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4.10 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

4.10.1 Enquadramento 

 

A análise dos Factores Sócio-Económicos é efectuada tendo em conta a sua dimensão não apenas 

local, mas igualmente ambiental, o que implica uma referência ao enquadramento macroeconómico 

(mesmo que apenas nas suas grandes linhas) da realidade enformadora do projecto, de forma a 

melhor serem entendidos os potenciais impactes daí resultantes. 

 

Assim, numa primeira fase será apresentado um enquadramento da produção no domínio da 

aquicultura no nosso país, bem como a sua relação com as actividades pesqueiras. Numa segunda 

fase, será apresentada uma panorâmica social e económica, com base na caracterização da zona 

de intervenção, o que implica uma descrição genérica das principais linhas de força por que se têm 

vindo a orientar os processos de desenvolvimento do espaço abrangido pela infra-estrutura em 

estudo, dando conta obviamente da respectiva incidência territorial. 

 

A análise efectuada orienta-se pois de acordo com uma perspectiva global (na medida em que se 

preocupa em analisar a própria actividade a cujas potencialidades nacionais o projecto tenta dar 

resposta), a uma perspectiva regional (considerando o espaço em apreço no contexto da região 

envolvente em que se insere) e local (na medida em que a análise não deixa de se referir 

explicitamente às diversas condicionantes locais que aqui se podem verificar). 

 

De uma forma geral, a análise apresenta, de forma considerada adequada à presente situação e à 

tipologia de projecto em estudo, o estado social e económico observado, de acordo com o conjunto 

de indicadores sociais e económicos exigíveis numa análise de uma infra-estrutura de aquicultura 

que se pretende inserir numa zona com uma cultura pesqueira socialmente relevante. 

 

Como resultado final da análise da Situação de Referência obtém-se o conhecimento das condições 

globais no seio das quais o desenvolvimento deste investimento tem lugar, de forma a serem 

determinadas as respectivas possibilidades e condicionantes sociais e económicas de implantação, 

funcionando deste forma como elemento para o processo de tomada de decisão. 

 

A avaliação é efectuada com base nos principais indicadores estatísticos disponíveis, incluindo 

levantamentos e estudos sectoriais sobre o sector da Aquicultura nacional. De igual forma, com 

base nos principais indicadores demográficos e sócio-económicos disponíveis efectuou-se uma 

análise integrada das diferentes variáveis em presença: com efeito, a avaliação da evolução dos 

diversos factores presentes numa formação social determinada não pode ser efectuada de forma 

isolada, mas antes levando em linha de conta todos os elementos presentes na mesma, uma vez 
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que o dinamismo social mais não é do que a resultante da interacção entre estes diferentes e 

diversos elementos. 

 

Com efeito, não raramente, tal abordagem é erroneamente identificada como uma mera avaliação 

de viabilidade do projecto. Acontece, contudo, que tal avaliação, embora necessária, deve 

forçosamente apresentar-se como um elemento técnico prévio à definição de projecto, sobretudo 

com o recurso a elementos estruturados de avaliação financeira. 

 

Desta forma, a avaliação social e económica integrada num Estudo de Impacte Ambiental deve 

preocupar-se sobretudo com os elementos do sistema social e económico directamente 

referenciados ao sector e espaço em que se encontram inseridos. Dito de outra forma, enquanto a 

prévia avaliação económica e financeira de um projecto se centra sobretudo nas suas próprias 

características internas, a avaliação sócio-económica em termos de impacte ambiental integra o 

projecto em questão no espaço envolvente, avaliando a sua adequabilidade à situação de 

referência em tal espaço. 

 

É precisamente sobre este aspecto que a análise se centrará. Assim, a questão da avaliação sócio-

económica remete, desde logo, para a questão do espaço e da lógica de inserção espacial / 

territorial de determinadas infra-estruturas, assim como para a sua inserção macroeconómica, 

quando, como é o caso, se trata de um projecto que visa constituir um investimento num sector 

considerado prioritário para o crescimento económico nacional.  

 

Na realidade, o espaço tem vindo a constituir-se como um dos mais importantes elementos de 

abordagem e de consideração na avaliação do impacte de projectos. 

 

Neste contexto, a avaliação sócio-económica do projecto em estudo é efectuada com base na sua 

dimensão global, mas igualmente dando conta da sua dimensão especificamente local, mas sempre 

por referência à freguesia (Praia de Mira) e ao concelho (Mira) em que ele se integra e face à 

situação global aí considerada. 
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4.10.2 Caracterização Socio-Económica de Base 

 

4.10.2.1 Aspectos Metodológicos 

 

A experiência obtida da avaliação dos impactes socio-económicos decorrentes da adopção de 

determinadas infra-estruturas tem vindo a demonstrar que, sem um quadro de partida explícito e 

sem um enquadramento teórico e metodológico claro e adaptado realisticamente às necessidades 

concretas sentidas pela pesquisa, corre-se frequentemente o risco de os resultados alcançados não 

passarem muitas vezes de meros exercícios que, mesmo recorrendo a elementos estatísticos de 

grande aparato, não conseguem assegurar uma capacidade heurística de interpretação face à 

realidade concreta de que se está a tratar. 

 

Esta questão assume uma importância assinalável face aos objectivos presentes neste estudo, uma 

vez que determinam, em parte significativa, os caminhos que a análise que se propõe deve seguir, 

ao mesmo tempo que exige uma explicitação das condições e hipóteses analíticas de partida. 

 

Este não é, evidentemente, o contexto face ao qual se justificará uma avaliação meramente teórica 

relativamente ao papel e às formas de abordagem socio-económica em Estudos de Impacte 

Ambiental, mas não deixa de ser importante explicitar as principais linhas de abordagem neste 

domínio, por três razões principais, a saber: 

 

i) em primeiro lugar, porque a experiência que tem sido obtida no quadro de estudos 

desta índole, tem vindo a revelar-se, não raras vezes, de difícil sustentação: assente 

em pressupostos de avaliação empírica estrita, algumas situações não têm sido 

apreendidas em toda a sua complexidade, pelo que aspectos importantes têm muitas 

vezes sido negligenciados e não considerados para a análise, enquanto aos aspectos 

pouco significativos é frequentemente dada uma importância analítica que não 

possuem; 

ii) em segundo lugar, porque o tempo tem vindo a provar, nomeadamente face às 

avaliações ex-post já efectuadas em alguns contextos, um maior ou menor 

“optimismo” dos cenários habitualmente considerados, revelando fragilidades analíticas 

que se torna necessário evitar; 

iii) em terceiro lugar, e finalmente, porque a realidade social se tem revelado complexa, 

ao mesmo tempo que, recorrendo a modelos analíticos assentes em meras avaliações 

estatísticas, as avaliações comuns têm muitas vezes limitado esta complexidade, 

simplificando e reduzindo a realidade económica e social a um mero conjunto de 

indicadores de base estatística, os quais, só por si, não conseguem captar todas as 

dimensões da acção social. 
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Nesse aspecto, os avanços de pesquisa têm precisamente chamado a atenção para a necessidade 

de se evitarem as falsas reduções analíticas e enquadrar devidamente as análises em torno de um 

conjunto de princípios de base que permitam avaliar, para utilizar uma expressão feliz de Santos 

(1993), não tanto aquilo que parece ser socialmente visível, mas sobretudo aquilo que não se “vê”, 

mas que existe e determina em grande medida o comportamento dos agentes sociais e a forma 

como as formações sociais se estruturam e desenvolvem. 

