 4724 Utilizadores inscritos 
em toda a rede 

Arquivo municipal -  

Espaço internet 7257 Em 2010 

Luso Espaço internet 2075 De Junho a outubro 
de 2011 

Museu militar do 
Buçaco 

-  

Espaço comendador 
Melo Pimenta 

-  

Pampilhosa Museu etnográfico -  

Biblioteca   

Vacariça Museu agrícola -  

Fonte: CMM, 2011 

O cine-teatro Messias, é um espaço de abrangência concelhia, sendo portanto o 
espaço cultural com maior número de visitantes, tendo em 10 anos registado 
150 mil visitas, ou seja, em média o cineteatro messias recebe 15000 visitas por 
ano o que dá 0,7 visitas por habitante, valor bastante inferior à média nacional, 
que registou em 2010, 1,6 visitas por habitante. 

Quanto a bibliotecas, destaca-se a Biblioteca Municipal da Mealhada, e a 
Biblioteca Municipal da Pampilhosa. Como complemento foi criado o projeto 
“BiblioMealhada”, que permite fazer chegar a todos os cidadãos do município 
alguns serviços da Biblioteca Municipal da Mealhada. Trata-se de um espaço de 
cultura itinerante criado pela Câmara Municipal da Mealhada, através da 
transformação de um autocarro de 50 lugares em biblioteca. Deste modo são 
disponibilizados livros, CD’s, DVD’s e Internet a todas a povoações do concelho. 

Do total de inscritos nas bibliotecas, 3757 pertencem à biblioteca municipal da 
Mealhada e BiblioMealhada, sendo que os restantes 967 desconhece-se que 
bibliotecas utilizam presume-se que a biblioteca da Pampilhosa.  

Com o objetivo de colocar as potencialidades das novas tecnologias ao alcance 
da população foram criados espaços Internet, com vários computadores e outros 
equipamentos informáticos. Os espaços internet, segundo informação da CMM e 
informação recolhida nas juntas de freguesia, situam-se um na Mealhada, um no 
Luso e um na Pampilhosa. Atualmente o espaço Internet do Luso encontra-se 
com a utilização suspensa. 

O espaço internet da Mealhada iniciou atividade em 2002, tendo atingido em 
2010 um total acumulado de 59289 utentes. 

No que se refere a espaços museológicos, refira-se a existência do Museu 
Militar do Buçaco (Espólio da Batalha do Buçaco), Museu Agrícola da Vacariça 
(Objetos e Instrumentos usados na região), Museu Etnográfico da Pampilhosa 
(Peças variadas e peças relativas ao porco - inclui o Museu do Porco) e o 
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Espaço Comendador Melo Pimenta (Junta de Turismo Luso-Buçaco) onde se 
encontra o Espólio do Comendador Melo Pimenta. Desconhece-se no entanto o 
número de visitantes. 

4.4.8.3 Despesas com a cultura  

Relativamente às despesas correntes com as atividades culturais, observa-se 
que de 2008 para 2010 as despesas aumentaram cerca de 60%, tendo, segundo 
o INE, atingido o valor mais alto em 2009, 453 mil euros. Este valor foi 
essencialmente canalizado para eventos musicais e atividades socio-culturais 
(Figura 4.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46 – Despesas correntes da Câmara Municipal com atividades culturais (INE, 2011). 

Em 2010, do total volume total de despesas correntes (407 mil euros), tendo a 
maior percentagem sido gasta em publicações e literatura seguido da música.  

Tomando o valor total gasto em 2010 e dividindo pela população residente em 
2011 (20496), o município gastou 19,76 € por habitante, sendo um valor inferior 
ao verificado para Portugal que é de 24 €. 

Apesar do custo por habitante ser menor que a média nacional, são dinamizadas 
inúmeras iniciativas culturais entre a CMM e as organizações locais que se 
caraterizam por um enorme dinamismo. Destaca-se a este respeito os vários 
eventos gastronómicos, de lazer e mais recentemente a iniciativa das 4 
maravilhas. 

4.4.9 Emprego 

4.4.9.1 População ativa 

A taxa de atividade no concelho de Mealhada (47,6%) era em 2001 inferior à 
média dos concelhos que integram a sub-região Baixo Vouga (49,1%) (Quadro 
4.39). No que se refere ao desemprego o concelho apresenta-se numa situação 
menos negativa quando comparada com a situação na sub-região Médio Tejo e 
nos concelhos envolventes. De referir que cerca de 78,5% da população 
desempregada em 2001 encontra-se à procura de novo emprego. 
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Quadro 4.39 – Taxas de atividade e de desemprego. 

  Baixo Vouga Mealhada 

Taxa de atividade 
1991 46.4 42,5 

2001 49.1 47,6 

Taxa de desemprego 
1991 4,5 7,5 

2001 5,3 5,8 

População 
desempregada (2001)  

Total 9960 573 

À procura de novo 
emprego (%) 

79,7 78,5 

A procura 1º 
emprego (%) 20,3 21,5 

Fonte: INE, Censos 2001. 

A população inativa no concelho da Mealhada refere-se sobretudo à classe 
reformada, com 38,2% do total da população inativa, seguida da classe menor 
de 15 anos com 28,9%. Verifica-se que apresenta um cenário diferente da sub- 
região do Baixo Vouga na medida em que a classe de menos de 15 anos 
representa o maior contingente de população inativa (32,4%) seguida dos 
reformados (31,5%) (Quadro 4.40). 

Quadro 4.40 – População inativa em 2001. 

 Baixo Vouga Mealhada 

População Inativa - Total  196145 10870 

Menos de 15 anos 63646 3148 

Estudante 26014 1532 

Doméstico 25798 1115 

Reformado 62770 4153 

Incapacitado 8538 201 

Outros casos 9379 224 

Fonte: INE, Censos 2001. 

No concelho da Mealhada o sector terciário é o responsável pela maioria dos 
empregos do município, cerca de 57 %. O sector secundário apresenta 
igualmente uma representatividade significativa, aproximadamente 38 %, 
enquanto o sector primário se refere a menos de 5 % dos empregos. Dentro do 
sector terciário, o ramo do alojamento, restauração e similares, e o comércio são 
os ramos mais significativos em termos de número de empresas.  

Analisando as taxas de atividade e desemprego por freguesia verificam-se 
diferenças entre o carácter urbano ou rural, sendo de um modo geral as 
freguesias urbanas as que apresentam os valores mais elevados da taxa de 
atividade (Mealhada e Luso). As freguesias de Ventosa do Bairro e Vacariça 
apresentam taxas de atividade inferiores à média do concelho.  

Em 2001, o concelho apresentava uma taxa de desemprego  de 5,8%. Significa 

que em cada 100 ativos, 5,8 encontravam-se em situação de desemprego. Este 
indicador tem sofrido uma evolução que importa acompanhar e atualizar, 
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nomeadamente através do número de desempregados registados no centro de 
emprego, para o concelho da Mealhada.  

Na Figura 4.47 esquematiza-se a evolução mensal nos últimos 3 anos (2009-
2011), sendo notório um aumento considerável observado nos 3 meses mais 
recentes para os quais o IEFP tem dados disponíveis. O segmento jovem, com 
idade inferior a 25 anos, é aquele onde se registou uma subida mais acentuada 
nos 3 meses mais recentes com dados disponibilizados.  

Em Novembro de 2011 estavam inscritos no Centro de Emprego 829 
desempregados, dos quais 18% com idade inferior a 25 anos, 25% entre 25 e 34 
anos, 42 % entre 35 e 54 anos, e 15% com idades superiores a 55 anos. Estes 
dados dizem respeito apenas aos desempregados que inscritos no centro de 
emprego, no âmbito da atividade realizada para gestão dos pedidos de ofertas 
de empregos que dão entrada nestas unidades locais do IEFP, I.P. 

 

Figura 4.47 – Número de desempregados inscritos no centro de emprego, para o concelho da Mealhada (IEFP). 

Efetuando a comparação do número de inscritos a 31 de Dezembro (Quadro 
4.41), num período mais alargado, confirma-se a ocorrência de uma acréscimo 
significativo em Dezembro 2011, face aos anos anteriores.  

Quadro 4.41 – Número de inscritos no Centro de Emprego a 31 de Dezembro. 

 Ano 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº inscritos a 31 
de Dez 735 625 628 704 701 861 
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Este cenário encontra-se em linha com o verificado a nível nacional, onde se 
registou igualmente uma importante subida em relação a 2010. O número de 
desempregados inscritos nos Centros de Emprego do Continente e Regiões 
Autónomas, aumentou 11,7% face ao mês homólogo de 2010. Refira-se no 
entanto, que o número de inscritos no concelho da Mealhada teve um aumento 
de perto de 23% no mesmo período.  

Não foram identificadas medidas, atividades ou procedimentos desenvolvidos 
pela CMM e/ou IEFP, procurando o estímulo e apoio do emprego local e a 
formação de empresas. Este tipo de acompanhamento poderá ser igualmente 
desenvolvido numa lógica de sensibilização ou formação da população 
desempregada permitindo que esta esteja mais preparada e informada. 

4.4.9.2 Remuneração média mensal 

Da análise da Figura 4.48, verifica-se que no concelho da Mealhada, em 2009, o 
rendimento monetário dos homens era superior ao das mulheres, cenário 
idêntico ao verificado para País e para a média dos concelhos que integram o 
Baixo Vouga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (INE, 2011). 

Analisando as remunerações dos setores de atividade, observa-se que no 
concelho da Mealhada os setores secundário e terciário apresentam um valor 
médio muito próximo, respetivamente 881€ e 897€ (Figura 4.49). No setor 
primário a média de remuneração é de cerca de 660€. 
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Figura 4.49 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (INE, 2011). 

Analisando as remunerações entre homens e mulheres. No concelho da 
Mealhada, os homens que trabalham nos setores primário e terciário são melhor 
remunerados que a média dos concelhos do Baixo Vouga (Quadro 4.42). 

Quadro 4.42 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, segundo o setor de atividade. 

 Primário Secundário Terciário 

 HM H M HM H M HM H M 

Continente 737,8 785,5 636,9 942,8 1013,6 773,6 1093,5 1252,5 943,8 

Baixo Vouga 741,3 845,1 575,2 958,4 1050,5 766,6 919,6 1045,5 811,3 

Mealhada 659,7 877,4 528,1 881,7 920,4 768,0 896,8 1062,1 741,3 

Fonte: INE, 2011. Anuário estatístico de 2010 

No entanto, analisando a média da remuneração dos homens e mulheres que 
trabalham por conta de outrem, constata-se que na Mealhada a população que 
trabalhada nos diversos setores, aufere em média um rendimento inferior à 
população do continente, nomeadamente, menos 78,1€ no primário, menos 
61,1€ no secundário e menos 190,4€ no terciário. 

4.4.10 Transportes e Mobilidade 

4.4.10.1 Transportes Coletivos 

A rede de transportes coletivos do Concelho da Mealhada é servida pelos 
comboios da Linha do Norte e da Beira Alta, autocarros e transporte escolar 
(CMM, 2010).  

As ligações ferroviárias existentes permitem o acesso a outros concelhos, com 
tempos de deslocação que constituem uma alternativa viável ao automóvel 
particular. Um exemplo são as ligações a Aveiro ou Coimbra, que dependendo 
do serviço selecionado, demoram respetivamente, entre 15 e 32 minutos e 12 e 
20 minutos (CMM, 2010). 

Em oposição à ferrovia, o transporte rodoviário coletivo, não apresenta níveis de 
serviço que o coloquem como uma alternativa viável, sobretudo para as 
deslocações diárias de movimentos pendulares casa-trabalho-casa e casa-local 
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de estudo-casa. Este facto foi considerado, quer no inquérito realizado à 
população quer no workshop, como um dos principais pontos fracos do 
município em que urge tomar medidas. 

Como o concelho da Mealhada não possui uma rede de transportes coletivos, 
sendo este assegurado por companhias privadas, nomeadamente, a 
TRANSDEV, o transporte escolar acaba por desempenhar a dupla 
funcionalidade de transportar as crianças para a escola e o público em geral. 

Contudo, não constitui uma alternativa que responda às necessidades da 
população, tanto ao nível dos percursos como de horários. Constatação bem 
patente no inquérito e na reunião com a população. Este facto é ainda mais 
acentuado no período de férias escolares na medida em que este transporte não 
se efetua. 

4.4.10.2 Mobilidade 

Segundo o Recenseamento Geral da População de 2001, cerca de 64% da 
população residente no concelho da Mealhada trabalha e/ou estuda no mesmo 
concelho, ou seja 8 107 indivíduos. A maioria destes, 64%, fá-lo na freguesia 
onde reside, pelo que os restantes 36% deslocam-se para outro concelho para o 
fazer (CMM, 2010). 

O número de pessoas que trabalha noutro concelho registou um acréscimo 
significativo (77,1%) de 1991 a 2001. Nas deslocações para o local e trabalho ou 
estudo, efetuadas, em 2001, com recurso ao automóvel ligeiro particular, 
seguindo-se as deslocações a pé, que representam cerca de 20% (Figura 4.50). 
De 1991 a 2001,registou-se um acréscimo significativo da utilização do 
automóvel ligeiro (208%) em detrimento das deslocações a pé e motociclo ou 
bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2001. 

Figura 4.50 – Principal meio de transporte utilizado no trajeto para o local de trabalho ou estudo, 1991 e 2001. 
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A utilização do autocarro (6,3%) ou transporte coletivo da empresa ou escolar 
(6,0%) representaram no conjunto cerca de 12% das deslocações. 

Do total das deslocações cerca de 54% eram realizadas em menos de 15 
minutos e 29% até 30 minutos (Figura 4.51). Estes resultados resultam 
sobretudo do facto de cerca de 40% da população empregada ou estudante 
exercer a sua atividade na freguesia onde reside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2001. 

Figura 4.51 – Tempo gasto em média numa ida para o local de trabalho ou estudo, em 2001. 

4.4.10.3 Parque automóvel  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto de Seguros de Portugal, 
em 2010 estavam segurados um total de 16.034 tipos de veículos no concelho 
da Mealhada. O total de veículos segurados distribui-se por um universo de 19 
categorias de veículos. Contudo, o grosso dos veículos segurados está 
concentrado em 3 categorias de veículos, que representam no conjunto cerca de 
80% dos veículos, sendo o volume de veículos ligeiros o mais significativo 
(Quadro 4.43). 

Quadro 4.43 – Número de veículos segurados, 2006 a 2010  

 
Veículos segurados 

Total Ligeiros Misto Ciclomotores 

2010 16034 9846 1062 1540 

2009 14244 9010 989 1322 

2008 15202 9860 952 1485 

2007 14558 9185 886 1600 

2006 13667 8611 846 1638 

Fonte: IST, estatísticas (www.isp.pt) 
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No que concerne à idade dos veículos em circulação, verifica-se que para todos 
os tipos de veículos segurados em Portugal, cerca de metade têm 10 ou mais 
anos, seguindo-se os veículos entre 5 a 10 anos (Figura 4.52).  

 

Fonte: IST, estatísticas (www.isp.pt) 

Figura 4.52 – Parque automóvel seguro em Portugal. 

O parque automóvel apresenta-se em franco envelhecimento, destacando-se os 
camiões e os ciclomotores como os veículos a circular com maior número de 
anos. A idade média dos veículos em circulação a nível nacional era de 13,4 
anos em 2009.  

Tendo em conta que não há dados discriminados para o concelho da Mealhada, 
consideram-se os registados no distrito, Aveiro, onde 54,1% dos veículos têm 
mais de 10 anos, e os veículos com 5 a 10 anos representam 29,6%, 
assumindo-se que poderão ser semelhantes. 