 

E quando se pensa que é a este nível que se determinam as respostas e reacções socio-

económicas à introdução de elementos “externos” a determinada formação social (como é, por 

exemplo, o caso de infra-estruturas de apoio ao reforço e / ou alteração parcial dos parâmetros de 

evolução e consolidação das economias locais), facilmente se entenderá então a importância 

assumida por tais princípios, numa postura analítica adaptada às necessidades daquilo que se 

pretende estudar. 

 

Desta forma, e neste contexto, assume importância acordar e definir de forma clara os 

pressupostos analíticos que orientam esta pesquisa, até como forma não só de delimitar as 

fronteiras desta mesma pesquisa, como de apontar as suas principais dificuldades. 

 

O presente estudo refere-se à implantação de uma infra-estrutura de produção no domínio da 

aquicultura de importante dimensão, permitindo desta forma o reforço das estruturas económicas 

locais e regionais, reforçando igualmente o papel do concelho no seio da Região em que se insere. 

 

Assim, uma questão, prévia, mas decisiva, surge aqui, a saber: quais são os elementos sociais e 

económicos que interessa avaliar de forma a captar a importância e impacte que a implantação de 

tal infra-estrutura terá, potencialmente, ao nível social e económico? 

 

A resposta a esta questão pode ser efectuada recorrendo a três níveis de interpretação principais, 

que interessa descodificar e delimitar previamente. Em primeiro lugar, a resposta à implantação de 

infra-estruturas não deixa de depender da base socio-económica sobre que se pretende actuar. 

Quer-se com isto significar que a determinação dos efeitos sociais da implantação de um 

empreendimento económico como o presente, e das respectivas respostas por parte dos agentes 

sociais e económicos envolvidos, não pode ser dissociada do panorama social e económico local e 

regional. Assim, será preocupação aqui captar e delimitar os principais “momentos” sociais e 

económicos de tais espaços, no pressuposto claro do principal objectivo que orienta esta 

abordagem. 

 

Em segundo lugar, convém lembrar que este empreendimento visa ser implantado num espaço 

territorial específico, pelo que não se devem deixar de reter as respectivas modalidades de 

integração económica e social aí especificamente referenciadas. 
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De uma forma geral, em abordagens recentes, resultantes já de posturas analíticas e 

metodológicas resultantes da consolidação de diversos resultados de pesquisa, tem-se enfatizado a 

importância de reter a noção de espaço. “Redescoberta” nos últimos anos por todo um conjunto de 

perspectivas teóricas e mesmo disciplinares (nomeadamente pela economia e pela sociologia) a 

questão do “espaço” como instrumento de abordagem analítica tem-se vindo a posicionar como 

das mais importantes e significativas para a economia e a sociedade portuguesas. 

 

As questões referentes às dinâmicas espaciais, neste contexto, têm vindo sistematicamente a 

surgir como das mais importantes nas decisões económicas e sociais tomadas no contexto de uma 

dada formação social. Tal aspecto aparece, ao limite, como quase um dado adquirido: é no espaço 

e no seu contexto situacional que as populações em geral, e os agentes socio-económicos em 

particular, têm vindo a accionar as suas estratégias de actuação, pelo que, neste aspecto, o espaço 

se afigura como o “local” ou território de intervenção por excelência. 

 

O presente texto partilha pois do argumento que defende que “esta relação sociedade – espaço 

evidencia-se, ao nível local, nas estratégias dos agentes sociais, sejam locais, sejam extra-locais, 

nas formas de produção e nos modos de uso do espaço. O espaço território é aqui entendido como 

um espaço definido por uma sociedade no qual se configuram relações de poder, condicionando, 

por seu turno, essas mesmas configurações” (Gama: 1987). 

 

Com efeito, grande parte das formas de configuração social, económica e produtiva observáveis 

numa determinada formação social (e também na formação social portuguesa) parecem ser o 

resultado de diferentes práticas de intervenção socio-territorial dos diversos agentes 

envolvidos nestes processos. 

 

Em termos gerais pois, as formulações teóricas de partida do presente estudo, considerando 

embora a importância das configurações sociais e económicas como elemento de base fundamental 

na caracterização e discussão dos potenciais efeitos deste empreendimento, reconhece que estes 

se referem, ao mesmo tempo, às apropriações diferenciadas a que estas se remetem no domínio 

espacial e territorial. 

 

Como atrás se clarificou, as estruturas espacio-territoriais são, antes do mais, o resultado de 

processos de relacionamento (institucional, social, económico, cultural) entre os diversos agentes 

sociais e económicos, processos estes que acabam por ter a sua expressão de visualização 

precisamente ao nível territorial. 

 

Desta forma, o território é construído, não sendo as decisões de localização das actividades 

produtivas e de infra-estruturas apenas o resultado de processos “neutros” e indecomponíveis. 

Falar desta forma significa dar um sentido às estruturas espaciais das economias e das sociedades, 

visíveis como articuladas a um nível territorial e não apenas como um mero resultado de lógicas 
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decisionais “neutras” e “independentes” das condições de produção e de reprodução das formações 

sociais e, ao limite, dos próprios territórios.  
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Figura 4.10-1 – Modelo Analítico de Abordagem (adaptado de Ferrão: 1992) 

 

Parece pois legítimo afirmar que o dinamismo de um território, ou de um aglomerado populacional, 

mais não se refere do que ao papel que ele representa e desempenha face ao território envolvente. 

De facto, as “funções asseguradas numa dada sociedade estão distribuídas diferentemente no 

espaço: dispersas ou concentradas, com uma variabilidade de localização dependente, entre outros 

factores, do tipo de função e da dimensão da procura” (INE: 1994). 

 

A noção que interessa aqui reter é sobretudo a de território. De acordo com a abordagem 

presente neste estudo, esta noção e desde logo a sua caracterização, inclui três aspectos principais 

(GAMA: 1987): 

 

i) ele constitui um mapa de relações sociais; 

ii) ele constitui um meio de produção; 

iii) ele constitui uma base de consumo. 

 

Esta recomposição analítica é fundamental para o entendimento da dimensão assumida pelos 

espaços locais. Com efeito, o território, sendo construído e sendo palco de uma teia complexa de 

relações sociais e de usos e distribuições diferenciadas de meios, remete desde logo para a 

especificidade dos espaços locais. De acordo aliás com alguns autores, a “espessura” e, 

porventura, a vitalidade, destes espaços, necessariamente diferenciados, advêm tanto dos quadros 
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de vida, dos modos de reprodução social e da força de trabalho, como da matriz produtiva que aí 

está organizada (Reis: 1992). 

 

Este conjunto de questões é particularmente importante para uma caracterização socio-económica 

de base, uma vez que é de acordo com esta matriz teórica que podem ser encontradas algumas 

conclusões preliminares dos processos de configuração socio-economico-territorial dos espaços que 

aqui são propostos para análise e que parecem justificar as principais características básicas do 

próprio processo de territorialização português (Gaspar: 1987). 

 

Em terceiro lugar, convém ter em mente que este projecto se refere de forma explícita a um 

empreendimento especialmente dirigido, pelo menos nos seus aspectos prioritários, 

simultaneamente a duas realidades, interligadas mas diferenciadas: a potenciar o desenvolvimento 

local, mas na base do reforço da vocação nacional de produção aquícola. 

 

Daí que se justifique uma avaliação não só das condições de desenvolvimento e consolidação social 

e económica do território em análise, retendo as suas características principais, mas igualmente 

uma avaliação do sector da aquicultura no nosso país, desta forma dando conta das suas 

potencialidades e importância em termos de crescimento económico. 

 

De forma quase generalizada, é ainda comum a tese de que uma caracterização socio-económica 

de uma território, seja ele qual for, carece apenas do recurso a um conjunto determinado de 

elementos estatísticos de base, que devem ser apenas explicitados e apresentados. No entanto, 

aquilo que as mais recentes práticas e teorias de pesquisa empírica provaram é que as análises 

baseadas na simples apresentação acrítica dos dados obtidos das estatísticas oficiais se revelam, 

na parte mais significativa dos casos, extremamente redutoras. 

 

Quer-se com isto significar que a actividade de caracterização socio-económica de uma formação 

social determinada exige sempre uma explicitação de indicadores sociais, construídos a partir das 

Estatísticas Oficiais, mas igualmente o recurso a outras fontes complementares de pesquisa, que 

permitam ultrapassar as dificuldades e limitações que derivam da mera manipulação de simples 

números. 

 

Interessa pois chamar devidamente a atenção para o facto de a caracterização socio-económica e a 

análise de impactes que aqui se propõe, ser efectuada com o recurso a um conjunto de indicadores 

sociais, definidores das dinâmicas socio-económicas e socio-culturais aqui registadas, de acordo 

com três elementos estruturais, a saber: 

 

i) estruturas demográficas e de distribuição dos efectivos populacionais; 

ii) estruturas de emprego; 

iii) estruturas produtivas. 
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Desta forma, é aqui preocupação reter a forma como, no espaço local em análise, se comportam 

estes elementos de caracterização, uma vez que é este conjunto de elementos estruturais que 

mais parece influenciar e potencialmente sofrer os possíveis efeitos decorrentes da implantação 

desta Instalação. 

 

No entanto, deverá ser devidamente enfatizado o facto de a análise da situação global a este nível 

ter presente, como se viu, duas questões problemáticas fundamentais: por um lado, a que se 

refere às modalidades de organização económica e social deste território; por outro lado, as formas 

e modalidades de reprodução e de apropriação sócio-espacial desse(s) mesmo(s) espaço(s). 

 

Face às necessidades teóricas e práticas detectadas, para a realização da presente abordagem 

analítica seguiu-se uma metodologia de pesquisa que articulou diferentes “momentos” de 

investigação. Com efeito, seguindo aliás as propostas de diversos autores e investigadores sociais 

(Almeida. Pinto: 1980), tentou-se aqui dar resposta às necessidades detectadas face aos objectivos 

finais deste estudo: trata-se de determinar as limitações e os efeitos que a implantação de tal 

Empreendimento não deixará de ter aos níveis social e económico. 

 

Desta forma, para captar e avaliar a espessura social e económica interna ao espaço abrangido 

pela instalação de aquicultura em estudo, desenvolveu-se uma abordagem que se centrou em 

cinco momentos essenciais de pesquisa analítica, a saber: 

 

1. em primeiro lugar, foi efectuada uma avaliação dos principais indicadores estatísticos 

disponíveis. Para tal, foi efectuada uma pesquisa relativamente exaustiva, a qual se 

orientou para a obtenção de dados em bruto, relativas aos diferentes “sectores” em 

análise. Tal pesquisa resultou na recolha de um conjunto estatístico de razoável dimensão, 

muitas vezes resultantes de dados disponíveis mas não publicados, embora, em algumas 

situações, de importância e grau de cobertura bastante variáveis. Tentou-se igualmente 

descer ao nível espacial mais baixo possível, em alguns casos (limitados) abrangendo a 

própria dimensão do lugar, mas na maioria das situações, abrangendo a freguesia. Além 

disso, algumas das estatísticas utilizadas foram sujeitas a uma avaliação crítica, dadas 

algumas das limitações observadas nos próprios processos de recolha e tratamento de 

dados; 

2. em segundo lugar, foram consultados os principais elementos de plano, nomeadamente o 

Plano Director Municipal, de forma a obter, entre outras coisas, uma espacialização de 

alguns dos elementos analíticos aqui visualizados. Da mesma forma, o recurso a elementos 

de plano permitiu cruzar a respectiva informação com a resultante das Estatísticas Oficiais, 

de forma a avaliar da adequabilidade de uns e de outros dos resultados aí obtidos; 

3. em terceiro lugar efectuou-se uma avaliação da “territorialização” do espaço em análise, 

através da avaliação dos principais elementos cartográficos disponíveis; 

4. em quarto lugar, foi efectuada uma pesquisa de terreno. Tal pesquisa foi, em geral, 

sistemática, e envolveu dois momentos diferenciados de obtenção de informação: por um 
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lado, recorreu-se a um levantamento sistemático de campo, identificando as principais 

formas de apropriação social e económica do território, de acordo com as formulações de 

análise e registo de informação de campo propostos na literatura comum de pesquisa 

empírica (Burgess: 1997), nomeadamente através do recurso à produção de notas e 

obtenção de material fotográfico de suporte, e por outro lado envolveu o recurso à 

realização de entrevistas não estruturadas com informantes presentes no terreno aquando 

da realização dos levantamentos; 

5. finalmente, consultaram-se as principais fontes teóricas, monográficas e de pesquisa em 

situações similares disponíveis, e que pudessem simultaneamente servir como 

instrumentos de caracterização local. O objectivo foi o de que tais elementos de bibliografia 

permitissem completar, da forma mais adequada possível, a “radiografia” socio-económica 

resultante da mera avaliação dos potenciais estatísticos disponíveis, os quais, muitas 

vezes, como o prova a investigação em Ciências Sociais, apenas fornecem abordagens 

parcelares da realidade em estudo. 

 

 

4.10.2.2 Breve panorâmica da Aquicultura em Portugal 

 

Num projecto que, de forma mais ou menos reconhecida em todos os quadrantes, não deixará de 

ter uma influência decisiva sobre a produção aquícola portuguesa (e que, obviamente, terá de ser 

avaliado sob esse prisma) importa avaliar o estado da situação da aquicultura portuguesa. 

 

Importa previamente precisar o papel particular que Portugal assume no consumo dos produtos de 

pescado. Com efeito, o nosso país é um forte consumidor de produtos do mar (cerca de 58,5 

kg/pessoa/ano), sendo o quarto país, a nível mundial, que mais produtos do mar consome. 