De facto, de acordo com o Relatório sobre o Estado do Ordenamento do 
Território (CMM, 2010), em 2008, no concelho da Mealhada foram vendidos 
22,37 veículos automóveis por cada 1000 habitantes, valor só ultrapassado, 
entre os concelhos pertencentes ao Baixo Vouga, pelo registado no concelho de 
Aveiro (29,04 veículos). Quando comparado com as médias regional e da sub-
região, conclui-se que estas, com 19,89 e 20,71 veículos vendidos, 
respetivamente, se situam abaixo do valor registado no Concelho. 

Tendo em conta os potenciais impactos exercidos pela circulação de veículos 
em fim de vida, nomeadamente ao nível da segurança pública e qualidade do ar, 
pretende-se reduzir a sua circulação, com substituição por veículos mais 
seguros, com tecnologias menos poluentes e mais eficientes em termos 
energéticos (APA, 2012). 

4.4.10.4 Sinistralidade 

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
(ANSR), entre os anos de 2005 e 2010, registaram-se no concelho 620 
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acidentes que envolveram vítimas, das quais resultaram 8 vítimas mortais, 61 
feridos graves e 760 feridos ligeiros (Quadro 4.44).  

Quadro 4.44 – Acidentes e vítimas no concelho da Mealhada, 2005 a 2010  

 
Acidentes c/ 

vitimas % 
Vitimas 
mortais % 

Feridos 
graves % 

Feridos 
ligeiros % 

Total 
vitimas % 

Índice 
gravidade 

2010 91 3,1 0 0,0 12 5,7 116 3,2 128 3,3 0,0 

2009 93 3,2 0 0,0 4 2,5 119 3,4 123 3,3 0,0 

2008 104 3,5 2 2,9 9 4,4 122 3,5 133 3,5 1,9 

2007 99 3,3 3 5,6 15 6,2 109 3,0 127 3,3 3,0 

2006 101 3,3 1 1,7 16 6,1 127 3,5 144 3,7 1,0 

2005 130 4,1 2 3,0 5 1,9 167 4,4 174 4,2 1,5 

Fonte: ANSR, Sinistralidade rodoviária no distrito de Aveiro  

De salientar, que no conjunto dos 19 concelhos que integram o Distrito de 
Aveiro, a Mealhada é um dos concelhos que menor número de acidentes 
apresenta, tendo em 2010, representado 3,1% do total de acidentes. 
Relativamente a vítimas mortais desde de 2009 que não se têm verificado 
vítimas.  

Face a estes registos o concelho apresenta dos mais baixos índices de 
gravidade. 

As vias no concelho com mais ocorrências que tiveram vitimas mortais ou feridos 
graves foi o IC2/EN1 com 20 acidentes.  

4.4.10.5 Ciclovias/Zonas pedonais 

Segundo informação da CMM, apenas as freguesias da Mealhada e do Luso 
possuem espaços com infra-estruturas dedicas a ciclistas. Na freguesia da 
Mealhada a infra-estrutura situa-se no parque da cidade e na freguesia do Luso 
na Mata do Buçaco.  

No seu conjunto, as ciclovias totalizam 5.420 m, encontrando-se a maior 
extensão na freguesia do Luso com cerca de 3.182 m.  

As zonas exclusivamente pedonais no município circunscrevem-se aos 
percursos proporcionados pelo parque da cidade, localizado nas freguesias da 
Mealhada e do Luso e ainda ao troço da rua Prof. Dr. Costa Simões na 
Mealhada. 

4.4.10.6 Edifícios Públicos Acessíveis 

Garantir e assegurar os direitos das pessoas com necessidades especiais, ou 
seja, pessoas que se confrontam com barreiras ambientais, impeditivas de uma 
participação cívica ativa e integral, resultantes de fatores permanentes ou 
temporários, de deficiências de ordem intelectual, emocional, sensorial, física ou 
comunicacional, são ações dividas à administração pública (Decreto-Lei n.º 
163/2006 de 8 de Agosto) . 

Neste contexto, consideram-se nesta avaliação todos os edifícios de 
acolhimento de público, nomeadamente edifícios municipais e escolares. 
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Em 2009 existiam no concelho da Mealhada 35 escolas públicas e 24 edifícios 
públicos. Do total dos edifícios públicos 72,9% permitem o acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida. Destes 68,5% correspondem às escolas e 82,6% aos 
edifícios municipais. 

4.4.11 Segurança  

4.4.11.1 Criminalidade 

A criminalidade/segurança foi um dos aspetos referido quer na entrevista 
realizada à população quer na workshop como sendo um dos pontos fracos e 
que merece ser melhorado. 

De acordo com o Gabinete de Estratégia e Estudos do ministério da Economia e 
do Emprego em 2009, no concelho da Mealhada foram registados 27 crimes por 
mil habitantes, valor significativamente inferior à média nacional que era de 40 
crimes por mil habitantes.  

Quanto ao tipo de crimes perpetrados no concelho, eles são segundo o registo 
das autoridades de diversas categorias, nomeadamente, contra pessoas, contra 
o património, contra a vida em sociedade, contra o estado e legislação avulsa. 

De acordo com o INE, em 2010 foram registados no concelho da Mealhada um 
total de 614 crimes, sendo que cerca de 51% foram contra o património. Os 
crimes contra pessoas registaram 21,7%, próximo do número de crimes contra a 
vida em sociedade. 

A criminalidade no concelho da Mealhada, de 2008 a 2010, de um modo geral 
tem acompanhado as tendências de evolução registadas em Portugal 
continental, com exceção para os crimes perpetrados contra o património. Este 
tem sido o tipo de crime que maiores variações tem registado no concelho 
(Figura 4.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.53 – Evolução das categorias de crimes em Portugal e no concelho da Mealhada (INE, 2011). 

No concelho da Mealhada o número total de crimes registado desceu 
significativamente (35%) de 2008 a 2009, tendo no período seguinte aumentado 
em 13,1%.  
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4.5 Domínio Económico  

Neste capítulo, são compilados e sistematizados dados referentes aos recursos 
económicos do concelho da Mealhada, nomeadamente ao nível dos setores de 
atividade, tecido empresarial, turismo e à marca da Mealhada as 4 maravilhas. 

Estes permitem a caracterização do município nestas vertentes, através da 
identificação de indicadores vários, e da sua comparação com a realidade 
regional ou nacional. 

4.5.1 Setores de atividade 

Em termos de ocupação da população ativa, o concelho da Mealhada 
caracteriza-se pelo predomínio do sector terciário, sendo este sector 
responsável por 57,4 %, dos empregos do município. Relativamente aos 
restantes sectores de atividade destaca-se o sector secundário empregando 
cerce de 38 % da população ativa do concelho e o sector primário com uma 
representatividade inferior a 5% (Figura 4.54). 

Comparando o mercado de trabalho do concelho da Mealhada com a média dos 
concelhos que integram a sub-região do Baixo Vouga, verifica-se que ao nível do 
sector primário a representatividade é idêntica, ao passo que nos restantes 
sectores existe uma diferença importante na medida em que no Baixo Vouga a o 
sector secundário assume uma importância semelhante ao terciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Figura 4.54 - População ativa por sector de atividade na sub-região do Baixo Vouga e concelho de Mealhada, em 2001. 

De 1991 a 2001, constata-se que o sector primário na Mealhada perdeu 44,8% 
dos seus ativos tendo, no entanto, ficado abaixo dos valores registados para a 
média dos concelhos do Baixo Vouga (60,2%), os restantes sectores registaram 
aumentos de ativos (Figura 4.55).  
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Figura 4.55 – Variação entre 1991 e 2001 da população residente empregada, segundo o sector de atividade (%). 

De salientar, na Mealhada o aumento dos sectores secundário e terciário 
superior à média dos concelhos do Baixo Vouga, com destaque para o 
secundário que cresceu mais 11% do que a média.  

Analisando a distribuição da população ativa, das freguesias pelos sectores de 
atividade, observa-se que o Luso, a Mealhada e a Pampilhosa são as freguesias 
em que a presença de população no sector primário é residual e o terciário o 
setor que mais população emprega. Em oposição estão as freguesias de Antes e 
Ventosa do Bairro onde o primário detêm uma importância considerável (Figura 
4.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56 – População ativa por sector de atividade nas freguesias do concelho de Mealhada (%). 
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4.5.1.1 Sector primário 

O sector primário é dominado pela atividade agrícola, dividida entre a zona 
central e ocidental do concelho, sendo caracterizada pelas extensões de vinha e 
algumas manchas de culturas horto-frutículas e cerealíferas. Existe um certo 
equilíbrio entre a área agrícola e a área florestal. A vinha é a cultura 
predominante com maior presença a ocidente do meridiano da Vacariça. As 
culturas horto-frutículas cereais surgem nas zonas aluvionares dos principais rios 
(rio Cértima e rio da Ponte) (CMM, 2007). 

Utilização das terras e área das explorações 

O concelho de Mealhada possuía, em 2009, uma área de 1708 ha de Superfície 
Agrícola Utilizada (SAU) (Quadro 4.45). A SAU por exploração é de 1,9 ha. Do 
total da SAU, em 2009, cerca de 26% é superfície irrigável enquanto em 1999 
era de 39,6%, registando-se um decréscimo significativo, o qual acompanhou a 
diminuição quer do número de explorações (38,7%) quer da SAU (34%). 

A diminuição verificada é justificada em certa medida pela diminuição 
significativa de mão-de-obra. A diminuição apurada de 1999 para 2009, poderá 
ser mais preocupante no futuro na medida em que cerca de 44% dos produtores 
agrícolas em 2009, pertenciam à faixa etária igual ou superior a 65 anos. 
Analisando os censos de 1999 a representatividade desta faixa etária era de 
cerca de 32%, ou seja, a ocupação na atividade agrícola por parte das faixas 
etárias mais jovens tem vindo a decrescer significativamente. 

Quadro 4.45 - Número de explorações e SAU em 1999 e 2009 no concelho de Mealhada. 

 
2009 1999 

Explorações (nº) 885 1443 

SAU (ha) 1708 2586 

SAU por exploração (ha) 1,9 1,8 

Superfície irrigável (ha) 445 1024 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura 2009 e 1999. 

Cerca de 61% da SAU é ocupada com culturas permanentes e 39% pelas 
culturas temporárias. Das culturas permanentes destaca-se a vinha (78%) como 
a cultura dominante, seguida do olival (18%). Dentro das culturas temporárias de 
referir os cereais para grão (52%) seguido das culturas forrageiras (35%) (Figura 
4.57). 
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Fonte: INE, 2009. 

Figura 4.57 – Utilização de terras com culturas permanentes e temporárias por tipologia de culturas. 

Na distribuição das culturas permanentes e temporárias evidencia-se a 
importância da vinha no sector primário do concelho ocupando quase metade da 
SAU, sendo inquestionável a sua grande importância no concelho. Efetivamente 
a vinha representa uma identidade cultural, estando o concelho integrado numa 
região demarcada para a produção do vinho, com Denominação de Origem 
“Bairrada” (Figura 4.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2009. 

Figura 4.58 – Utilização de terras por tipologia de culturas. 

Na distribuição da utilização do solo por freguesia salienta-se a maior proporção 
de superfície agrícola não utilizada em Ventosa do Bairro e Antes, e a maior 
ocupação florestal na freguesia do Luso. 
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Pecuárias e efetivo animal 

Relativamente à produção animal, o concelho carateriza-se pelo elevado número 
de aves (302940), as quais se localizam sobretudo na freguesia de Barcouço 
(95%) (Quadro 4.46). 

A seguir ao número de aves destaca-se a importância dos suínos, embora o 
número de efetivos não seja elevado, verifica-se que estes se concentram 
sobretudo nas freguesias de Mealhada (1972) e Casal Comba (502). 

Quadro 4.46 – Número de efetivo animal, por tipologia e por freguesia. 

Freguesias Bovinos 
(N.º) 

Suínos 
(N.º) 

Ovinos 
(N.º) 

Caprinos 
(N.º) 

Equídeos 
(N.º) 

Aves 
(N.º) 

Coelhos 
(N.º) 

Colmeias 
e cortiços 
povoados 

(N.º) 

Antes 1 23 11   8673 293  

Barcouço 160 198 164 199 16 288087 182 44 

Casal Comba 243 502 28 219 13 2746 611 67 

Luso 6 37 107 79 1 733 290 49 

Mealhada 567 1972  49 2 210 51  

Pampilhosa 3 37 39 77 4 748 280 4 

Vacariça 50 85 134 100 2 692 149  

Ventosa do 
Bairro 

3 165 23 53  1051 497 3 

Total  1033 3019 506 776 38 302940 2353 167 

Fonte: INE, 2009. 

 

4.5.1.2 Sector secundário 

A informação utilizada na análise deste sector tem por base a classificação das 
atividades económicas publicada em Novembro de 2007 (CAE-Rev. 3) e que 
reviu o anterior CAE-Rev 2.1 (publicado em 2003). A revisão introduziu 
alterações significativas na distribuição das atividades pelas secções e divisões, 
alargando o número. Assim, para facilidade de apresentação dos resultados e 
respetiva interpretação procede-se à análise com recurso à nomenclatura do 
CAE-Rev. 2.1 (Quadro 4.47). 

O sector secundário no concelho da Mealhada é caracterizado pelo peso do 
ramo da indústria transformadora e da construção civil. No que respeita aos 
grandes ramos empregadores da indústria transformadora verifica-se em 2009 
um destaque de empresas do ramo da indústria metalúrgica de base e de 
produtos metálicos (70) seguido do ramo da indústria alimentar (33) e da 
fabricação de outros produtos minerais não metálicos (20), representando estas 
cerca de 63% do número de empresas. 
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Quadro 4.47 - Empresas da indústria transformadora por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2.1, 31/12/2008. 

Ramo de atividade 

Empresas  
(N.º) 

Empresas da indústria 
transformadora, por concelho da 
sede (Mealhada), segundo a CAE-

Rev.2.1, 31/12/2008 

Baixo 
Vouga Mealhada  Pessoal ao 

serviço 
Volume de 
negócios 

DA - Indústria alimentar, de bebidas e tabaco 
(10+11+12) 621 33  443 74 318 

DB - Indústria têxtil (13+14) 265 8  11 92 

DC – Indústria de couro e de produtos de couro 
(15) 47 0  0 0 

DD – Indústrias de madeira, cortiça e suas obras 
(16) 322 22  89 4 860 

DE – Indústria de pasta de papel, cartão e seus 
artigos, edição e impressão (17+18) 168 6  30 1 033 

DF – Fabricação de coque, produtos petrolíferos 
refinados e combustível nuclear (19) 

0 0  0 0 

DG - Fabri. de Prod. Químicos e de fibras 
sintéticas ou artificiais (20+21) 51 1  - - 

DH – Fabricação de artigos de borracha e de 
matérias plásticas (22) 86 0  0 0 

DI – Fabricação de outros produtos minerais e 
não metálicos (23) 316 29  287 16 606 

DJ – Indústrias metalúrgicas de base e de 
produtos metálicos (24+25) 1398 70  175 6 842 

DK – Fabricação de máquinas e equipamentos, 
n.e. (28) 

141 2  - - 

DL – Fabricação de equipamento eléctrico e de 
óptica (26+27) 79 3  - - 

DM – Fabricação de material de transporte 
(29+30) 113 0  0 0 

DN – Indústrias transformadoras, n.e. (31+32) 367 14  49 1 670 

33 – Reparação, manutenção e instalação de 
máquinas e equipamentos  

183 7  16 365 

Total (D – Indústria transformadora) 4157 195  1174 121 454 

F - Construção 5501 283  855 59201 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2009.  

 

Em termo de oferta de emprego e volume de negócios destaca-se o ramo da 
indústria alimentar, de bebidas e tabaco responsável por cerca de 38% dos 
empregos do ramo da industria transformadora e cerca de 61% da faturação. 

Relativamente às empresas com maior capacidade empregadora e dinâmica da 
região de referir a Sociedade Águas do Luso. 
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4.5.1.3 Sector terciário 

Cerca de 31% das empresas do sector terciário no concelho de Mealhada em 
2009 referem-se ao ramo do comércio por grosso e a retalho. O comércio 
“tradicional” está concentrado sobretudo, nos principais núcleos urbanos, 
nomeadamente Mealhada, Luso e Pampilhosa.  

O ramo do alojamento, restauração e similares, são, a seguir ao comércio, ramo 
do sector terciário mais significativo em termos de número de empresas (12%), 
muito por força da gastronomia associada ao leitão da Bairrada. O ramo de 
outras atividades e serviços, que correspondem essencialmente a organizações 
associativas, reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 
representam 13% das empresas do sector terciário. 

4.5.2 Tecido empresarial 

Criação de empresas 

A dinâmica empresarial pode ser medida através do número de empresas e 
sociedades constituídas por ano (Quadro 4.48). Este indicador permite avaliar o 
nível de empreendedorismo, podendo contribuir para um acréscimo de 
produtividade. 

Quadro 4.48 – Número de empresas, constituição de sociedades e dissolução de sociedades para o Concelho da 
Mealhada (MEE, 2011) 

 Ano 

 2000 .. 2006 2007 2008 2009 

Empresas (nº) 2301 .. 2142 2188 2180 nd 

Constituição de 
sociedades (nº) 61 .. 39 32 47 43 

Dissolução de 
sociedades (nº) 7 .. 10 12 43 6 

A nível nacional, o maior número de empresas constituídas, corresponde ao ano 
2001, ano em que se verificou igualmente a maior taxa de constituição de 
sociedades. A partir desta data verificou-se um decréscimo no número de 
sociedades constituídas, com aumento do número de sociedades dissolvidas 
(APA, 2012).  

Boas práticas empresariais 

A implementação de boas práticas empresariais deve ser incentivada como 
forma de assegurar um desenvolvimento económico baseado em critérios de 
qualidade, excelência, tendo igualmente em consideração normas de gestão 
ambiental.  

Em 2011, foram distinguidas com o galardão de PME Líder, 9 empresas com 
sede ou ação no concelho da Mealhada (Quadro 4.49). Trata-se de uma 
qualificação criada pelo IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
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Empresas e Investimentos. Destas, 2 empresas foram adicionalmente 
galardoadas com o prémio PME Excelência. 

A distinção das PME Líder é destinada a empresas que, face às qualidades de 
desempenho e perfil, se posicionem como motor da economia nacional em 
diferentes sectores de atividade. A seleção das PME Excelência é realizada 
anualmente a partir do universo das PME Líder, destacando as empresas que 
em cada ano se evidenciam  com os melhores resultados e desempenhos. 

Quadro 4.49 – Empresas com galardão PME Líder e PME Excelência em 2011 (IAPMEI). 

  Galardão (ano 2011) 

CAE Designação da empresa PME     
Líder 

PME 
Excelência 

49410 Camionagem de Carga Central da Vimieira, Lda ●  

47783 B. R. - Combustíveis e Lubrificantes da Mealhada, 
Unipessoal Lda (Cantanhede) ●  

46690 Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda ●  

41200 Encobarra - Engenharia, S.A. ●  

23414 Futurcer - Cerâmica de Decoração, Lda ● ● 

23120 Maxividro - Transformadores e Distribuidores de 
Vidro, S.A ●  

23414 Recria - Design e Decoração, Lda ● ● 

42110 Prioridade - Construção de Vias de Comunicação, 
S.A. ●  

49410 Transportes Rama, Lda ●  

Total (n.º) 9 2 

Total Nacional (n.º) 6061 1368 

A implementação de sistemas de gestão ambiental  nas empresas é uma 
ferramenta que pretende assegurar a melhoria continua do desempenho 
ambiental das atividades económicas e incentivar boas práticas ambientais no 
seio das organizações. Para este indicador, contabilizam-se as organizações 
públicas ou privadas que têm implementados instrumentos de gestão ambiental 
e/ou de responsabilidade social, nomeadamente:  

• Sistemas de gestão ambiental (EMAS, ISO 14001);  

• Rótulo Ecológico;  

• Avaliação de desempenho ambiental, entre outros 

Em Portugal, até ao final de 2010, foram atribuídas 649 certificações de acordo 
com a norma ISO 14001. Por outro lado, nesta data, existiam em Portugal 77 
organizações registadas de acordo com o Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria (EMAS, na sigla inglesa), e 17 produtos/serviços com o Rótulo 
Ecológico da UE. 

Das 649 entidades com certificação com a norma ISO 14001, cerca de 10% 

situam-se, ou têm representações no distrito de Aveiro (IPAC, 2011). Apesar da 
informação não se encontrar sistematizada por concelho, através de pesquisa, 
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identificam-se pelo menos duas empresas na Mealhada com esta certificação 
(Urbanos, na zona industrial da Pedrulha; CINCA). 

Com a certificação EMAS não existem organizações localizadas no município. 
Perto do limite de concelho, no núcleo industrial de Murtede, encontra-se uma 
entidade com esta certificação (APA, SNIAMB). 

Verifica-se ainda a existência de uma entidade com certificação de acordo com a 
norma BRC Global Standard - Food (Caves Messias), de acordo com uma 
norma da associação britânica de retalhistas e distribuidores, o British Retail 
Consortium (BRC) (APCER). 

Áreas industriais 

Na Mealhada existem duas áreas dedicadas à indústria, a zona industrial da 
Pedrulha e Zona industrial dos Viadores. Existem diversas áreas industriais 
espalhadas pelo concelho mas sem características de zona industrial 
correspondendo regra geral a uma unidade industrial. 

A zona industrial da Pedrulha localiza-se na freguesia de Casal Comba, nas 
imediações da auto-estrada A1, conferindo-lhe potencialidades na sua 
ocupação, facto que é visível pela indisponibilidade de lotes para ocupar.  

A zona industrial dos viadores localiza-se na fronteira das freguesias de Casal 
Comba e Pampilhosa, junto à EN1/IC2 e a cerca de 5 km da A1. Além das 
excelentes condições de acessibilidade rodoviárias destaca-se a proximidade à 
rede ferroviária (linha do Norte) e à estação da Pampilhosa. Do total de lotes 
(50) apenas 5 estão disponíveis. 

Face à indisponibilidade de áreas industriais infra-estruturadas estão em fase de 
estudo avançado dois pólos industriais, um a Sul da Mealhada na freguesia de 
Barcouço e outro na freguesia do Luso junto à EN 234 próximo do limite com a 
freguesia da Vacariça. 

De referir a previsão de construção de uma plataforma logística nas imediações 
da estação de caminho de ferro da Pampilhosa, uma infra-estrutura que combina 
os transporte rodoviário e ferroviário, destinando-se ao interface de mercadorias, 
o qual prevê a instalação de equipamentos, incluindo instalações alfandegárias. 

Na Figura 4.59 é possível observar a localização das empresas de Mealhada 
acima referidas e áreas industriais. 
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Fonte: CMM, 2007. 

Figura 4.59 – Localização das áreas industriais e algumas indústrias no concelho de Mealhada. 

4.5.3 Turismo 

O turismo é um dos sectores mais relevantes, e de maior potencial, na atividade 
económica do concelho. Este permite a criação de emprego, investimentos e 
desenvolvimento, rentabilização de infraestruturas coletivas, e pode ainda 
promover a preservação do ambiente, a recuperação do património e a 
consolidação de uma marca concelhia, reconhecida e identificada no âmbito 
regional, nacional ou internacional. 

No concelho da Mealhada existe um conjunto de equipamentos de turismo, 
nomeadamente, pontos de interesse turísticos, elementos de dinamização, 
pontos de informação e alojamento turístico. Existe um posto de turismo 
localizado no Luso (Posto de Turismo Luso-Buçaco), e o alojamento turístico no 
concelho é composto por um parque hoteleiro de cerca de mil camas, de 
tipologias diversas como hotéis, pensões e residenciais ou turismo de habitação.  

Uma rede de equipamentos vários de utilização coletiva apoiam e 
complementam a atividade turística, por exemplo pela disponibilidade de infra-
estruturas desportivas variadas, parque de campismo, piscinas, entre outros. 
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A recolha de informação e os dados obtidos com a participação da população 
coincidem na identificação das principais potencialidades turísticas da região, 
relacionadas sobretudo com a gastronomia, água e a Mata do Buçaco.  

O leitão assado à Bairrada é uma das referências centrais em termos de 
gastronomia local. A água do Luso e as Termas do Luso são igualmente fatores 
distintivos da região. Quanto à Mata Nacional do Buçaco, considerada 
património histórico religioso, militar e sobretudo património natural, alberga 
árvores das mais diversas partes do globo, trazidas pelos frades carmelitas 
quando ali se estabeleceram no seu Mosteiro de Santa Cruz. 

Relativamente aos pontos de interesse existentes no concelho da Mealhada, de 
referir os seguintes: 

Histórico-patrimoniais: 

� Casa dos Melos e Celeiros do Mosteiro de Lorvão – É um conjunto 
edificado em torno de um pátio, ou eira, disposto de forma a servir as suas 
funções agrícolas, sendo de destacar que é o único exemplar de casa 
quinhentista na região. 

� Estação da Mala-posta de Carqueijo – É um edifício que foi concebido 
para criar um serviço de ligação diária entre Lisboa e o Porto por 
diligências que tiveram início em 1852. Tem uma implantação em U, em 
que os corpos mais alongados correspondiam a cozinhas e ao quarto do 
feitor, à esquerda, reservando-se a ala direita ao palheiro e ao 
armazenamento de arreios. A zona mais comprida destinava-se às 
cavalariças. 

� Palácio Hotel do Buçaco – É um edifício do estilo neo-manuelino 
construído entre 1888, ano da aprovação do projeto de Luigi Manini, e 
1907. A história deste local é, no entanto, muito anterior, remontando a 
1628-30, época que testemunhou o início da edificação do único Deserto 
carmelita existente em Portugal, e do qual apenas a igreja foi conservada 
e integrada no projeto oitocentista. Deste património faz parte a mata 
envolvente, incluindo as capelas e ermidas, Cruz Alta e tudo o que nela se 
contém de interesse histórico e artístico, em conjunto com o Convento de 
Santa Cruz do Buçaco. 

� Igrejas e Capelas – Com origem em diferentes períodos históricos 
povoam todo o território o território concelhio sendo importantes valores 
locais. 

� Quintas agrícolas – Com destaque para a produção vitivinícola presentes 
em grande parte do território, são pontos de elevado interesse, 
destacando o Solar da Vacariça e a Quinta do Carvalhinho, entre outras; 

� Vila do Luso – cuja atividade termal marcou uma época e um estilo de 
construção que caracteriza todo o aglomerado, destacando-se os hotéis, 
casas particulares eruditas; 
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� Espaços Museológicos – Museu Militar do Buçaco (Espólio da Batalha do 
Buçaco), Museu Agrícola da Vacariça (Objetos e Instrumentos usados na 
região), Museu Etnográfico da Pampilhosa (Peças variadas e peças 
relativas ao porco - inclui o Museu do Porco) e o Espaço Comendador 
Melo Pimenta (Junta de Turismo Luso-Buçaco) onde se encontra o 
Espólio do Comendador Melo Pimenta. 

Naturais: 

� Mata do Buçaco – Constituída por variadas espécies florestais, 
provenientes de vários locais do mundo e que com as espécies 
autóctones deram origem a uma mata frondosa.  

� Serra do Buçaco – Constitui um autêntico miradouro continuo, 
nomeadamente no local designado por Cruz Alta, onde se avista o mar a 
ria de Aveiro, bem como a serra do Caramulo e da Estrela. 

� Termas do Luso – As quais marcaram uma época e um estilo de 
construção que caracteriza todo o aglomerado. 

� Parque da Cidade.  

Turismo sustentável 

De acordo com o PENT, os produtos de crescimento para o Centro são o 
Touring e o Turismo de Natureza. No conjunto da região, entre outros produtos, 
destacam-se ainda a Saúde e Bem-estar e a Gastronomia e Vinhos, áreas que 
igualmente associadas ao concelho da Mealhada, e onde podem ser 
desenvolvidas ações para a aprofundamento e desenvolvimento do potencial da 
região. Neste âmbito, no PENT são referidas como proposta de ações:  

• Qualificar a oferta hoteleira; 

• Reforçar a qualidade do serviço, ordenamento do território e proteção do 
ambiente; 

• Melhorar acessibilidades; 

• Desenvolver rotas temáticas; 

• Recuperar e requalificar edifícios, núcleos históricos e paisagens 
naturais; 

• Promover a recuperação e adaptação de edifícios para unidades de 
alojamento; 

• Potenciar uma oferta termal moderna; 

• Realizar cross-selling com outras regiões (ex: Lisboa e Porto). 

Para a promoção do turismo sustentável deverá ser elaborada uma estratégia 
com esse fim. Entre outras áreas, poderá ser promovida e acompanhada a 
evolução do número de instalações e equipamentos que promovam o 
ecoturismo.  
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No que se refere ao desenvolvimento de rotas temáticas, a Mealhada encontra-
se inserida na Rota do Vinho da Bairrada, sendo de destacar neste âmbito 
alguns pontos de interesse como as Caves Messias (Mealhada), Quinta do 
Valdoeiro, (freguesia da Vacariça), vinhedos que se estendem entre as 
povoações do Travasso e Quinta do Valongo, Adega Cooperativa da Mealhada e 
o antigo solar da Quinta do Carvalhinho (Ventosa do Bairro). 

Oferta de alojamento 

Relativamente ao alojamento turístico, o concelho da Mealhada dispunha em 
2010 de 17 empreendimentos turísticos, estando a maioria concentrada na 
freguesia do Luso, dada a sua tradição no turismo termal. 

A evolução da capacidade do alojamento turístico  e taxas de ocupação nos 
empreendimentos turísticos do concelho é sistematizada no Quadro 4.50. 

Quadro 4.50 – Alojamento nos empreendimentos turísticos. 

 Ano 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Capacidade de alojamento  1000 906 874 945 887 870 

Capacidade de alojamento 
nos empreendimentos 

turísticos por 1000 hab. 
46,0 41,3 39,5 42,5 39,8 38,8 

Dormidas nos 
empreendimentos turísticos 

(total) 
64280 72181 71503 67548 60091 ≈64950 

Dados mais recentes (CMM, 2010) apontam para uma capacidade para 
acolhimento de 1159 hóspedes. Os valores apresentados ainda não 
contabilizam a capacidade de quatro unidades de alojamento, permitindo deste 
modo um aumento de capacidade face aos dados apresentados.  

O número de dormidas, para o período de dados disponibilizado, aponta para 
uma diminuição acentuada, especialmente entre os anos 2006 a 2009 (menos 
cerca de 20% de dormidas). Refira-se que esta descida foi verificada sobretudo 
em hotéis, dado que nas pensões verificou-se o oposto, tendo ocorrido 
acréscimo de número de dormidas (CMM, 2010). Em 2010, o número de 
dormidas no município apresentou um crescimento face ao ano anterior.  

Quanto à taxa líquida de ocupação  dos empreendimentos turísticos, os dados 

refletem as variações observadas no número de dormidas, e número de camas 
disponíveis. Entre 2006 e 2009 este indicador apresentou um decréscimo, 
voltando a subir em 2010 (Figura 4.60). 



 

Agenda21 local do Concelho da Mealhada Pág. 125 de 162  

 

Figura 4.60 – Taxa líquida de ocupação. 

 

O objetivo global deste indicador passa por aumentar a taxa de ocupação de 
camas e atenuar a sazonalidade (Barómetro da produtividade - Ministério da 
Economia). A nível nacional a taxa líquida de ocupação-cama em 2010 foi de 
38,7%, mantendo a mesma ordem de grandeza do ano anterior. A Mealhada, 
comparativamente com a região Centro e a sub-região Baixo Vouga apresenta 
neste indicador, nos anos mais recentes, uma diferença negativa média de 
aproximadamente 6 a 7 pontos percentuais.  Estes dados reforçam a 
importância de eventual intervenção nesta área, dado que, para além da 
variação negativa observada, inclusive a nível nacional, especialmente entre 
2007 e 2009, regista-se igualmente um afastamento em relação às zonas em 
que a Mealhada se encontra inserido. 