 

Acresce que os valores disponíveis relativos ao consumo de pesca em Portugal (como se indica na 

Revisão Intercalar de 2004 do Programa Operacional da Pesca no âmbito do QCA III) indicam que 

a produção nacional apenas satisfaz cerca de metade das necessidades do mercado, pelo que se 

tem verificado um crescente recurso às importações. Com efeito, as exportações de produtos de 

pesca não conseguem compensar as importações, nem em volume nem em valor, tendo o saldo 

negativo registado um agravamento na ordem dos 78% e 160%, respectivamente, ao longo dos 

últimos anos, ainda de acordo com a mesma fonte. 

 

Pese embora a importância e peso que o consumo de produtos de pesca assume no nosso país, tal 

não tem impedido que a pesca portuguesa se apresente integrada num panorama de fortes e 

crescentes dificuldades. Com efeito, “a pesca portuguesa actual, sendo, sem dúvida, a resultante 

de muitos factos nascidos no passado e desenvolvidos de forma interactiva e diferencial no tempo 

e no espaço, é hoje dominada pela conjuntura, a transformação rápida e a imprevisibilidade” 

(Santos: 2006). 
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Compreende-se pois que, neste particular, a actividade da aquicultura encontre um espectro 

relativamente vasto de crescimento e de colmatação das dificuldades que, de forma crescente, se 

colocam ao sector pesqueiro tradicional. 

 

Em termos mundiais, a aquicultura ultrapassa já cerca de 1/3 do total dos produtos do mar. NO 

ano 2000, de acordo com os dados da FAO, 89 milhões de toneladas de peixe foram capturados ou 

produzidos em unidades de aquicultura (números a que se devem adicionar aqueles resultantes da 

China, os quais não entram na contabilização reproduzida). 

 

Ainda de acordo com a mesma fonte, entre 1985 e 2000, o volume global da produção resultante 

da aquicultura cresceu cerca de quatro vezes, de 11,4 milhões de toneladas para 45,7 milhões de 

toneladas. A maioria da produção centrava-se na Ásia (84% do total), enquanto a Europa 

contribuía com cerca de 9%. O maior contingente de produção verificava-se, em termos mundiais, 

nos peixes de água fresca (44%), seguidos dos moluscos (23%), plantas aquáticas (22%), peixes 

diádromos (5%), crustáceos (4%) e peixes marinhos (2%). 

 

A estagnação das capturas provenientes da pesca, acentuada a partir de 1994, motivou um 

interesse crescente pelas actividades de aquicultura. Assim, embora estável desde 2000, a 

produção da aquicultura portuguesa aumentou significativamente na década anterior, cerca de 

56% entre 1990 e 2000 para a produção marinha e 44% para a produção em águas doces. 

 

 

Figura 4.10-2 – Evolução da Produção Portuguesa em Aquicultura (Duarte: 2002) 
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Apesar deste crescimento notório durante a década 1990 – 2000, a tendência da aquicultura 

portuguesa tem-se mantido, desde 2001, na ordem das 8.000 toneladas. Aliás os valores relativos 

a 2004 (os últimos disponíveis) parecem confirmar esta tendência. 

 

Com efeito, de acordo com os dados do INE, a aquicultura nacional registava um total de 1.393 

estabelecimentos em actividade durante o ano de 2004 (dos quais a esmagadora maioria – 1.380 – 

se desenvolviam em águas salobras / marinhas). Destas unidades, 1.375 constituíam unidades de 

engorda e destas 1.271 exerciam a sua actividade em viveiros de engorda (e apenas 89 recorriam 

a tanques de engorda). O regime de exploração maioritário era o extensivo (1.318 unidades) 

sendo que apenas 13 unidades exerciam actividade de tipo intensivo. 

 

Quadro 4.10-1 – Portugal – produção na aquicultura em águas interiores e oceânicas (2004) 

Portugal 2004

NUTS II
t 1 000 Euros t 1 000 Euros t 1 000 Euros

Portugal                                     2003 8.041 45.031 955 2.029 - -
2004 6.801 39.650 916 2.018 - -

  Continente 6.801 39.650 916 2.018 - -
    Norte 932 2.263 894 1.970 - -
    Centro 966 5.322 22 48 - -
    Lisboa 850 3.903 - - - -
    Alentejo 616 3.100 - - - -
    Algarve 3.436 25.063 - - - -

NUTS II
t 1 000 Euros t 1 000 Euros t 1 000 Euros

Portugal                                     2003 944 2.007 11 22 7.086 43.002
2004 916 2.016 1 3 5.885 37.632

  Continente 916 2.016 1 3 5.885 37.632
    Norte 894 1.968 1 3 38 293
    Centro 22 48 - - 944 5.274
    Lisboa - - - - 850 3.903
    Alentejo - - - - 616 3.100
    Algarve - - - - 3.436 25.063

NUTS II
t 1 000 Euros t 1 000 Euros t 1 000 Euros

Portugal                                     2003 3.996 26.826 923 5.321 2.167 10.856
2004 2.886 21.083 707 4.588 2.292 11.961

  Continente 2.886 21.083 707 4.588 2.292 11.961
    Norte - - 38 293 - -
    Centro 108 145 245 2.077 591 3.052
    Lisboa 322 1.112 - - 529 2.791
    Alentejo 32 76 254 1.321 330 1.703
    Algarve 2.424 19.750 170 898 842 4.415

Águas marinhas e salobras 
Extensivo Intensivo Semi-intensivo

Água doce Águas marinhas e salobras
Intensivo Semi-intensivo Total

Produção na aquicultura em águas interiores e oceânicas por NUTS II

TOTAL Água doce
Total Extensivo

 
Fonte: INE (2006) 

 

Em termos regionais, verifica-se que a região do Algarve é aquela que se assume como a mais 

importante, assegurando mais de 48% do total produzido em Portugal, em águas salgadas e 

salobras, consequência das condições edafoclimáticas particulares, aliadas à existência de sistemas 

lagunares propícios à cultura de bivalves. 

 

A região Centro representa cerca de 12% do total da produção nacional em aquicultura, numa 

posição muito similar à assumida pela região Norte. Desta forma, verifica-se que a prática da 
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aquicultura não tem uma distribuição uniforme ao longo do território nacional, sendo 

extremamente dependente das capacidades regionais de investimento e da proximidade dos 

mercados para o tipo de produtos daí resultantes. 

 

As culturas marinhas tiveram início, pelo menos de uma forma mais representativa, em 1984. “Até 

1998 a maior proporção baseou-se na cultura de bivalves. Dentro dos bivalves, é a amêijoa 

(Ruditapes decussatus) a espécie que regista maiores volumes tanto em peso como em preço. A 

partir de 1995 verifica-se um interesse crescente por parte dos profissionais do sector na produção 

de espécies piscícolas marinhas. Analisando as estatísticas oficiais, verifica-se que as maiores 

produções são de Dourada e Robalo. Recentemente já constam dos registos a Corvina e o Linguado 

Legítimo. O Pregado, outro pleuronectiforme além do linguado, começou a ser produzido a partir 

de 1994” (Pessoa; Mendes; Oliveira: 2003). 