Um parâmetro no qual se tem observado um desempenho positivo, 
especialmente depois de 2007, relaciona-se com a proporção de hóspedes 
estrangeiros  nos empreendimentos turísticos. Tal como representado na Figura 

4.61, estes representaram 31,6% dos hóspedes em 2010. Este valor, relativo a 
2010, no contexto do Baixo Vouga, é ultrapassado apenas por Aveiro e Ílhavo 
(40,8% e 33,6% respetivamente). Em termos médios, o crescimento observado 
desde 2007, permitiu que o registo para a Mealhada se situe, em 2009 e 2010, 
acima da média para a região Centro e para o Baixo Vouga. 
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Figura 4.61 – Proporção de hóspedes estrangeiros. 

 

Intensidade Turística  

A intensidade turística  avalia a relação entre a quantidade de turistas e a 

população residente num determinado território. Desta forma é possível avaliar a 
dimensão de potenciais impactes ambientais resultantes, nomeadamente com a 
necessidade de adequação da capacidade das infra-estruturas de saneamento: 
abastecimento de água e tratamento de águas residuais, recolha e deposição de 
resíduos sólidos. 

Quando se verifica um acréscimo do número de visitantes superior a 50% em 
relação à população residente, começam a surgir problemas ambientais, pelo 
que, de acordo com a metodologia proposta pela Comissão Europeia, esta razão 
reflete (APA, 2007): 

• turismo sustentável: Intensidade turística < 1,1 

• turismo pouco sustentável: 1,1 <= Intensidade turística <= 1,5 

• turismo insustentável: Intensidade turística > 1,5 

Com base no número de dormidas por 100 habitantes, calculou-se este 
parâmetro para o concelho, tendo sido obtido um valor de 0,79 para 2010, ou 
seja, dentro do intervalo considerado para turismo sustentável. Tal como 
representado na Figura 4.62 o valor da Mealhada destaca-se face ao da região 
Centro e Baixo Vouga, aproximando-se da média nacional. 
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Figura 4.62 – Proporção de hóspedes estrangeiros por 100 habitantes. 

Em 2010 a intensidade turística calculada para Portugal foi de 0,96. Avaliando o 
valor por NUTS II, confirma-se que os valores mais elevados referem-se ao 
Algarve e Região Autónoma da Madeira, e os mais baixos no Norte e no Alentejo 
Quadro 4.51. 

Quadro 4.51 – Intensidade turística por NUTS II 

Intensidade turística por NUTS II 2008 2009 2010 

Norte 0,31 0,31 0,32 
Centro 0,45 0,43 0,45 
Lisboa 0,82 0,77 0,83 
Alentejo 0,39 0,40 0,43 
Algarve 9,09 8,16 8,29 
R.A. Açores 1,26 1,12 1,15 
R.A. Madeira 6,88 6,09 5,53 

 

Um outro aspeto da atividade turística prende-se com a sazonalidade , sendo 

esta considerada um problema importante pelos desequilíbrios que gera. Estes 
desequilíbrios podem verificar-se a nível económico, mas também ambiental, 
face às elevadas pressões em sistemas de saneamento, recolha e tratamento de 
resíduos, consumo de energia, mobilidade, etc. Em 2010 perto de 39% das 
dormidas em empreendimentos turísticos do concelho ocorreram entre Julho e 
Setembro, valor equivalente à média nacional. O desenvolvimento da procura 
nacional pode ser apontado como um fator que permita reduzir a sazonalidade 
dos destinos turísticos, contribuído deste modo para a sustentabilidade neste 
sector. 
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4.5.4 Certificação 4 Maravilhas 

Produtos locais e regionais 

A promoção de produtos locais e regionais é realizada através de Feiras, 
Mostras e outros eventos, realizados nas várias freguesias, aos quais a 
população tem aderido de forma ativa e participativa (Quadro 4.52). 

Quadro 4.52 – Eventos para promoção de produtos locais e regionais. 

Local Evento 

Mealhada Feira do Artesanato e Gastronomia 

Luso Feira do Mel e do Pão 

Ventosa do Bairro Mostra de Sabores e Saberes da Nossa Terra 

Casal Comba Feira de Gastronomia 

Casal Comba Doces e paladares dos nossos bisavós 

Pampilhosa Pampivita, Mostra de Produtos Naturais, Tradicionais, Gastronómicos e 
Terapias Alternativas 

Casal Comba Mostra das Sopas 

Vacariça Feira de Gastronomia 

Barcouço Terra Viva – Mostra de produtos naturais e artesanais 

Mealhada 
Mostra e prova de vinhos com o selo “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” 

Não foram identificados dados sistematizados que permitam avaliar, quantificar e 
acompanhar o impacto destes eventos. Através de informação na imprensa 
(Jornal da Mealhada), identificam-se comentários sobre algumas dessas 
atividades realizadas em 2011:  

• XIII Feira do Mel e do Pão: “Foi vendida uma tonelada de mel” - João 
Cristóvão, presidente da direção da Associação dos Apicultores do Litoral 
Centro (AALC);  

• II Mostra de Sabores e Saberes da nossa Terra - “O certame foi muito 
participado (…). Nos três dias do evento, passaram pela área dos 
sabores cerca de 900 pessoas, que tiveram a oportunidade única de 
degustar os sabores da nossa terra” - Junta de Freguesia Ventosa do 
Bairro; 

• Tasquinhas de 2011 – “muito público e muitas refeições vendidas (…) 
foram um sucesso. Superou todas as nossas expectativas” - Augusto 
Mamede, presidente da direção do Rancho Folclórico de São João, que 
organiza esta Feira de Gastronomia; 

• VIII PAMPIVITA - Mostra de Produtos Naturais, Tradicionais, 
Gastronómicos e Terapias Alternativas -  “balanço “muito positivo”, que 
superou as expectativas” - Ana Cristina, presidente da direção do 
GEDEPA - Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da 
Região da Pampilhosa, que organiza esta Mostra. 
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Ainda nos produtos locais e regionais, a CMM promoveu a criação de uma 
marca para 4 produtos emblemáticos da região, e que constituem o património 
gastronómico do concelho da Mealhada: água, pão, vinho e leitão. 

A marca criada em 2007, “Água | Pão | Vinho | Leitão – 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada ”, pretende distinguir aqueles que garantem a autenticidade, a 

tradição e a qualidade destes quatro produtos. Em 2008 foram entregues os 
primeiros galardões às entidades selecionados por um júri, que efetua a 
avaliação do cumprimento dos critérios para atribuição dos prémios. As 
entidades premiadas passam a poder utilizar a marca ao comercializar ou 
produzir os referidos produtos (Quadro 4.53).  

Quadro 4.53 – Entidades com certificação “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”. 

 
    

Empresa premiada Água Pão Vinho Leitão 

Sociedade da Água do Luso, SA X - - - 

Escola Profissional da Mealhada - X - - 

Padaria e Pastelaria Regional A Madrugadora, Lda - X - - 

Adega Cooperativa de Mealhada, CRL - - X - 

António Assunção Coelho Selas - - X - 

Jorge Manuel Ferreira Rama - - X - 

Manuel Ferreira da Silva - - X - 

Quinta do Azinhal - - X - 

Quinta do Carvalhinho - - X - 

Seabra&Seabra, Produção e Comercialização Vinícola, Lda. - - X - 

Sociedade Agrícola e Comercial Vinho Messias, Lda - - X - 

Bairrada XXI- Comercio de Leitão, Lda. - - - X 

Forno dos Leitões - - - X 

Intermarché Mealhada X - X - 

Churrasqueira Rocha – António Ferreira da Rocha X X X X 

Conjunto Turístico Quinta dos Três Pinheiros, Lda. X X X X 

Nelson dos Leitões - X X X 

Pipas Bar X X X - 

Restaurante «O Castiço», Lda. X X X X 

Restaurante Espelho de Água X X X X 

Restaurante Manuel Júlio, Lda X X X X 

Restaurante o Típico da Bairrada X X X X 

Restaurante Octávio dos Leitões, Lda. X X X X 

Sociedade Hoteleira Pedro dos Leitões, Lda X X X X 

Total (24)  11 12 19 11 

 

Esta campanha pretende assim promover estes produtos, preservar a tradição 
gastronómica, e adicionalmente concretizar  linhas do Plano Estratégico 
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Nacional do Turismo, nomeadamente o produto Gastronomia e Vinhos, como 
destino turístico nacional. 

Desde a criação da marca, tem sido realizadas várias ações de divulgação e 
promoção desta, nomeadamente Galas para entrega dos galardões, 
apresentação e sessão de degustação na Assembleia da República, associação 
a outros eventos de âmbito nacional ou presença em exposições e feiras.  

Foi igualmente criado um vinho com a marca 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada, com base na colheita de oito produtores do concelho. Este vinho (lote 
2008) foi distinguido com medalha de ouro no Concurso Internacional de 
Enologia "La Selezion Del Sindaco", que decorreu em 2010, em Benevento e 
Torrecuso, Itália. 

Estas ações visam uma divulgação e reconhecimento mais abrangente dos 
produtos da região, permitindo que a marca tenha projeção de âmbito regional, 
nacional e internacional. 

No âmbito da recolha de informação para o presente trabalho, nomeadamente 
nos inquéritos à população e workshop, a marca “4 Maravilhas” foi sendo 
destacada como uma iniciativa de grande importância estratégica na valorização 
dos produtos da região e com potencial ainda a explorar.  

Na perspetiva da sustentabilidade, para além da promoção dos aspetos 
relacionados com a qualidade, origem e confeção dos produtos, importa ainda 
considerar a preservação ou consolidação das características territoriais que 
permitem a existência e valorização destes produtos. Este ponto, assume 
importância estratégica para a água e o vinho, face às pressões que podem ser 
exercidas e que poderão afetar a qualidade ou disponibilidade dos recursos. 
Indicadores relacionados com estes aspetos são englobados no domínio 
ambiental (capítulo 4.3), nomeadamente para o solo e água.  

A vinha  está associada à identidade cultural do concelho, estando este 

integrado numa região demarcada para a produção do vinho, com Denominação 
de Origem “Bairrada”. De acordo com a ocupação do solo do CLC de 2006, a 
área de vinha ocupa cerca de 17% do território municipal.  

Os dados referentes à produção de vinho no concelho da Mealhada apontam 
para uma produção total de 24233 hl em 2010, dos quais 62% são relativos a 
vinho com denominação de origem protegida (DOP).  

Nas visitas efetuadas e informação compilada junto da população e agentes 
locais, foi referido como fator preocupante, o aumento de área de vinha 
abandonada. Foi igualmente reforçada a ideia da potencialidade da vertente 
turística associada a este sector, existindo já alguns casos no concelho que 
exploram e dinamizam essa relação.  
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5 Diagnóstico 

A informação apresentada neste capítulo baseia-se em elementos 
disponibilizados pela CMM, complementada com dados resultantes do inquérito 
realizado à população, informação obtida nas reuniões efetuadas com as juntas 
de freguesia, inquérito à população e workshop (Anexos A, B e C), reuniões com 
alguns agentes locais, assim como outras fontes bibliográficas específicas.  

Os dados são organizados de acordo com os Compromissos de Aalborg 
(Quadro 5.1), permitindo uma avaliação do estado da sustentabilidade do 
concelho na lógica destes princípios. Os Compromissos de Aalborg (Carta de 
Aalborg +10), seguem a estratégia  da Carta de Aalborg, e a experiência e 
aprendizagem da sua aplicação em muitas cidades europeias, reforçando o 
objetivo do desenvolvimento local sustentável.  

Quadro 5.1 – Compromissos de Aalborg (Aalborg+10, 2004). 

 COMPROMISSOS DESCRIÇÃO 

1 Governança 
Enriquecimento dos processos de decisão através de maior 

democracia participativa. 

2 Gestão Local para a 
Sustentabilidade 

Implementação de uma gestão eficiente, em ciclos, desde o 

planeamento, passando pela implementação até à avaliação. 

3 Bens Comuns Naturais 
Responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o acesso 

equitativo aos bens comuns naturais. 

4 
Consumo Responsável 
e Opções de Estilo de 
Vida 

Uso prudente e eficiente dos recursos e a encorajamento de um 

consumo e produção sustentáveis. 

5 Planeamento e 
Desenho Urbano 

Reconhecimento do papel estratégico do planeamento e do desenho 

urbano na abordagem das questões ambientais, sociais, económicas, 

culturais e da saúde, para benefício de todos. 

6 Melhor Mobilidade, 
Menos Tráfego 

Reconhecimento da interdependência entre os transportes, a saúde e o 

ambiente e, promoção das opções de mobilidade sustentáveis. 

7 Ação Local para a 
Saúde 

Proteger e a promover a saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos 

8 Economia Local 
Dinâmica e Sustentável 

Apoiar e a criar as condições para uma economia local dinâmica que 

reforce o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente. 

9 Equidade e Justiça 
Social 

Assegurar comunidades inclusivas e solidárias. 

10 Do Local para o Global 
Responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável e protecção do clima. 

 

Os referidos compromissos constituem um recurso a partir do qual se poderão 
selecionar prioridades para a ação local, adequadas às realidades e 
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especificidades locais. Para possibilitar a identificação de metas específicas em 
diferentes áreas de atuação e a sua respetiva monitorização, para avaliação do 
estado atual, e do progresso alcançado, são utilizados ou identificados vários 
indicadores. 

Em Portugal existem dois documentos de referência no que se refere ao 
desenvolvimento sustentável e respetivo sistema de indicadores: a Estratégia 
Nacional do Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 2015 (aprovada pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2007 de 20 de Agosto) e o Sistema 
de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS – Portugal). O primeiro 
documento, ENDS 2015, define os domínios estratégicos, metas e instrumentos 
sectoriais disponíveis, visando a sustentabilidade. Para o efeito são identificados 
vários indicadores, nas vertentes ambiental, económica, social e institucional. O 
segundo documento, SIDS-Portugal, especifica os vários indicadores a utilizar, 
as respetivas fontes de informação e a metodologia para o seu cálculo, 
permitindo estabelecer a ponte com os princípios da Agenda 21. 

No presente documento, sempre que aplicável, são utilizados indicadores dos 
documentos atrás referidos. Em alguns casos, foram ainda identificados e tidos 
em conta aspetos e especificidades territoriais que levam, à necessidade de 
apresentar indicadores particulares, traduzindo realidades mais próximas da 
organização da região alvo do estudo. 

Para cada compromisso é apresentado um quadro com a listagem dos 
indicadores analisados, apresentando para cada um deles a avaliação qualitativa 

do município através de um sistema de cores. Assim, utiliza-se o verde ( ) para 
os casos em que os dados mostram um desempenho positivo do município, e 

laranja ( ) na situação oposta. Em alguns casos são apresentados indicadores, 

com dados não disponíveis, sinalizados a cinzento ( ), para os quais poderá ser 
igualmente relevante o acompanhamento futuro. 

A sistematização e síntese aqui efetuada, deve ser acompanhada e vista em 
linha com o desenvolvido no capítulo 4, onde se encontram os dados de base 
para a construção dos quadros resumo. Essa informação pode ser relevante 
para a análise e avaliação qualitativa dos indicadores, uma vez que poderá 
incluir elementos adicionais como evolução temporal, comparação com escalas 
regionais ou de sub-região, análise face a objetivos, políticas, planos, programas 
ou outras referências legais. 

Para cada um dos 10 compromissos são apresentados os respetivos objetivos, 
seguidos do quadro resumo com indicadores. Segue-se uma síntese parcelar 
com a análise da informação compilada. 
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5.1 Governança 

Os objetivos deste compromisso passam por assegurar que os governos locais 
trabalham na melhoria da sua atuação, aumentando a democracia participativa.  