 

 

Figura 4.10-3 – Evolução das produções de peixes marinhos e bivalves para o total do continente 

português no período entre 1984 e 2003 (Pessoa; Mendes; Oliveira: 2003) 

 

Os dados referenciados para 2004 confirmam as tendências atrás assinaladas. Com efeito, nesse 

ano os Produtos Aquícolas de Águas Marinhas e Salobras representavam cerca de 87% do total do 

esforço nacional no sector. Destes, 54% correspondiam a uma produção de peixes e 46% à 

produção de moluscos, neste caso maioritariamente bivalves (amêijoas).  

 

No que se refere a peixes marinhos continua a destacar-se o peso da Dourada (53% do total) e do 

Robalo (39%). O Pregado contribui com um total de produção de 275 toneladas, correspondente a 

cerca de 9% do total dos peixes marinhos produzidos em aquicultura. 
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Quadro 4.10-2 – Portugal – produção na aquicultura em águas interiores e oceânicas por tipo de 

água e regime, segundo as espécies (2004) 

Portugal

t 1000 Euros t 1000 Euros t 1000 Euros t 1000 Euros

2003 8.041 45.031 3.996 26.826 1.867 7.327 2.178 10.878
2004 6.801 39.650 2.886 21.083 1.622 6.604 2.293 11.963

Água doce 916 2.018 - - 916 2.016 1 3
Enguias - - - - - - - -
Salmão - - - - - - - -
Truta 916 2.018 - - 916 2.016 1 3

Águas marinhas e salobras 5.885 37.632 2.886 21.083 707 4.588 2.292 11.961
Peixes 3.201 17.621 212 1.133 707 4.588 2.282 11.900
Dourada 1.685 8.895 201 1.061 299 1.579 1.185 6.255
Linguado  4 53 1 15 - - 3 38
Pregado 275 2.331 - - 275 2.331 - -
Robalos 1.234 6.315 9 44 133 678 1.093 5.593
Sargo o 1 o o - - - o
Tainha 1 2 o 1 - - o 1
Diversos 2 25 1 11 - - 1 14
Moluscos 2.684 20.010 2.674 19.950 - - 10 61
Ameijoas 2.014 19.100 2.006 19.043 - - 8 56
Berbigão 42 25 42 25 - - - -
Longueirões 3 3 3 3 - - - -
Mexilhão 193 79 193 79 - - - -
Ostras 432 803 430 799 - - 2 4
Diversos 1 1 1 1 - - o o

Produção na aquicultura em águas interiores e oceânicas por tipo de água e regime,
segundo as espécies, em 2004

Principais espécies
Águas Doces, Salobras e Marinhas

Total Extensivo Intensivo Semi-intensivo

 
Fonte: INE (2006) 

 

Em síntese, “as culturas marinhas em Portugal assentam fundamentalmente na produção quase 

exclusiva de Dourada e Robalo em regime de produção semi-intensivo. A reduzida diversidade de 

espécies produzidas na aquicultura e a forte competitividade do mercado externo, conduziu a um 

decréscimo do custo do produto produzido, o qual está a pôr em risco a própria actividade” 

(Pessoa; Mendes; Oliveira: 2003). 

 

Note-se que, enquanto na média da União Europeia a Aquicultura representou cerca de 19% do 

total do pescado, em Portugal ela representa apenas 3,5% deste total.  
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4.10.2.3 População e Povoamento 

 

O concelho de Mira localiza-se na faixa litoral central do Continente português, entre Coimbra e 

Aveiro. Administrativamente este concelho integra-se na região Centro, na denominada sub-região 

do Baixo Mondego, integrando-se pois num conjunto de concelhos situados na área vizinha àquele 

rio Tejo e que inclui igualmente os concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz, Soure, Montemor-o-

Velho, Condeixa-a-Nova e Coimbra, sendo que este último concelho (que é simultaneamente sede 

do distrito onde Mira se integra) polariza de certa forma os processos locais de desenvolvimento. 

 

O concelho de Mira é limitado a Norte pelo concelho de Vagos, a Sul e Este pelo concelho de 

Cantanhede e a Oeste pelo Oceano Atlântico. 

 

Figura 4.10-4 – Inserção do concelho de Mira na Região centro (INE) 

 

O concelho de Mira abrange uma área total de aproximadamente 123,89 Km2, e enquadra-se numa 

região que, embora posicionada no litoral e numa área sujeita a um crescimento industrial 
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sobretudo assente em unidades industriais de dimensão variável, tem vindo contudo a registar 

índices demográficos que apresentam já sinais de envelhecimento, inscrevendo-se numa faixa 

populacional litoral que, contudo, pouco tem beneficiado do processo de desenvolvimento que tem 

vindo a estruturar os espaços mais desenvolvidos do litoral (nomeadamente Lisboa e a faixa Porto-

Aveiro). 

 

A análise das estruturas populacionais parece confirmar o que atrás se referiu. O quadro abaixo 

apresenta o panorama da população residente no de Mira e na freguesia da área de implantação do 

projecto. 

 

Quadro 4.10-3 – População residente na nos lugares, freguesia de Praia de Mira e no concelho de 

Mira 

Área (km2)
Pop. Residente 

(2001)

Densidade 
Populacional 
(hab./km2)

Mira (concelho) 123,89 12.872 103,90
Praia de Mira (freguesia) 39,82 2.985 74,96
    Barra de Mira 416
    Praia de Mira  2.260
    Videira 194
    Videira Sul 92
    Isolados 23  

Fonte: INE (2001) 

 

O concelho de Mira registava em 2001, e de acordo com os dados constantes do último 

Recenseamento Geral da População, um total de 12.872 habitantes. Destes 2.985 (cerca de 

23,2%) residiam na freguesia de Praia de Mira, dos quais 2.260 no próprio lugar de Praia de Mira, 

416 no lugar de Barra de Mira, 194 no lugar de Videira, 92 no lugar de Videira Sul e 27 

constituindo isolados. Note-se contudo que, no que se refere aos lugares de Praia de Mira estes 

não constituem verdadeiramente unidades territoriais bem diferenciadas, apresentando-se antes 

como um contínuo populacional, de forma a quase constituírem um único povoamento. Como se 

verifica pelos valores globais apresentados, trata-se esta de uma área com uma reduzida 

expressão urbana, prefigurando pois um meio rural sujeito à polarização de um centro urbano de 

pequenas dimensões, no caso a sede do concelho e vila de Mira. 

 

Valerá contudo a pena chamar a atenção para a evolução da população residente no concelho e 

áreas integrantes de Mira ao longo dos últimos anos dos Recenseamentos Gerais da População 

(1981, 1991 e 2001), de que o quadro e a figura abaixo tentam dar uma panorâmica geral. 
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Quadro 4.10-4 – Evolução Populacional 

1981 1991 2001
Mira (concelho) 13.299 13.257 12.872
Praia de Mira (freguesia) 2.669* 3.167 2.985
* esta freguesia não existia neste ano, tendo o valor sido obtido pela soma dos residentes nos lugares de Praia de Mira e V 

Fonte: INE (Recenseamentos Gerais da População) 
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Figura 4.10-5 – Evolução Populacional de Mira (concelho) e Praia de Mira (freguesia) entre 1981 e 

2001 

 

Da análise dos dados disponíveis verifica-se que, ao nível do concelho de Mira, este tem vindo a 

registar uma perda consolidada da população residente. Levando em linha de conta os dados 

relativos aos três últimos Recenseamentos Gerais da População (1981 a 2001) verificamos que a 

diminuição da População Residente se cifrou em cerca de 3,3% para a totalidade do concelho, 

sendo contudo mais vincada entre 1991 e 2001, período que praticamente representou todas as 

perdas de população residente verificadas, uma vez que entre 1981 e 1991 estas perdas foram 

quase mínimas (apenas -0,31% do total da população). 

 

A freguesia de Praia de Mira regista um comportamento ligeiramente diferente. Assim, entre 1981 

e 1991, esta freguesia (ou, melhor dizendo, os espaços constituintes desta freguesia a qual, em 

termos administrativos, não aparece reflectida nos censos de 1981) o crescimento populacional 

aqui registado foi importante (18,7%), enquanto entre 1991 e 2001 se registou um decréscimo dos 

efectivos (-6,1%). Nas suas linhas gerais, este decréscimo assenta numa forte componente 

emigratória, sobretudo dos estratos etários mais jovens. 

 

Esta análise estatística, se complementada com uma visita de campo, permite-nos constatar, 

localmente, um padrão de urbanização que merece referência particular. O concelho de Mira, tal 
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como foi possível observar, enquadra-se num modelo urbanístico que assenta na distribuição das 

populações por um pequeno número de localidades de pequena dimensão, mas com um núcleo 

urbano bem consolidado, destacando-se os lugares de Mira e Praia de Mira como os mais 

importantes no quadro da rede urbana concelhia. 

 

Note-se que este padrão de distribuição da população, para além do facto de se basear numa 

historicidade inerente ao próprio processo de urbanização ele mesmo, corresponde igualmente à 

“resposta” às condições geográficas do concelho de Mira e da sua região envolvente. Verifica-se 

contudo igualmente que os últimos anos têm assistido igualmente a uma abandono dos velhos 

casais agrícolas dispersos, factor que assentará não apenas na modificação das condições de 

organização da actividade agrícola, mas igualmente no envelhecimento progressivo da população 

residente e, desta forma, a uma agregação populacionais nos principais núcleos urbanos. Desta 

forma, importará avaliar a estrutura etária do concelho de Mira. 

 

Relativamente à estrutura etária do concelho de Mira, pode afirmar-se que esta apresenta 

evidentes sintomas de envelhecimento, à semelhança do que se parece verificar para a maioria dos 

espaços rurais do território do continente português. 

 

Quadro 4.10-5 – Distribuição da População do concelho de Mira, por grupos etários 

Variação entre 1991 e 2001 (%)

TOTAL 0-14 15-24 25-64 65 e mais 0-14 15-24 25-64 65 e mais
Mira 
(concelho) 12.872 1.922 1.769 6.757 2.424 -26,6 -16,0 4,2 18,5  

Fonte: INE (Recenseamento Geral da População de 2001) 

 

Com efeito, o concelho de Mira apresenta uma estrutura etária onde o número dos idosos (com um 

peso de 18,8% sobre o total da população) é superior ao peso dos muito jovens (14,9%). Assim, 

não admira que o índice de envelhecimento da população residente, expresso pela relação entre o 

número de população residente com mais de 65 anos e de população residente entre os 0 e os 14 

anos, seja de aproximadamente seja de 126,1. Os especialistas em demografia tendem a 

concordar que valores superiores a 100 reflectem características de envelhecimento da população 

residente, factor que é desde logo notório neste concelho. 

 

Tal factor é aliás reforçado pelo facto de a evolução dos residentes por grupos etários entre 1991 e 

2001 revelar que nos grupos etários mais “dinâmicos” se registou um decréscimo populacional 

(que chegou a atingir -26,6% no estrato etário mais jovem), ao passo que o número de idosos 

(com idade superior a 65 anos) registou um crescimento assinalável, da ordem dos 18,5%. 

 

Os factores demográficos acima assinalados são ainda reforçados pelo facto de a qualificação global 

da população residente se apresentar igualmente relativamente deficiente, a avaliar pelos 

elementos apresentados no quadro abaixo discriminado. 
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Quadro 4.10-6 – Distribuição da População do concelho de Mira, por níveis de ensino e taxa de 

analfabetismo 

TOTAL Nenhum
Básico (1º 

ciclo)
Básico e 

Secundário
Médio e 
Superior

Taxa de 
Analfabetismo

Mira(concelho) 12.872 1.925 5.250 4.470 1.227 10,4  
Fonte: INE (Recenseamento Geral da População de 2001) 

 

A situação relativa do concelho, em matéria de indicadores de qualificação apresenta-se pois 

globalmente negativo. Basta considerar que apenas cerca de 9,5% da população residente no 

concelho de Mira possui o ensino médio e / ou superior completo, valor que denota algumas 

deficiências qualificativas, mesmo se considerado apenas o contexto nacional. Com efeito, a grande 

maioria dos residentes possui apenas o ensino básico (1º ciclo), embora se registem bons índices 

ao nível do Ensino Básico e Secundário, o que contudo não deixa de apontar para deficiências 

importâncias ao nível da qualificação da mão-de-obra. A taxa de analfabetismo é importante, 

cifrando-se em 10,4%. Trata-se, ainda assim, de um valor em clara regressão, se levarmos em 

linha de conta o facto de em 1991 ela se cifrar em 12,9%. 

 

No caso particular da freguesia de Praia de Mira existe contudo uma situação com reflexos 

evidentes ao nível da apropriação territorial pela população residente que merece o devido 

destaque: os últimos anos têm assistido a uma importância crescente das actividades turísticas 

(sobretudo de base balnear) associadas à própria Praia de Mira e mesmo à Barrinha de Mira. Pelo 

que foi dado observar em termos locais, esta actividade assume um carácter sazonal bem vincado, 

tendo a sua maior expressão durante os meses de Verão. Desta forma, é expectável que, à 

semelhança de antigos povoamentos pesqueiros ao longo do país, também aqui se observe uma 

componente de população flutuante (sazonal), a qual demanda este espaço durante os períodos de 

férias. 

 

Na área específica de projecto nãos e detecta qualquer ocupação humana, sendo nulos 

os padrões demográficos e urbanísticos locais. 

 

 

4.10.2.4 Estruturas de Emprego 

 

A análise das estruturas de emprego é, neste contexto, de alguma importância analítica, uma vez 

que nos permite visualizar a forma como se têm vindo a orientar os processos de territorialização e 

apropriação espacial e económica do território em estudo. Para tal, recorreram-se aos dados 

constantes dos Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001, ao nível do concelho e da 

freguesia de implantação do projecto. 
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A estrutura do emprego, expressa nos elementos estatísticos referentes ao concelho de Mira e à 

freguesia de Praia de Mira reflecte, de forma mais ou menos clara, o posicionamento territorial 

deste espaço, e encontra-se, de certa forma, ligado à génese deste. Para tal, basta que se atente 

ao exposto nos quadros abaixo, os quais procedem a uma comparação entre os valores registados 

nos anos de 1991 e de 2001. 