A sustentabilidade é uma responsabilidade partilhada, dado que a cooperação e 
parceria entre diferentes níveis, organizações e interesses são elementos 
essenciais da ação neste campo (CE, 96). Deste modo é fundamental que seja 
fomentada a participação na tomada de decisões, tornando-as claras, rigorosas 
e transparentes, e visando uma estratégia comum para o desenvolvimento 
sustentável do concelho. Deve ainda ser assegurada a cooperação com outros 
municípios, cidades, vilas ou diferentes níveis de administração.  

No Quadro 5.2, identificam-se os objetivos referidos para este tema. 

Quadro 5.2 – Objetivos do compromisso (Governança). 

Descrição 

Continuar a desenvolver uma perspetiva comum e de longo prazo para a cidade sustentável. 

Fomentar a capacidade de participação e de ação para o desenvolvimento sustentável tanto na 
comunidade local como na administração local. 

Apelar a todos os sectores da sociedade civil local para a participação efetiva nos processos de 
decisão 

Tornar as nossas decisões claras, rigorosas e transparentes. 

Cooperar efetivamente e em parcerias com municípios vizinhos, outras cidades e vilas, e outros 
níveis de administração. 

Para este compromisso interessa por isso avaliar e cruzar dados relacionados 
com a existência de mecanismos e processos participativos da população, 
iniciativas promovidas pela CMM, visando essa participação, grau de satisfação 
da população, entre outros. 

Alguns dos aspetos a desenvolver ou complementar, passam pela existência de 
uma estratégia que vise a sustentabilidade do município, aumentar a 
participação efetiva da população, nomeadamente através da promoção de 
momentos que permitam esse envolvimento, e o aumento do diálogo e parcerias 
intermunicipais, regionais, ou internacionais, que favoreçam a colaboração na 
área da sustentabilidade. 

5.1.1 Indicadores 

Os indicadores considerados para o presente compromisso são apresentados no 
Quadro 5.3. A coluna onde se assinala a avaliação qualitativa individual (verde, 
laranja, cinzento), permite identificar o domínio a que se referem, sendo que 
neste caso se trata sobretudo de informação do domínio institucional (capítulo 
4.2). 
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Quadro 5.3 – Listagem de indicadores (Governança). 

Domínio 
Indicador Descrição Ano de 

referência 
Referência 
nacional  

Mealhada Objetivos/ 
Metas I. A. S. E. 

   

Agenda 21 Local 
Participação em 
acções de 
implementação da  

Iniciativas promovidas visando a 
participação da população (n.º) 2011 - 4  

Participação da população nas 
sessões de lançamento e 
esclarecimento, inquéritos, 
workshop (n.º de presenças por 
1000 habitantes) 

2011 - 20 

 

   

Processos 
participativos 
dinamizados pela 
autarquia (IGT’s e 
outros)  

Iniciativas promovidas pela CMM 
(n.º) 2007/2011 - 6 

 

Participação da população (n.º de 
presenças/participações por 1000 
hab) 

2007/2011 - 5,9 
 

   
Formação e 
informação da 
população  

Iniciativas promovidas pela CMM 
(n.º) 

2010/2011 - 10 
 

Participação da população (n.º de 
presenças/participações por 1000 
habitantes) 

2010/2011 - 18 
 

   

Participação 
Eleitoral  - Grau de 

participação dos 
eleitores nos actos 
eleitorais 

Presidência da República  
 (% de votantes)  2011 46,5 44,4 

Não foram 
identificad
as metas. 

Assembleia da República 
 (% de votantes) 2009 58,1 57,3 

Parlamento Europeu 
 (% de votantes) 2009 36,8 31,8 

Eleições autárquicas  
(% de votantes) 2009 59,0 57,3 

   
Parcerias e redes 
com outras cidades, 
vilas, etc 

Parcerias e redes (n.º) 2011 - 4  

Iniciativas desenvolvidas no âmbito 
das parcerias, relacionadas com 
princípios da sustentabilidade 

2011 - nd 
 

    
Número de  
associações  

Associações desportivas, culturais 
e recreativas (n.º por 1000 
habitantes) 

2011 nd 2,0 
 

   
Qualidade de vida 
Taxa de satisfação 
dos cidadãos  

Classificação sobre qualidade de 
vida (pontuação de 1 a 10) 

2008 (Pt) 
2011 (M) 

6,2(1) 7,2(2) 
 

   
Serviços públicos 
Taxa de satisfação 
dos cidadãos  

Classificação sobre serviços 
púbicos (pontuação de 1 a 10) 

2007 5,0(3) nd 
 

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

(1) - Classificação nacional no “Segundo Inquérito Europeu sobre a Qualidade de Vida – Primeiras conclusões”, 

Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, 2008 – pergunta sobre índice de 

satisfação com a vida.  

(2) - Dados do inquérito realizado no âmbito da Agenda 21 Local, com 264 respostas. Valor estimado com base na 

pontuação média de 3,6 valores (1 a 5), na pergunta sobre classificação da qualidade de vida no concelho. 

(3) Pontuação média para a resposta  relacionada com a classificação de seis serviços públicos, apos a exclusão 

das resposta “não sei”. Respostas baseadas numa escala de 10 pontos em que 1-muito má qualidade e 10-muito 

boa qualidade (EQLS, 2007). 
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5.1.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem envidar 
esforços para melhorar o seu processo de governação no sentido de uma maior 
democracia participativa. Neste contexto, é necessário desenvolver uma visão 
comum do desenvolvimento sustentável do município e incentivar a participação 
de toda a comunidade na tomada de decisão, que se pretende seja clara, 
rigorosa e transparente. O município deve ainda cooperar com municípios 
vizinhos, outras cidades e vilas e outros níveis da administração. 

Neste compromisso, o concelho da Mealhada apresenta pontos fortes, 
destacando-se a política de divulgação e promoção de eventos vários, 
direcionados para a população, no sentido de aumentar conhecimentos 
específicos e relevantes para o desenvolvimento local, possibilitando 
posteriormente uma participação mais ativa e informada.  

A implementação da Agenda 21 Local e as iniciativas associadas, visando a 
participação da população na construção de uma visão sustentável para o 
município surgem igualmente como ferramenta importante neste primeiro 
compromisso relacionado com a governança. 

A CMM, fomenta ainda a divulgação na sua página on-line de informações 
várias, como regulamentos, avisos, atas de reuniões, processos participativos, 
entre outros, que contribuem para a existência de uma divulgação clara e 
abrangente das decisões tomadas.  

O facto de existir uma significativa rede de associações, de natureza recreativa 
cultural e desportiva é também um aspeto positivo, que demonstra a existência 
de dinamismo e capacidade de participação da população no desenvolvimento 
local. Contudo, dado a sobreposição de atuações de muitas associações poderá 
resultar em pouca cooperação.  

Como pontos a melhorar ou desenvolver, e tendo em conta os comentários 
recebidos no âmbito do atual processo de implementação da Agenda 21 Local 
(inquéritos, workshop), foram sugeridas as seguintes medidas: 

• Implementar o parlamento municipal jovem;  

• Orçamento participativo; 

• Promover a articulação interinstitucional; 

• Mecanismos para sistematização e tratamento de comentários, 
reclamações. 

A taxa de participação nos atos eleitorais demonstra uma tendência para um 
diferencial negativo sistemático face à média nacional. Este poderá ser 
igualmente um ponto a avaliar e melhorar, dado que se trata de uma das 
ferramentas para avaliar a participação efetiva da população nos processos de 
decisão. 
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Para alguns indicadores, não são estabelecidos valores de referência, por não 
se considerar aplicável, ou por se tratar de informação de diagnóstico que 
poderá servir de referência para eventuais estratégias no plano de ação, por 
exemplo através da definição pelo município de metas e objetivos a cumprir a 
médio prazo. 

5.2 Gestão Local para a Sustentabilidade 

Os objetivos deste compromisso passam por assegurar e reforçar os processos 
da Agenda 21 Local, visando a sua integração no funcionamento da 
administração local. No Quadro 5.4 são descritos os objetivos estabelecidos 
para este compromisso. 

Quadro 5.4 – Objetivos do compromisso (Gestão Local para a Sustentabilidade). 

Descrição 

Reforçar os processos de Agenda 21 Local ou outros com vista ao desenvolvimento sustentável 
local e integrá-los, de forma plena, no funcionamento da administração local. 

Realizar uma gestão integrada para a sustentabilidade, baseada no princípio da precaução e 
tendo em conta a futura Estratégica Temática da União Europeia sobre Ambiente Urbano. 

Estabelecer metas e prazos concretos face aos Compromissos de Aalborg bem como um 
programa de monitorização destes Compromissos. 

Assegurar a importância das questões de sustentabilidade nos processos de decisão a nível 
urbano, bem como uma atribuição de recursos baseada em critérios de sustentabilidade sólidos e 
abrangentes. 

Cooperar com a Campanha Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis e as suas redes de 
cidades para monitorizar e avaliar o nosso progresso tendo em vista alcançar as metas de 
sustentabilidade estabelecidas. 

Neste compromisso é fundamental a avaliação e acompanhamento da 
implementação de processos e compromissos que visem o desenvolvimento 
sustentável do município. Os Compromissos de Aalborg, e os seus 10 temas 
prioritários, surgem aqui como referência, que já está a ser adotada como 
orientação para avaliar o estado da sustentabilidade local no presente 
documento. Deste modo permite-se a construção de um ponto de partida para o 
processo, e para o estabelecimento de metas e objetivos. 

5.2.1 Indicadores 

Os indicadores considerados para o presente compromisso são apresentados no 
Quadro 5.5. Neste caso, as questões identificadas associam-se ao domínio 
institucional. 

Quadro 5.5 – Listagem de indicadores (Gestão Local para a Sustentabilidade). 

Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/ 
Metas I. A. S. E. 

    
Ações da Agenda 21 
local implementadas 

Medidas a implementar no plano de 
ação (n.º) 2011 - A definir 

 

    Índice do ECOXXI  
Intervalos do índice (<40%;≥40-50, 
≥50-55; ≥55-60; ≥60) 2011 - ≥ 60%  

    
Escolas galardoadas 
ECO-Escolas 

Escolas galardoadas no programa 
Eco-Escolas face às existentes (%) 2011 16%(1) 59%(2) 
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Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/ 
Metas I. A. S. E. 

    
Compromissos de 
Aalborg 

Indicador para metas e prazos 
concretos face aos Compromissos de 
Aalborg (a definir) 

2011 - 
Info. 

sínteses 
 

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

(1) - Programa Eco-Escolas de 2011: 7461 escolas nacionais, 1515 inscritas e 1209 galardoadas. 

(2) - Programa Eco-Escolas de 2011: Agrupamento da Mealhada com 22 estabelecimentos, 16 inscritos e 13 

galardoados. 

5.2.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem implementar 
uma gestão eficiente, em ciclos, desde o planeamento, passando pela 
implementação até à avaliação. Para tal é necessário o reforço do processo de 
Agenda 21 Local e integrá-lo de forma plena no funcionamento da autarquia.  

A implementação da Agenda 21 apresenta-se como ferramenta base para a 
definição de um plano de ação. Por forma a avaliar a taxa de sucesso na  
implementação das ações, e a sua integração no funcionamento da autarquia, 
importa monitorizar a sua implementação, nomeadamente através do 
estabelecimento de um indicador específico. 

O concelho da Mealhada tem ainda apresentado uma participação ativa noutros 
processos que visam o desenvolvimento sustentável, inspirados igualmente nos 
objetivos e conceitos da Agenda 21, como o índice ECOXXI e o programa Eco-
Escolas. O desempenho tem sido significativo, com uma melhoria de 
desempenho gradual, nomeadamente no índice ECOXXI, que evoluiu de 36% na 
primeira participação, para 64,6% na avaliação de 2010.   

A análise realizada neste documento de diagnóstico permite identificar várias 
áreas em que o município já desenvolve atividades que seguem as estratégias 
definidas pelos compromissos de Aalborg. Para um compromisso mais efetivo 
com esses princípios, sugere-se a formalização da sua subscrição, com 
avaliação e revisão posterior de indicadores específicos com uma periodicidade 
recomendada de 24 meses. 

A assinatura dos compromissos de Aalborg e a adesão à Campanha Europeia 
de Cidades e Vilas Sustentáveis, seria uma forma de concretizar e assumir os 
respetivos 10 princípios estruturantes, formalizando a entrada do município num 
movimento de âmbito europeu dirigido às autarquias locais que desejam aplicar 
boas práticas para o desenvolvimento sustentável, visando o planeamento e 
gestão para a sustentabilidade. 

Importa ainda implementar e assegurar a existência de um ciclo de avaliação do 
desempenho do município ao nível da sustentabilidade, permitindo que sejam 
avaliados os progressos, e definidas eventuais necessidades de revisão e 
adaptação. 
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5.3 Bens comuns Naturais 

Os recursos naturais são fundamentais para toda a atividade humana, 
independentemente da escala e intensidade, e, com efeito, para a vida no seu 
todo, simultaneamente no âmbito dos sistemas naturais e dos sistemas urbanos. 
Nos aglomerados urbanos, são necessários grandes volumes de recursos 
naturais para satisfazer as necessidades e as pretensões dos seus habitantes e 
respetivas atividades. O consumo dos recursos naturais produz todos os tipos de 
resíduos e cria amplos efeitos adversos no ecossistema do planeta (CE, 1996). 

Neste sentido este compromisso visa “implementar uma gestão eficiente, em 
ciclos desde o planeamento, passando pela implementação até à validação.” 

Os objetivos deste compromisso passam por assegurar a proteção, preservação 
e acesso equitativo aos bens comuns naturais (Quadro 5.6).  

Quadro 5.6 – Objetivos do compromisso (Bens comuns naturais). 

Área Descrição 

Energia Reduzir o consumo de energia primária e aumentar a parte de energias 
renováveis nesse consumo 

Água Melhorar a qualidade da água, poupar água e usar a água de uma forma 
mais eficiente. 

Biodiversidade Promover e aumentar a biodiversidade, e alargar e cuidar de áreas 
naturais especiais e de espaços verdes. 

Qualidade do solo Melhorar a qualidade do solo, preservar terrenos ecologicamente 
produtivos e promover a agricultura e a florestação sustentáveis. 

Qualidade do ar Melhorar a qualidade do ar. 

Para este compromisso interessa por isso avaliar e relacionar dados sobre 
consumo de energia, qualidade da água, biodiversidade e espaços verdes, 
qualidade do solo e qualidade do ar. 

5.3.1 Indicadores 

Os indicadores avaliados para o presente compromisso são apresentados no 
Quadro 5.7. Estes referem-se essencialmente a informação do domínio 
ambiental, compilada no capítulo 4.3. 

Quadro 5.7 – Listagem de indicadores(Bens comuns naturais). 

Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
Referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/ 
Metas I. A. S. E. 

    
Consumo de Energia 
Final 

Consumo de energia final per 
capita (tep/hab) 2010 1,6 nd 

(1)     
Produção de 
eletricidade por 
energias renováveis 

Produção bruta de energia elétrica 
com base em fontes de energia 
renováveis (%) 

2010 

50 nd 

Produção de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis por 
distrito (GWh) 

28235 
368 

(Aveiro) 

    
Consumo de 
eletricidade  

Consumo doméstico de energia 
elétrica por habitante (MWh/ hab.) 2009 1,3 1,1 

    Consumo de água 
Capitação doméstica com base na 
população residente (l/hab.dia) 2009 182 153 
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Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
Referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/ 
Metas I. A. S. E. 

    
Qualidade de água 
para consumo 
humano  

Análises realizadas (%) 
2010 

99,67% 100%  

Cumprimento dos valores 
paramétrico (%) 97,71% 98,29% 

    

População servida 
com sistemas de 
abastecimento de 
água  

População residente servida por 
sistemas públicos de 
abastecimento de água (%) 

2011 97%  100%  

 

    

População servida 
por sistemas de 
drenagem e 
tratamento de águas 
residuais  

Cobertura dos sistemas de 
drenagem (%) 

2011 

83% 100% 
 

Cobertura dos sistemas de 
tratamento de águas residuais (%) 

72% 98% 

    
Eficiência da 
utilização da água  

Perdas de água destinada ao 
consumo urbano verificadas nos 
sistemas de abastecimento (%) 

2010 25% 25% 

 

    
Estado das águas 
subterrâneas  

 2011 - Bom (3) 
 

    
Estado das águas de 
superfície  

 2011 - Mau(4) 
 

    
Queixas de 
contaminação de 
linhas de água 

Queixas registadas relacionadas 
com contaminação de linhas de 
água (n.º) 

2010 
Sem 

reclamações 

(ERSAR) 

nd 
 

    
Ações para 
promoção da 
biodiversidade 

Ações realizadas para a promoção 
da biodiversidade (n.º)  

2008 e 
2009 

nd 9 

Promover a 

educação e 

sensibilização 

ambiental 

(ENDS). 

    
Despesas na gestão 
e proteção da 
biodiversidade  

Despesas na gestão e proteção da 
biodiversidade (€/1000 hab.) 2010 11.632 0  

    
Áreas Produção de 
agricultura biológica  

Percentagem de Superfície 
Agrícola Utilizada (SAU) para 
produção biológica (%) 

2009 4,4% nd 

10% da SAU 

em agricultura 

biológica até 

2013 (ENDS) 

    Área de floresta  
Ocupação da área floresta face à 
área total (%) 

2010 22,6% 45%  

    
Superfície florestal 
ardida 

Taxa de superfície florestal ardida 
(%) 

2010 2,47% 0,41% 

área ardida 

florestal <0,8%, 

2018 (ENDS) 

    
Índice de Qualidade 
do Ar 

Dias com índice de qualidade do ar 
Bom ou Muito Bom (%) 2010 81% 82%(2)  

    
Nº de queixas 
(Q.ar/odores) 

Queixas registadas relacionadas 
com problemas de qualidade do ar 
(n.º)  

 - nd  

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

(1) Redução do consumo final de energia em 1% ao ano, relativamente à média dos últimos 5 anos (ENDS 2015); 

45% de eletricidade produzida a partir de Fontes de Energia Renováveis;  20% de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final bruto de energia em 2020 

(2) - valor para a zona da Centro Litoral. 
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(3) - Estado quantitativo (comparação da disponibilidade hídrica com a taxa de extração) e o estado químico dos 

dois sistemas aquíferos enquadrados no concelho da Mealhada (Cársico da Bairrada e Tentúgal) apresentam uma 

classificação de Bom (PGBH). 

(4) - Sector inferior da bacia hidrográfica do Vouga com problemas de qualidade ecológica, destacando-se as 

massas de água rio Vouga – Rios Cértima (presente no concelho de Mealhada) e Águeda com classificação de Mau 

pelo elemento biológico invertebrados bentónicos, azoto amoniacal, CBO5 e taxa de saturação de oxigénio. 

5.3.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem, com uma 
política de gestão eficiente assegurar e preservar o acesso equitativo aos bens 
comuns naturais, nomeadamente, energia, água, biodiversidade e espaços 
verdes, solo e floresta e qualidade do ar. 

A Mealhada destaca-se positivamente neste compromisso, entre outras 
questões, nos aspetos relacionados com taxas de cobertura de água, 
saneamento e ações de promoção da biodiversidade.  

Relativamente, à água o município está todo coberto por sistemas de 
abastecimento bem como por sistemas de drenagem de águas residuais, 
destacando-se da média nacional. 

Contudo, ao nível do abastecimento constatou-se que o consumo tem vindo a 
aumentar, sobretudo ao nível da água captada apesar do número da população 
ter diminuído e das perdas na rede se manterem constantes. Neste contexto é 
relevante a definição de estratégias de sensibilização. 

Segundo os PGBH do rio Vouga e rio Mondego, a qualidade das águas 
subterrâneas dos dois sistemas aquíferos enquadrados no concelho da 
Mealhada (Cársico da Bairrada e Tentúgal) apresentam uma classificação de 
Bom. O mesmo já não se verifica nas águas superficiais, tendo a qualidade das 
massas de água do rio Cértima obtido a classificação de mau em parâmetros 
que evidenciam situações de descarga de efluentes urbanos, de indústria 
transformadora e agricultura. Esta constatação comprova as informações 
referidas nos períodos de auscultação da população. 

Em termos de conservação da natureza no município não existem áreas que 
estejam inseridas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas. No entanto, 
destaca-se a MNB como um espaço de importante património natural. A riqueza 
patrimonial da MNB, tem sido amplamente aproveitado para campanhas de 
educação e sensibilização ambiental, promovidas pela CMM e dirigido sobretudo 
a escolas e também público em geral. No mesmo sentido o Parque da Cidade 
tem igualmente desempenhado um papel relevante na divulgação de 
campanhas de educação e sensibilização ambiental. 

Outro importante valor natural do município é o solo, importante na distinção do 
município ao nível da cultura da vinha. Contudo, verificou-se que na última 
década a SAU do município diminuiu cerca de 10%, tendo sido referido na 
auscultação à população como um aspeto negativo, sendo necessário definir 
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estratégias para inverter o abandono das terras, a qual poderia passar pelo 
aproveitamento dos solos para o incentivo à agricultura biológica.  

Ao nível da qualidade do ar, e tendo em conta o histórico do índice de qualidade 
do ar para a Zona Centro Litoral, onde se insere o município, verificou-se que, 
em 2010, cerca de 82% dos dias para os quais é calculado este indicador, 
apresentam uma qualidade do ar com em que a classe é Bom ou Muito Bom. 
Estes dados podem ser utilizados como referência para acompanhar de forma 
global a evolução da qualidade do ar na região, verificando-se deste modo um 
resultado globalmente positivo.  

Dado que este índice poderá não refletir questões ou problemas identificados 
numa escala mais local, poderá justificar-se em algumas situações a medição e 
caracterização da qualidade do ar numa perspetiva local. Não foram 
identificados dados de estudos ou medições de qualidade do ar realizados no 
município ou promovidos por este. 

Neste ponto, o desenvolvimento de ações, por exemplo, direcionadas para a 
promoção de transportes públicos, sensibilização para as questões da qualidade 
do ar para a população em geral, sensibilização junto do tecido industrial, ou 
outras medidas que visem a redução de emissões de poluentes serão sempre 
uma ferramenta que permite melhorar resultados a nível local, mas também com 
potencial influência numa escala mais abrangente. 

No que se refere a queixas da população, e tendo em conta os resultados do 
inquérito e workshop, importa acompanhar as questões referidas e identificadas, 
no sentido de avaliar e minimizar eventuais situações de incómodo da população 
associado a odores. 

Na componente energética, através da análise efetuada, identificam-se áreas 
com potencial de minimização de consumos, ou onde poderá ser relevante a 
definição de estratégias de sensibilização ou de eficiência energética. Destacam-
se a este nível, por exemplo, os sectores doméstico, iluminação das vias 
públicas e iluminação interior de edifícios públicos. 

Não foi possível quantificar a contribuição das energias renováveis no município, 
para a produção e consumo de energia. Assume-se, no entanto que a 
contribuição nesta área, nas componentes hídrica, eólica, biomassa ou 
fotovoltaica, seja nula ou residual.  

5.4 Consumo responsável e opções de estilo de vida 

Os aglomerados urbanos são os principais locais de produção, consumo e 
criatividade civilizada, bem como a fonte de grande parte dos danos ambientais 
e o local onde esses danos se verificam. Muitos problemas e questões surgem 
devido às características específicas da vida urbana. A dimensão populacional e 
elevados níveis de consumo per capita dos aglomerados urbanos têm grandes 
impactes sobre os limites da capacidade de carga global nomeadamente, 
através de (CE, 1996): 
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• utilização da energia de combustíveis fósseis em edifícios urbanos, nas 
atividades económicas e nos transportes, e das consequentes emissões 
de gases com efeito de estufa e outros poluentes;  

• consumo de recursos físicos e da produção de resíduos; 

• descargas de poluentes com efeitos nocivos a nível global, tais como 
substâncias que destroem o ozono e metais pesados. 

Neste sentido este compromisso visa “…adotar e proporcionar um uso prudente 
e eficiente dos recursos e a encorajar um consumo e produção sustentáveis”. No 
Quadro 5.8 identificam-se os objetivos deste compromisso. 

Quadro 5.8 – Objetivos do compromisso (Consumo responsável e opções de estilo de vida). 

Descrição 

Evitar e reduzir os resíduos, e aumentar a reutilização e a reciclagem. 

Gerir e tratar os resíduos de acordo com as melhores práticas. 

Evitar os desperdícios de energia, e melhorar a eficiência energética. 

Adotar uma política sustentável de aquisição de bens e serviços. 

Promover ativamente a produção e o consumo sustentáveis, em particular de produtos com 
rótulos ambientais, biológicos, éticos e de comércio justo. 

Para este compromisso interessa por isso avaliar e cruzar dados relacionados 
com a produção e tratamento de resíduos, a implementação de ações e 
eficiência energética, as políticas de aquisição bens e serviços e iniciativas de 
promoção de consumo sustentável. 

5.4.1 Indicadores 

São sistematizados no Quadro 5.7 os indicadores avaliados para o presente 
compromisso. Neste caso, as questões identificadas associam-se 
maioritariamente à componente ambiental, mas também ao domínio institucional 
e económico. 

Quadro 5.9 – Listagem de indicadores (Consumo responsável e opções de estilo de vida). 

Domínio 
Indicador Descrição Ano de 

referência 
Referência 
nacional  

Mealhada Objetivos/
Metas I. A. S. E. 

    
Produção de 
resíduos  

Capitação diária de resíduos 
urbanos (kg/habitante.dia) 2010 1,4 1,08  

    
Reciclagem e 
valorização de 
resíduos urbanos  

Taxa de reciclagem dos diversos 
fluxos de resíduos – embalagens e 
resíduos de embalagens (%) 

2010 13 11,6  

    Ecopontos  Habitantes por ecoponto (n.º) 2011 288 216 500 (UE) 

    Gestão de resíduos  Resíduos urbanos para aterro (%) 2010 61 88,4 

50% em 

2013; 35% 

2020 

    
Deposição ilegal de 
resíduos 

Queixas registadas (n.º) 2011 nd nd  
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Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/
Metas I. A. S. E. 

    
Edifícios com 
certificação 
energética 

Total de edifícios com certificação 
energética (n.º) 

2010 274969 249 

 

Edifícios certificados com classe B- 
ou superior (%) 

2010 37,7% 39,4% 

    
Edifícios públicos 
com certificação 
energética 

Edifícios públicos com certificação 
energética (n.º) 

2011 nd 0  

    
Sensibilização para 
poupança energética 

Ações de sensibilização 
desenvolvidas (n.º) 

2010 nd 2  

    
Política sustentável 
na aquisição de bens 
e serviços 

Aplicação da Estratégia Nacional 
para as Compras Públicas 
Ecológicas (RCM 65/2007) 

2011 nd n/ existe 

50% até 

2010 

ENCPE 

    

Promoção do 
consumo de 
produtos regionais/ 
nacionais  

Campanhas/eventos de 
sensibilização (n.º) 

2010 nd >10 (1)  

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

(1) – Inclui eventos realizados nas várias freguesias do município e a promoção da marca 4 Maravilhas. 

5.4.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem, adotar e a 
proporcionar um uso prudente e eficiente dos recursos e encorajar um consumo 
e produção sustentáveis. Isto é concretizável, evitando e reduzindo a produção 
de resíduos, através do aumento da reciclagem e de introdução de melhores 
técnicas e tratamento, com gestão eficiente de energia e promovendo uma 
prática de compras mais ecológicas.  

As iniciativas e ações de sensibilização promovidas pela CMM, permitindo 
sensibilizar e alertar para estas questões, nomeadamente junto dos funcionários 
e população, desempenham aqui um papel importante, mostrando o 
reconhecimento da importância destas áreas. 

Existe ainda potencial para melhoria, tendo em conta os dados que mostram que 
apesar da percentagem de resíduos enviados para reciclagem ter vindo a 
aumentar, a produção de resíduos urbanos no concelho também apresenta 
tendência de crescimento nos últimos anos. Não obstante o aumento das taxas 
de reciclagem, constata-se que o volume de resíduos urbanos enviados para 
aterro está longe de cumprir as metas de 50% de resíduos a enviar para aterro 
até 2013. 

Este facto deve-se sobretudo à limitação de alternativas de tratamento do 
sistema intermunicipal da ERSUC. Contudo, estão em fase de arranque 2 
unidades mecânicas de tratamento biológico que irão permitir reduzir o volume 
de RU a enviar para aterro. 
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No âmbito das consultas efetuadas à população, os ecopontos foram sendo 
referidos como aspeto a melhorar, nomeadamente no que diz respeitos ao seu 
número e disponibilidade. De salientar no entanto, que o município da Mealhada 
se encontra bem servido em termo do número de ecopontos por habitante, 
acima de média nacional e bastante acima do que é considerado razoável na 
união europeia. Face a estes dados afigura-se relevante a continuação da 
sensibilização para a utilização das infraestruturas existentes, permitindo a sua 
efetiva e correta utilização, tendo em atenção que em termos de disponibilidade 
já dá resposta aos rácios recomendados. 

Ao nível da eficiência energética, a CMM  tem levado a cabo algumas iniciativas 
dedicadas a funcionários. Regista-se no entanto que o município não possui 
qualquer edifício público certificado ao abrigo do Sistema de Certificação 
Energética (SCE). Existem alguns edifícios particulares certificados, 249 até 
2010, dos quais 39,4% estão dentro do intervalo de classes energéticas  
(A+ a B-) que o SCE impõe para edifícios novos, sendo esta percentagem 
ligeiramente melhor que a média nacional. 

Finalmente, outro objetivo com potencial de melhoria, refere-se ao facto do 
município revelar a inexistência de uma política sustentável de aquisição de 
bens e serviços.  

5.5 Planeamento e Desenho Urbano 

No últimos anos, com a experiência adquirida na gestão e implementação dos 
Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), tem-se verificado que 
os planos apenas se ocupam da regulação do uso do solo, o que atualmente se 
têm revelado ineficazes, nomeadamente na execução dos PDM’s em vigor.  

Face às aceleradas mudanças sociais e económicas que se têm operado nestes 
últimos anos, especialmente ao nível urbano é importante que os PMOT reflitam 
uma nova abordagem implementando uma visão de planeamento estratégica 
que defina uma orientação de sustentabilidade do território e ao mesmo tempo 
fortaleça as posições competitivas e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Neste sentido este compromisso visa “reconhecer o papel estratégico do 
planeamento e do desenho urbano na abordagem das questões ambientais, 
sociais, económicas, culturais e de saúde, para o beneficio de todos”. No Quadro 
5.10 identificam-se os objetivos deste compromisso. 

Quadro 5.10 – Objetivos do compromisso (Planeamento e desenho urbano). 

Descrição 

Reutilizar e regenerar áreas abandonadas ou socialmente degradadas. 

Evitar a expansão urbana, dando prioridade ao desenvolvimento urbano no interior dos 
aglomerados, através da recuperação dos espaços urbanos degradados e assegurando 
densidades urbanas apropriadas. 

Assegurar a compatibilidade de usos ao nível dos edifícios e áreas urbanas, oferecendo 
adequado equilíbrio entre empregos, habitação e equipamentos, dando prioridade aos usos 
residenciais nos centros das cidades. 
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Assegurar uma adequada conservação, renovação e utilização/reutilização do nosso património 
cultural urbano. 

Adoptar critérios de desenho urbano e de construção sustentáveis e promover a arquitectura e as 
tecnologias de construção de alta qualidade. 

O solo tem sido tratado como um recurso inesgotável, mas a abordagem 
ecossistémica exige que ao solo, quer subsolo quer solo de superfície, seja 
concedido um estatuto de recurso natural, para ser gerido de forma sustentável 
(CE, 1996). 