 

Quadro 4.10-7 - Distribuição dos Activos por Sectores de Actividade – concelho de Mira e freguesia 

de Praia de Mira (1991) 

População 
Activa

População 
Empregada I II III Desempregados

T. % T. % T. % T. %

Mira(concelho) 6.245 5.957 2.373 39,8 1.550 26,0 2.034 34,1 288 4,6
Praia de Mira 
(freguesia) 1.345 1.203 456 37,9 366 30,4 381 31,7 142 10,6  

Fonte: INE (Recenseamento Geral da População de 1991) 

 

Quadro 4.10-8 - Distribuição dos Activos por Sectores de Actividade – concelho de Mira e freguesia 

de Praia de Mira (2001) 

População 
Activa

População 
Empregada I II III Desempregados

T. % T. % T. % T. %

Mira(concelho) 5.629 5.181 677 13,1 1.749 33,8 2.755 53,2 448 8,0
Praia de Mira 
(freguesia) 1.260 1.112 167 15,0 433 38,9 512 46,0 148 11,7  

Fonte: INE (Recenseamento Geral da População de 2001) 

 

As taxas de actividade médias do concelho de Mira (47,1% em 1991 e 43,7% em 2001) 

enquadram-se nas médias regional e nacional, o mesmo acontecendo com as taxas de actividades 

registadas na freguesia de Praia de Mira (42,5% em 1991 e 42,2% em 2001). 

 

No entanto, a comparação da distribuição dos activos por sectores de actividade, no respeitante 

aos dois anos dos últimos Recenseamentos Gerais da População reflectem algumas diferenças 

assinaláveis, que merecem ser devidamente destacadas, até porque correspondem, grosso modo, 

a uma mudança sensível no padrão de desenvolvimento concelhio, com reflexos óbvios ao nível 

territorial. 

 

Assim, em 1991, a distribuição dos activos por sectores de actividade reflectia ainda o forte peso 

do sector primário (quer ao nível concelhio, quer ao nível da freguesia de Praia de Mira). Basta que 

se atente ao facto de, para aquele ano, ser ainda o sector primário aquele que, ao nível concelhio e 

da freguesia, captava o maior número de activos (respectivamente 39,7% e 37,9%), seguidos do 

sector terciário (com, respectivamente 34,1% e 31,7% do total dos activos). O sector terciário 

absorvia apenas 26% dos activos no concelho de Mira e 30,4% na freguesia de Praia de Mira.  
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Este padrão articulava uma realidade social decomponível em vários factores, dos quais o mais 

importante residia no peso que as actividades pesqueiras e agrícolas assumiam ainda ao nível 

concelhio e da freguesia. Praia de Mira integra-se aliás historicamente na tipologia territorial 

associada a espaços com uma territorialização e historicidade associadas à pesca tradicional. “A 

complexidade e dificuldade das tarefas do mar exigiram sempre aos seus trabalhadores dedicação 

absoluta e um alto grau de especialização. Esta vivência materializou-se na formação de 

comunidades litorais voltadas para o mar, especificamente marítimas, com os seus costumes e 

formas de vida próprios, diferentes e estranhos para as comunidades do interior” (Santos: 2006). 

 

Em 2001 a realidade ao nível do emprego era já significativamente diferente. Assim, o sector 

primário assistiu a uma importante drenagem dos seus efectivos, a qual se cifrou em 1696 activos 

para o concelho de Mira (de 39,8% para 13,1%) e em 289 activos para a freguesia de Praia de 

Mira (de 37,9% para 15%).  
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Figura 4.10-6 – Distribuição dos Activos por Sectores de Actividade (concelho de Mira) 
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Figura 4.10-7 – Distribuição dos Activos por Sectores de Actividade (freguesia de Praia de Mira) 
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Em termos globais, e muito embora o sector secundário tenha registado um ligeiro crescimento em 

ambas as situações (em valores de aproximadamente 8% para ambos os casos) as perdas de 

activos pelo sector primário foram sobretudo absorvidas pelo crescente peso e influência do sector 

terciário (que passa a absorver cerca de 53,2% dos activos no concelho de Mira e cerca de 46% 

dos activos na freguesia de Praia de Mira, posicionando-se então como o maior empregador nestes 

espaços. 

 

Esta transformação estrutural na estrutura de emprego do concelho e da freguesia de Praia de Mira 

tem a sua explicação num duplo fenómeno que importa captar em toda a sua extensão: 

 

 Por um lado, é precisamente entre as décadas de 90 e 2000 que a actividade pesqueira 

observa uma transformação rápida e imprevisível da sua conjuntura. Com efeito, o “actual 

quadro de referência implica, desta forma, um elevado esforço de reestruturação que, 

alterando de forma significativa a vida das populações, induz processos de reconfiguração 

espacial das regiões costeiras” (Santos: 2006), com reflexos evidentes na reestruturação 

dos núcleos piscatórios, nomeadamente pela reconfiguração de muitos deles, processo a 

que a freguesia de Praia de Mira não foi estranha; 

 

 Por outro lado, o peso do sector terciário advém, não apenas deste processo de 

reconfiguração económica e social (reflectindo-se este numa maior importâncias das 

actividades turísticas), mas sobretudo num esforço de investimento das administrações 

locais e dos investimentos locais das administrações central e regional, as quais passam, 

desta forma, a constituir importantes agentes empregadores. 

 

Ao nível de Mira e da freguesia de Praia de Mira estes processos de reconfiguração do emprego 

local, reflectem-se igualmente na situação específica relativa ao desemprego. Este, de acordo com 

os valores expressos no Recenseamento Geral da População de 1991, atingia 288 activos (4,6%) 

na totalidade do concelho de Mira, dos quais 142 (quase 50% do total de desempregados do 

concelho e 10,6% do total dos activos da freguesia) residiam em Praia de Mira.  

 

Em 2001 a situação havia já piorado significativamente, sobretudo ao nível concelhio. Neste ano, o 

número de desempregados era já de 448 (8%), enquanto na freguesia de Praia de Mira ele era de 

148 (33% do total do desemprego concelhio e 11,7% do total dos activos da freguesia). É verdade 

que o panorama global se apresentava então mais negativo para o território concelhio como um 

todo (o qual vê crescer a taxa de desemprego em mais de 3% do total dos activos), mas deve 

enfatizar-se que a situação verificada em 1991 na freguesia de Praia de Mira era já suficientemente 

negativa, pelo que o agravamento registado em 2001, embora de pequena dimensão, partia de 

uma situação global já suficientemente penalizadora em termos locais. 
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4.10.2.5 Estruturação Económica e Produtiva 

 

Em regra, os espaços geográficos parecem reflectir um conjunto básico de especializações 

territoriais que os determinam e em grande parte constituem os elementos básicos para o 

respectivo ordenamento. Nesta perspectiva, também o concelho de Mira parece reflectir alguns 

princípios de estruturação económico-espacial significativa, a qual tem vindo, de forma mais ou 

menos consolidada, a apontar para um padrão específico de “zonamento” territorial do concelho. 