Sendo o solo um recurso limitado e com capacidade também limitada, interessa 
ao nível do presente compromisso avaliar e cruzar dados relacionados com a 
ocupação do solo, as ações de regeneração urbana e preservação do património 
existente. 

5.5.1 Indicadores 

Os indicadores avaliados são apresentados no Quadro 5.11. Neste caso, as 
questões identificadas estão relacionadas com os domínios social, ambiental e 
económico. 

Quadro 5.11 – Listagem de indicadores  (Planeamento e desenho urbano). 

Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/
Metas I. A. S. E. 

    

Licenças de 
recuperação do 
edificado versus 
licenças emitidas 

Percentagem de licenças emitidas 
para recuperação habitacional face 
ao total de licenças emitidas (%) 

2009 17,5%  11,0%   

    
Imóveis 
classificados ou em 
vias de classificação 

2 imóveis de interesse público e 1 
em vias de classificação 

2010 nd 3  

    
Execução de área 
urbanizável  

Quociente entre área urbanizada e 
o total de área urbana (%) 

2010 nd 80%  

    

Zonas Empresariais 
promovidas pela 
CMM 

Organização do espaço 
industrial/empresarial para permitir 
acolhimento de novas unidades e 
das existentes no meio do tecido 
urbano 

2011 nd 4  

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

5.5.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem, reconhecer o 
papel estratégico do planeamento e do desenho urbano na abordagem das 
questões ambientais, sociais, económicas, culturais e da saúde, para benefício 
de todos. Deste modo, contribui-se para regenerar as áreas abandonadas ou 
socialmente degredadas, evitando a expansão urbana e assegurando 
densidades urbanas apropriadas. Devem ainda assegurar a compatibilidade de 
usos ao nível dos edifícios e áreas urbanas e adotar critérios de desenho urbano 
e de construção sustentáveis. 
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Ao nível de planeamento das áreas urbanas observa-se uma grande dispersão 
dos núcleos urbanos no concelho de Mealhada, o que dificulta o planeamento e 
gestão urbana e territorial.  

Entre 1991 e 2001 constatou-se o aumento do número de alojamentos vagos 
(6,5%) o qual se prevê venha a ser superior em virtude da conjugação de dois 
fatores, acréscimo do número de alojamentos e decréscimo da população 
residente.  

Devido ao aumento da construção (principalmente nas freguesias urbanas 
Mealhada e Pampilhosa) regista-se uma alteração de uso do solo, facto visível 
pela sobreposição das áreas urbanizáveis com o uso do solo. 

Embora a expansão urbana tenha abrandado nos últimos anos, com o número 
de licenças emitidas a decrescer, continua a verificar-se a preferência por novas 
construções em detrimento da reabilitação urbana. 

De salientar o esforço que a autarquia tem feito no domínio da organização dos 
espaços de atividades económicas, tendo sido promovidos a elaboração de 2 
loteamentos e PP no sentido de disponibilizar áreas de atracão de novas 
unidades empresariais e deslocalização de unidades inseridas no tecido urbano. 

Neste contexto, os planos de ordenamento territorial, em revisão e/ou em 
elaboração, sendo de salientar o PDM, constituem uma resposta e como tal, 
deverão assegurar a gestão da ocupação do solo e a proteção dos valores 
naturais, facto que está contemplado nos objetivos estratégicos da revisão do 
PDM. 

No âmbito dos inquéritos realizados, a falta de planeamento e de ordenamento 
territorial é apontada como um problema grave no concelho da Mealhada, 
associado a uma expansão dispersa no território, paralelamente ao abandono e 
degradação dos núcleos históricos e do espaço rural.  

5.6 Melhor Mobilidade, Menos Tráfego 

A mobilidade e transportes são pontos cruciais nos meios rurais e urbanos, na 
medida em que são cruciais para a sua subsistência. Contudo, a saturação de 
tráfego, devido à predominância do veículo privado pode prejudicar o 
funcionamento eficiente dos aglomerados, ao reduzir a acessibilidade e a 
deteriorar o ambiente a longo prazo (CE, 1996). 

Neste sentido este compromisso visa reconhecer “…a interdependência entre os 
transportes, a saúde e o ambiente…” e estabelecer o compromisso de 
“promover as opções de mobilidade sustentáveis”. No Quadro 5.12 identificam-
se os objetivos deste compromisso. 
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Quadro 5.12 – Objetivos do compromisso (Melhor mobilidade, menos tráfego). 

 Descrição 

Reduzir a necessidade de utilização do transporte individual motorizado e promover modos de 
transporte alternativos, viáveis e acessíveis a todos. 

Aumentar a parte de viagens realizadas em transportes públicos, a pé ou de bicicleta. 

Encorajar a transição para veículos menos poluentes. 

Desenvolver um plano de mobilidade urbana integrado e sustentável. 

Reduzir o impacto dos transportes sobre o ambiente e a saúde pública. 

Para este compromisso interessa por isso avaliar e cruzar dados relacionados 
com os habitados de mobilidade, o tipo de transporte utilizado e serviços 
públicos disponibilizados. 

5.6.1 Indicadores 

No Quadro 5.13 efetua-se a compilação dos indicadores associados à 
mobilidade e tráfego. A informação de base correspondente é descrita nos 
capítulos 4.1 (enquadramento territorial) e 4.4 (domínio social). 

Quadro 5.13 – Listagem de indicadores (Melhor mobilidade, menos tráfego). 

Domínio 
Indicador Descrição Ano de 

referência 
Referência 
nacional  

Mealhada Objetivos/
Metas I. A. S. E. 

    
Idade dos veículos 
em circulação  

Número médio de anos dos 
veículos em circulação (anos) 2009 13,4 nd  

    
Sinistralidade 
rodoviária / Índice de 
gravidade 

Índice de gravidade determinado 
em função do n.º de vítimas 
mortais por n.º de acidentes 

2010 2,1 0  

    
Utilizadores de 
transportes públicos  

Utilizadores de transportes públicos 
(n.º) 

- nd nd  

    
Utilizadores da 
ferrovia  

Utilizadores da ferrovia (n.º) - nd nd  

    Ciclovias Ciclovias (km) 2011 nd 5 km  

    Zonas pedonais Zonas pedonais (km) - nd nd  

    
Edifícios municipais 
acessíveis 

Edifícios municipais com 
acessibilidade a pessoas com 
mobilidade reduzida (%) 

2009 nd 72,9%  

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 
(capítulo 4.5). 

5.6.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem, promover 
opções de mobilidade sustentável, reduzindo a utilização do transporte particular 
e promover meios de transporte alternativos, aumentando as viagens realizadas 
em transportes púbicos, a pé ou de bicicleta, encorajando a transição para 
veículos menos poluentes e desenvolver um plano de mobilidade urbana 
integrado e sustentável de modo a reduzir os efeitos dos transportes sobre o 
ambiente e saúde pública. 
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A localização do concelho da Mealhada face à rede de acessibilidades, 
proporciona a deslocação de pessoas e bens em tempo e distâncias que lhe 
conferem vantagens competitivas. As vantagens devem-se à proximidade ou 
presença no território municipal das principais acessibilidades nacionais. Este 
facto é atestado pelos baixos tempos de deslocação dos seus residentes para o 
local de trabalho ou estudo. 

As boas condições de acessibilidade, bem como tempos de deslocação 
registados, refletem-se no baixo índice de gravidade em termos de sinistralidade, 
tendo nos últimos anos registado um baixo número de acidentes com vítimas 
conferindo ao município um índice de gravidade zero. 

Contudo, as deslocações são preferencialmente realizadas por intermédio do 
transporte particular, dado que as alternativas são praticamente inexistentes. Os 
transportes coletivos são assegurados por uma única empresa em que os 
horários praticados não servem os interesses das populações. Para colmatar 
este défice a maioria das vezes a população recorre ao transporte escolar. 

Ao nível da criação de zonas pedonais, salienta-se os percursos disponibilizados 
no parque da cidade e os trilhos pedestres na freguesia do Luso. Sendo também 
nestas freguesias que se verificam as ciclovias. O aumento de zonas pedonais e 
ciclovias foi sendo referido, nos momentos de auscultação à população, como 
um dos aspetos a melhorar. 

A disponibilização da acessibilidade nos edifícios públicos a pessoas com 
mobilidade reduzida, necessita de ser reforçada por forma a atingir os 100%. 

5.7 Ação Local para a Saúde 

Os objetivos deste compromisso visam proteger e promover a saúde e o bem 
estar dos cidadãos (Quadro 5.14). 

Quadro 5.14 – Objetivos do compromisso (Ação local para a saúde). 

 Descrição 

Disseminar informação no sentido de se aumentar o nível geral dos conhecimentos da população 
sobre os fatores essenciais para uma vida saudável, a maioria dos quais se situa fora do sector 
restrito da saúde. 

Promover o planeamento urbano para o desenvolvimento saudável das nossas cidades 
garantindo assim os meios indispensáveis para construir e manter parcerias estratégicas para a 
promoção da saúde. 

Aumentar a equidade no acesso à saúde com especial atenção aos pobres, o que requer a 
elaboração regular de relatórios sobre o progresso conseguido na redução das disparidades. 

Promover estudos de avaliação de impacte na saúde, como meio de permitir a todos os sectores 
de atividade focar o seu trabalho na melhoria da saúde e da qualidade de vida. 

Motivar os urbanistas para integrarem condicionantes de saúde nas estratégias de planeamento 
e desenho urbano. 

São relacionados dados sobre informação e aumento do nível geral de 
conhecimentos da população em aspetos relacionados com a promoção de uma 
vida saudável, equidade no acesso à saúde, promoção de estudos e avaliação 
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de impactes na saúde, bem como integração de estratégias e condicionamentos 
no planeamento urbano, que permitam a promoção da saúde. 

5.7.1 Indicadores 

Os indicadores associados à ação local para a saúde são sistematizados no 
Quadro 5.15. A respetiva informação de base é descrita no capítulo 4.4. 

Quadro 5.15 – Listagem de indicadores  (Ação local para a saúde). 

Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/ 
Metas I. A. S. E. 

    
Profissionais de 
saúde  

Médicos (n.º por 1000 habitantes) 2010 3,9 2,3  (1) 

Enfermeiros (n.º por 1000 
habitantes) 2010 5,9 2,5 

    

Atividades para 
promoção de saúde, 
desporto, modo de 
vida saudável. 

Atividades promovidas pela CMM 
(n.º) 2011 - 14  

Participação da população nas 
atividades (n.º de participantes por 
1000 habitantes) 

2011 - >50 
 

    
N.º de consultas por 
habitante 

Consultas por habitante (n.º) 2009 4,0 2,5 
 

    Farmácias 
Farmácias e postos farmacêuticos 
móveis (n.º por 1000 habitantes) 

2010 0,3 0,3 
 

    

Condicionantes no 
planeamento 
urbanístico visando 
promoção saúde 

Informação não existente. - - nd 

 

    
Estudos e avaliações 
de impactes na 
saúde 

Informação não existente. - - nd 
 

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

(1) - Objetivos e metas: tendo como objetivo uma adequada distribuição de médicos pela população, as metas 

estabelecidas para 2010 no Plano Nacional de Saúde da DGS são 500 enfermeiros por 100 000 habitantes;  (5 por 

1000),  71 médicos especialistas, por 100 000 habitantes (0,7 por 1000), 60 médicos de medicina familiar, por 100 

000 habitantes (0,6 por 1000); 5 médicos de saúde pública, por 100 000 habitantes. 

5.7.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem, proteger e 
promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Para tal devem informar a 
população sobre os fatores essenciais para uma vida saudável, aumentando a 
equidade no acesso à saúde, promover um planeamento urbano com vista ao 
desenvolvimento saudável motivando os urbanistas a integrar condicionantes de 
saúde nas estratégias de planeamento e desenho urbano. 

O município promove com regularidade ações de sensibilização e formação, 
associados à prática de atividades desportivas, levando ao incentivo de hábitos 
de vida saudáveis. Por outro lado, são assinaladas datas nacionais ou 
internacionais (ex: “Dia do Coração”), com a realização de ações específicas de 
sensibilização. Em 2011, as atividades organizadas nesta temática tiveram uma 
adesão superior a 1000 participações. 
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No que se refere aos indicadores relacionados com equidade e acesso à saúde, 
constata-se que os valores relativos ao número de consultas por habitante e 
número de profissionais de saúde, são inferiores à média nacional, e inferiores 
aos objetivos definidos no Plano Nacional de Saúde para 2010. Encontra-se em 
discussão o PNS para 2011-2016, sendo que nestes indicadores não estão 
ainda identificados as respetivas metas. 

A análise dos indicadores relacionados com o número de profissionais de saúde 
deve ser vista num contexto regional face à proximidade ao concelho de 
Coimbra, importante pólo na área da saúde a nível nacional.  

Apesar desta proximidade, foram salientadas situações que poderão levar à 
diminuição da equidade no acesso aos serviços de saúde, relacionados com 
disponibilidade e horários de funcionamento de algumas extensões de saúde, 
que passam a assegurar os serviços a tempo parcial, como em Ventosa do 
Bairro (segunda-feira à tarde, quarta-feira e sexta-feira de manhã) ou Luso 
(segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira de manhã). 

Não foram identificados mecanismos específicos que visem a aplicação de 
condicionantes no planeamento, visando a promoção da saúde, no entanto, 
estes podem ser tidos em conta de forma indireta nos planos ordenamento. 

Não foram identificados estudos promovidos pela CMM possibilitando a 
avaliação de impacte na saúde, permitindo aos vários sectores de atividade 
focar o seu trabalho na melhoria da saúde e da qualidade de vida. 

Nos momentos de participação da população desenvolvidos até ao momento, no 
âmbito da implementação da Agenda 21 Local, foram identificadas algumas 
sugestões enquadráveis nesta área: 

• criação de um plano de manutenção e gestão das infra-estruturas 
desportivas existentes e colocá-las sempre que possível ao serviço da 
comunidade;  

• dinamizar a potencialidade das instalações existentes e promover a sua 
utilização através de atividades que envolvam a comunidade; 

• promover a ocupação da população sénior através de atividades 
geriátricas. 

5.8 Economia Local Dinâmica e Sustentável 

Os objetivos deste compromisso passam por potenciar a implementação de 
medidas de estímulo ao emprego local, criação de empresas e implementação 
de boas praticas empresariais.  

Pretende-se ainda que sejam tidos em conta os princípios de sustentabilidade na 
localização de empresas, que seja encorajada o mercado de produtos locais e 
que exista promoção de um turismo local sustentável. Os objetivos deste 
compromisso são referidos no Quadro 5.16. 
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Quadro 5.16 – Objetivos do compromisso (Economia local dinâmica e sustentável). 

Área Descrição 

Emprego local e 
formação de 

empresas 

Introduzir medidas para estimular e apoiar o emprego local e a formação 
de empresas. 

Boas práticas 
empresariais 

Cooperar com o tecido empresarial local para promover e implementar 
boas práticas empresariais. 

Princípios de 
sustentabilidade na 

localização 

Desenvolver e implementar princípios de sustentabilidade para a 
localização de empresas. 

Produtos regionais Encorajar o mercado de produtos locais e regionais de alta qualidade. 

Turismo local Promover um turismo local sustentável. 

Para este compromisso interessa por isso avaliar e cruzar dados relacionados 
com o emprego e formação de empresas, práticas empresariais e princípios de 
sustentabilidade na sua localização, bem como avaliação da atividade turística. 

5.8.1 Indicadores 

No Quadro 5.17 apresenta-se a compilação da informação e respetivos 
indicadores relativos ao compromisso economia local dinâmica e sustentável. 
Para além dos dados do capítulo 4.5 (económico), são também destacados 
indicadores relativos à componente social. 

Quadro 5.17 – Listagem de indicadores  (Economia local dinâmica e sustentável). 

Domínio 
Indicador Descrição Ano de 

referência 
Referência 
nacional  Mealhada Objetivos/

Metas I. A. S. E. 

    Taxa de atividade 
População ativa sobre a população 
total (%) 2010 52,5% (1)  

    Taxa de desemprego 
Proporção da população 
desempregada no total da 
população ativa (%). 

2010 10,8% nd  

    
Inscritos no centro 
de emprego 

Inscritos no centro de emprego a 31 
de Dezembro (variação percentual 
face ao ano anterior) 

2010/2011 +11,7% +22,8%  

    
Densidade de 
empresas 

Densidade de empresas 
N.º/km2 (anuário INE) 2009 11,5 18,5  

    

Organizações com 
Gestão ambiental e 
responsabilidade 
social 

Registo EMAS (n.º) 2010 77 0  

Certificação ISO 14001  (n.º) 2010 649 2  

Rótulo Ecológico da EU (n.º) 2010 17 nd   

    

Entidades 
distinguidas com a 
marca “4 Maravilhas 
da Mesa da 
Mealhada” 

Agentes económicos (produtores de 
água, produtores de pão, produtores 
de vinho, assadores de leitão, 
hipermercados e restaurantes),  
distinguidos com a marca (n.º) 

2011 - 24  

    Vinho DOP 
Vinho produzido com denominação 
de origem protegida (%) 

2010 35% 62%  

    
Capacidade de 
alojamento turístico  

Capacidade de alojamento nos 
empreendimentos turísticos por 
1000 habitantes (n.º/1000 hab) 

2010 26,3 38,8  

    Ocupação hoteleira  
Taxa líquida de ocupação-cama, por 
estabelecimento (%) 

2010 38,7 21,2  

    Intensidade turística  
Relação entre a quantidade de 
turistas e a população residente 
(dormidas noite/hab) 

2010 0,96 0,79  
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Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

(1) - Para a região Centro em 2010, a taxa de atividade é de 56,6% 

5.8.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem, apoiar e criar 
as condições para uma economia local dinâmica que reforce o acesso ao 
emprego sem prejudicar o ambiente. Neste sentido, devem estimular e apoiar o 
emprego local e a formação de empresas, cooperar com as empresas locais 
para implementar boas práticas empresariais fundamentadas em princípios de 
sustentabilidade e encorajar o mercado de produtos locais e o turismo 
sustentável. 

Este compromisso, apresenta uma importância acrescida para o concelho, face 
aos dados compilados e elementos recebidos nos momentos de consulta da 
população, que destacam esta área como sendo uma das principais 
potencialidades do município, na relação com o turismo, características 
ambientais, 4 Maravilhas e marca Mealhada. Nestas questões o município tem 
desenvolvido estratégias que pretendem potenciar os produtos locais e as boas 
práticas empresariais, nomeadamente na dinâmica associada à certificação das 
4 Maravilhas ou na identificação de critérios com relevância ambiental para a 
fixação de empresas.  

Neste ponto, as ações ou prioridades sugeridas foram no sentido de construir e 
desenvolver uma noção de turismo integrado para o concelho, de forma a 
rentabilizar e potenciar os recursos e infraestruturas existentes. 

Face aos indicadores identificados para este compromisso, e tendo em conta o 
contexto económico atual, importa acompanhar a evolução dos dados 
relacionados com desemprego e constituição/dissolução de empresas. 
Parâmetros onde será expectável uma evolução negativa. Neste campo, poderá 
ser ainda mais relevante o desenvolvimento de atividades que permitam 
estimular e apoiar o emprego local e a formação de empresas. 

As boas práticas empresariais têm sido promovidas em situações diversas, 
sendo esse dado visível por exemplo na promoção da marca 4 maravilhas, em 
que as entidades são premiadas caso cumpram critérios que valorizam a 
qualidade, origem e confeção dos produtos.  

Na seleção de empresas a fixar, a  autarquia tem definido como critérios a 
privilegiar empresas não poluentes e direcionadas para a especialização 
tecnológica e logística. Neste campo importa valorizar a opção por estratégias 
que assegurem a melhoria continua do desempenho ambiental das atividades 
económicas e incentivar boas práticas ambientais no seio das organizações. 
Este processo pode ser conseguido através da implementação de sistemas de 
gestão ambiental. 
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Ainda na área do turismo, o sector do vinho, associado à realidade cultural e 
económica do concelho é apresentado como aspeto a valorizar e promover, 
numa perspetiva integrada, eventualmente associada à promoção da região da 
bairrada, e potenciando o ecoturismo como ferramenta para o desenvolvimento 
numa logica regional. Neste ponto o trabalho em rede, inovação e o marketing 
poderão igualmente desempenhar um papel estratégico determinante. 

5.9 Equidade e Justiça Social 

O crescimento económico em si e as estratégias baseadas no crescimento não 
se ocupam das questões relacionadas com o impacte da distribuição, a 
equidade ou a justiça social. Com efeito, existem provas de que os padrões de 
crescimento económico agravam, nalguns casos, a polarização social e as 
desigualdades entre várias camadas da população ativa e entre os vários grupos 
sociais (CE, 1996).  

Este agravamento pode manifestar-se de várias formas, nomeadamente, maior 
agitação social, ilegalidade, medo, etc. Estes problemas levantam sérias 
questões quanto à sustentabilidade social de muitos aglomerados urbanos. 

Neste sentido este compromisso visa “…assegurar comunidades inclusivas e 
solidárias”. No Quadro 5.18 identificam-se os objetivos deste compromisso. 

Quadro 5.18 – Objetivos do compromisso (Equidade e justiça social). 

Descrição 

Desenvolver e implementar programas para prevenir e reduzir a pobreza. 

Assegurar acesso equitativo aos serviços públicos, à educação, a oportunidades de emprego, à 
formação profissional, à informação e a atividades culturais. 

Promover a inclusão social e a igualdade entre os géneros. 

Aumentar a segurança da comunidade. 

Garantir habitação e condições de vida de boa qualidade e socialmente adequadas 

Para este compromisso interessa por isso avaliar e cruzar dados relacionados 
com o nível de rendimento médio das pessoas, o nível de educação e 
programas de formação, a rede social do concelho, segurança das populações e 
condições de habitabilidade adequadas. 

5.9.1 Indicadores 

No Quadro 5.19 são apresentados os indicadores para o compromisso referente 
à equidade e justiça social. A informação de base associada é desenvolvida no 
capítulo 4.4. 

Quadro 5.19 – Listagem de indicadores(Equidade e justiça social). 

Domínio 
Indicador Descrição Ano de 

Referência 
Referência 
nacional  Mealhada Objetivos/

Metas I. A. S. E. 

    
Taxa da população 
abaixo do limiar de 
pobreza 

Percentagem da população com 
nível de rendimento abaixo do 
limiar de pobreza, 434€  em 2009 
(%). 

2009 17,9% -  
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Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
Referência 

Referência 
nacional  Mealhada 

Objetivos/
Metas I. A. S. E. 

    
Taxa de 
criminalidade 

Valor relativo a mil habitantes 2009 40 ‰ 27 ‰  

    
Taxa de cobertura 
das creches 

(%) 2010 32,6% 22,1%  

    
Taxa de cobertura 
dos centros de dia 

(%) 2010 nd 6,6%  

    
Taxa de cobertura de 
lares de idosos 

(%) 2010 3,0% 3,8%  

    
Visitantes de 
espaços culturais  

Espetadores de cinema por 
habitante.  

2010 1,6 0,7(1)  

    
Despesas correntes 
com cultura por 
habitante 

€ por habitante 2010 24€ 19,76€  

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

 (1) Valor indicativo estimado para a Mealhada com base na afluência média anual ao Cine teatro Messias. 

5.9.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem garantir uma 
comunidade inclusiva e solidária, comprometendo-se a implementar de 
programas para prevenir e reduzir a pobreza, assegurando o acesso equitativo a 
todos os residentes, que promova a inclusão social e a igualdade entre os 
géneros, aumente a segurança da comunidade e garanta habitação e condições 
de vida. 

Os indicadores avaliados neste campo, mostram que o município é muito ativo 
na ação social, e que procura realizar uma articulação interinstitucional, por 
forma a dar resposta aos vários tipos de carências, e promovendo várias 
respostas sociais de apoio à população. 

Desde logo, na promoção dos direitos da criança e do jovem nomeadamente ao 
nível da sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento 
integral. Nos apoios às crianças de famílias com uma situação socioeconómica 
desfavorecida, ao nível da alimentação, manuais e outro material escolar. 

Através de parcerias com várias entidades disponibiliza uma série de serviços à 
população idosa e pessoas carenciadas. 

Em termos de segurança, o município apresentou em 2009 um taxa de 
criminalidade bastante inferior à média nacional. Do total de crimes registados 
no concelho da Mealhada cerca de metade foram perpetrados contra o 
património. 

Ao nível da remuneração média mensal observa-se que um trabalhador por 
conta de outrem na Mealhada aufere menos que a média dos trabalhadores no 
continente, com especial destaque para o setor terciário com um diferença de 
cerca de 190€.  
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5.10 Do Local para o Global 

As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores 
ameaças ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade 
enfrentam na atualidade. As alterações verificadas nos padrões climáticos são já 
bastante marcadas, tendo a maioria dessas alterações ocorrido durante a 
segunda metade do último século. 

A resposta política a este problema requer uma ação enérgica, traduzida na 
tomada de medidas que preparem a sociedade para lidar com os impactes 
biofísicos e sócio-económicos das alterações do clima (Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas – DL 24/2010 de 1 de Abril). 

Neste sentido com este compromisso pretende-se que a administração local 
assuma as suas “…responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, 
desenvolvimento sustentável e proteção do clima”. No Quadro 5.20 identificam-
se os objetivos deste compromisso. 

Quadro 5.20 – Objetivos do compromisso (Do local para o global). 

Descrição 

Elaborar e seguir uma abordagem estratégica e integrada para minimizar as alterações 
climáticas, e trabalhar para conseguir níveis sustentáveis de emissões de gases geradores do 
efeito de estufa. 

Integrar a política de proteção climática nas nossas políticas de energia, de transportes, de 
consumo, de resíduos, de agricultura e de florestas.  

Disseminar informação sobre as causas e os impactes prováveis das alterações climáticas, e 
integrar medidas de prevenção na nossa política referente às alterações climáticas. 

Reduzir o nosso impacto no ambiente global e promover o princípio da justiça ambiental.  

Reforçar a cooperação internacional de vilas e cidades e desenvolver respostas locais para 
problemas globais em parceria com outros governos locais, comunidades e outros atores 
relevantes. 

Para este compromisso interessa por isso avaliar e cruzar dados relacionados 
com o consumo de energia, as emissões atmosféricas e o envolvimento em 
iniciativas de cooperação internacional e nacional. 

5.10.1 Indicadores 

No Quadro 5.21 são sistematizados os indicadores estabelecidos para o 
compromisso, com base maioritariamente na informação desenvolvida no 
domínio ambiental, mas também no domínio institucional. 

Quadro 5.21 – Listagem de indicadores (Do local para o global). 

Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
referência 

Referência 
nacional  Mealhada Objetivos/Metas 

I. A. S. E. 

    
Emissão de gases 
com efeito de estufa 
(GEE) 

Emissões de gases com origem 
antropogénica que contribuem para 
o efeito de estufa agregados em 
equivalentes de CO2  (t de 
CO2eq./hab)  

2009 7,0 5,9 (1) 

    
Arvores autóctones 
plantadas  

Espécies autóctones plantadas  
(n.º) 

2008 e 
2009 

nd 3500  
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Domínio 
Indicador Descrição 

Ano de 
referência 

Referência 
nacional  Mealhada Objetivos/Metas 

I. A. S. E. 

    
Participação em 
iniciativas nacionais, 
internacionais 

(n.º) 2009 nd 2 (2)  

    
Transportes que 
utilizem energias 
alternativas 

Aquisição de transportes que 
utilizem energias alternativas  

2011 nd 

Não 

existem e 

não há 

previsão 

de 

aquisição 

 

Indicadores: I–Institucional (capítulo 4.2); A–Ambiental (capítulo 4.3); S–Social (capítulo 4.4); E–Económico 

(capítulo 4.5). 

(1) - Destaca-se a participação na semana europeia da mobilidade e no programa ECO XXI. 

(2) - Portugal deverá limitar até 2012, em 27% o crescimento das emissões GEE, face ao registado em 1990. A 

emissão em 1990 foi de 5,6 tco2 eq./hab. 

5.10.2 Síntese 

No âmbito do presente compromisso, as autarquias locais devem assumir as 
suas responsabilidades globais em particular na proteção do clima. Para tal, 
devem trabalhar para conseguir níveis sustentáveis de emissão de GEE, integrar 
a política de proteção climática em diversos setores e cooperar com outros 
municípios e desenvolver respostas locais para os problemas globais.  

Neste sentido destaca-se o bom desempenho da CMM ao nível das campanhas 
de sensibilização e educação ambiental, o seu envolvimento no programa ECO 
XXI cuja génese se inspira nos princípios da Agenda 21, e no qual o município 
se tem destacado positivamente. Sugere-se que seja considerada a participação 
noutras datas ou eventos internacionais com atividades ou ações locais, 
permitindo uma contribuição adicional do município para as questões globais 
(ex: hora do planeta).  

Ao nível das emissões de GEE verifica-se que o município apresenta uma 
emissão per capita inferior à média nacional. Contudo, face aos objetivos deste 
compromisso, poderia desempenhar igualmente um contributo relevante, a 
assinatura do Pacto de autarcas e consequentemente elaboração do Plano de 
Ação para as Energias Sustentáveis, por forma a reduzir as suas emissões 
provenientes do consumo de energia primário. 
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6 Conclusões 

O presente documento, relativo à fase de Diagnóstico, insere-se no processo de 
desenvolvimento e implementação da Agenda 21 Local no concelho da 
Mealhada. Com base no tratamento de informação disponibilizada e recolhida 
junto da CMM, através de reuniões com Juntas de Freguesia e agentes locais, 
questionários à população e outras fontes bibliográficas, foi possível a 
compilação e sistematização de dados que permitem um retrato do município 
nos domínios institucional, ambiental, económica e social, permitindo a 
identificação dos principais aspetos a melhorar e potencialidades da região.  

Os dados foram organizados de acordo com os Compromissos de Aalborg, 
permitindo uma avaliação do estado da sustentabilidade do concelho na lógica 
destes princípios.  

A análise realizada neste documento permite identificar várias áreas em que o 
município já desenvolve atividades relevantes que seguem as estratégias da 
sustentabilidade, e que confirmam a existência de um percurso que se enquadra 
e corresponde a vários dos objetivos dos compromissos de Aalborg, utilizados 
como referência na elaboração do presente diagnóstico. 

Valoriza-se neste ponto o desempenho positivo nos compromissos relacionados 
com a governança, gestão local para a sustentabilidade, bens comuns naturais e 
equidade e justiça social.  

No entanto, apesar dos pontos onde o desempenho é positivo, e onde será 
relevante a continuação do trabalho desenvolvido, são identificados alguns 
aspetos onde os indicadores avaliados mostram eventual necessidade de 
melhoria ou acompanhamento específico, nomeadamente em alguns objetivos 
dos compromissos, planeamento e desenho urbano, e melhor mobilidade e 
menos tráfego. Para além destes, apesar do desempenho positivo em vários 
indicadores, destaca-se ainda o compromisso da economia local dinâmica e 
sustentável, como aquele que apresenta ainda significativas oportunidades de 
desenvolvimento, face às características intrínsecas do concelho. 

O trabalho subsequente a esta fase compreende a elaboração do Plano de 
Acão, onde, após identificação das áreas prioritárias de intervenção, será 
definido um conjunto de medidas e indicadores concretos, possibilitando o 
acompanhamento e respetiva operacionalização. Para essa fase propõe-se a 
realização de um segundo workshop, envolvendo toda a comunidade, para a 
concretização e definição das linhas do referido Plano de Ação. 
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