 

De acordo com diagnósticos já conduzidos em torno da estrutura produtiva do concelho de Mira, 

sabemos que o respectivo tecido produtivo se tem vindo a orientar de acordo com um padrão 

dependente das actividades terciárias, para o que não deixa de contribuir o facto da sua inserção 

numa zona agrológica basicamente assente na exploração extensiva de pinhal não dar grandes 

oportunidades ao reforço da exploração agrícola. Por outro lado, a situação, já atrás referida, de 

perda acentuada de importância da actividade da pesca, não deixou igualmente de reforçar a 

componente terciária do desenvolvimento concelhio, embora assente este em investimentos não 

directamente produtivos. 

 

É certo que os últimos anos têm permitido assistir a tentativas várias, sobretudo por parte da 

administração local, de dotar este concelho de uma estrutura turística vincada (para o efeito 

aproveitando as boas condições globais do concelho e da sua freguesia mais litoral) embora os 

respectivos resultados careçam ainda do prazo temporal que permitam retirar conclusões 

definitivas. 

 

De acordo com este princípio, iremos orientar a nossa análise em torno dos principais indicadores 

referentes aos diferentes sectores económicos, dando conta da sua pertinência e distribuição ao 

longo do espaço concelhio, mas com uma ênfase particular na situação observada em termos do 

local específico de implantação da unidade produtiva em análise. 

 

Quadro 4.10-9 – Nº de Sociedades, Pessoal ao Serviço e Volume de Vendas, no concelho de Mira 

Número Pessoal ao Serviço Volume de Vendas*
TOTAL 280 1.550 95.209
Agricultura e Pesca 9 … …
Indústrias Extractivas  -  -  -
Indústrias Transformadoras 45 658 31.697
Electricidade, Gás e Água  -  -  -
Construção 46 240 7.487
Comércio 83 316 40.749
Alojamento e Restauração 25 58 1.356
Transporte, Armazenagem e Comunicações 28 83 5.019
Actividades Financeiras 1 … …
Actividades Imobiliárias 29 43 4.391
Serviços Colectivos e Sociais 14 75 551
* em milhares de euros
… segredo estatístico  

Fonte: INE (Anuário Estatístico de 2003) 
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O quadro acima reproduzido permite verificar que, em termos concelhios, são efectivamente os 

sectores da Indústria e do Comércio aqueles que polarizam a estrutura económica local, ficando 

aos restantes sectores reservado um papel periférico na economia de Mira. Realça-se contudo a 

pequena importância económica destes sectores, na sua maior parte assente em unidades de 

pequena dimensão e com baixos índices de produtividade. 

 

O sector industrial, como vimos, assume um papel menor nos processos económicos, sociais e 

urbanos de Mira, não se justificando uma apreciação sistematizada do mesmo. Predominam as 

indústrias alimentares. Tratam-se contudo de pequenas unidades produtivas sem grande 

significado ao nível regional. Contudo, destaca-se a importância assumida por uma unidade de 

conserva e transformação de produtos alimentares, de dimensão importante em termos locais, a 

qual, localizando-se em Praia de Mira assume um papel empregador de destaque. 

 

O papel do sector do turismo merece ser devidamente destacado. A utilização desta área com 

objectivos de lazer remonta aos anos 50, sempre numa base sazonal. Em regra, trata-se 

tradicionalmente de um turismo de pendor popular, patente no desenvolvimento urbano que 

continua associado ao local, que persistem em não possuir oferta de alojamento em quantidade e 

qualidade suficiente para uma população sazonal que aporte valor acrescido a esta actividade, ou 

seja com maiores índices de consumo e exigências com reflexos na estrutura do edificado e da 

morfologia urbana. 

 

No entanto, os últimos anos assistiram a algumas tímidas tentativas de desenvolvimento a este 

nível, verificando-se uma crescente oferta e diversificação de empreendimentos turísticos, muito 

embora a expansão e dimensão destes se ressinta dos condicionamentos existentes ao nível do uso 

dos espaços locais. “o turista regional de fim-de-semana, os emigrantes e os jovens, certamente 

aliciados pela oferta em parques de campismo, são o grosso da procura turística da Praia de Mira, 

com as consequentes implicações no restante tecido económico, como seja criação e gestão de 

equipamentos complementares de natureza lúdico-pedagógica e a exigência na qualidade das 

estruturas urbanas” (Hidroprojecto: 2004). Tal é aliás visível nas tentativas de reestruturação e 

requalificação da Barrinha de Mira, com o objectivo de a dotar de um conjunto de equipamentos e 

infra-estruturas que dê resposta a uma crescente, embora tímida, procura. 

 

Refira-se aliás que este padrão económico é bastante vincado na área específica de 

projecto, a qual corresponde genericamente a um espaço de exploração florestal com 

base no pinheiro. Refira-se que, apesar da extensa linha de costa que caracteriza a 

freguesia, na envolvência directa ao local de implantação do projecto, apenas foi possível 

identificar um apoio de pesca, pertencente a um único pescador, o qual para a ele aceder 

recorre frequentemente ao aceiro existente no local e onde se pretende implantar a 

estrada de acesso à propriedade. Trata-se contudo de uma actividade vincadamente 

artesanal e em perda acentuada de importância. Acresce que qualquer utilização 
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turística (praia, por exemplo) da zona se torna praticamente inviável, uma vez que o 

aceiro existente apenas permite o acesso de veículos de grande potência, dadas as suas 

características (areia solta), nomeadamente, por exemplo, o tractor a que recorre o dito 

pescador. 

 

 

4.10.2.6 Rede Viária 

 

A caracterização da rede viária da área em estudo tem sobretudo como objectivo clarificar e 

identificar as ligações e acessibilidades rodoviárias à zona do projecto. De uma forma geral, quer 

pela situação actual, quer pela situação que a curto-prazo será detectável, pode afirmar-se que o 

concelho de Mira possui ou virá a possuir boas ligações à rede viária local, regional e nacional. 

 

Actualmente o principal acesso ao local pode ser efectuado através da Estrada Nacional 234, que 

possibilita o acesso a Mira e a partir desta derivar para Praia de Mira e seguir para Sul. Note-se que 

a EN 234 é uma via com uma forte procura, servindo actualmente (de acordo com os dados 

disponibilizados pelas Estradas de Portugal EP) uma média anual diária de 102 velocípedes, 5.794 

automóveis ligeiros e 341 veículos pesados.  

 

Deve contudo ser devidamente realçado que, de acordo com as indicações existentes, 

sensivelmente na mesma altura em que se preveja o início das acções referentes ao projecto em 

estudo, entrarão em funcionamento duas vias estruturais para acesso ao mesmo assim como à 

freguesia de Praia de Mira, nomeadamente a A17 e a Variante de Mira. 

 

Desta forma, em termos locais, a rede viária principal assentará numa via que, saindo da Rotunda 

do Guarda-Florestal, permitirá a ligação à Variante de Mira e, desta, à A17, devendo estas vias 

estar devidamente terminadas na fase de arranque do projecto. Desta forma, a estrutura de acesso 

à instalação em estudo evitará o atravessamento da povoação de Praia de Mira e o centro de Mira, 

apenas intersectando com algumas habitações no atravessamento da EN 234, que atravessa a vila 

de Mira. 

 

O mapa abaixo apresenta a estrutura viária sobre a qual assentarão as ligações da área de 

projecto. 
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Figura 4.10-8 - Visão geral da rede viária de acesso à área de projecto 

 




