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5.10 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

5.10.1 Enquadramento 

 

Para a elaboração da avaliação dos potenciais impactes ocorrentes partiu-se da diferenciação entre 

as fases de construção e de exploração do Empreendimento em estudo. Especial destaque será 

igualmente dado à avaliação dos efeitos económicos (directos e indirectos) decorrentes da 

implantação do Empreendimento, recorrendo para tal a um modelo analítico que em baixo será 

descrito. 

 

Na presente avaliação de impactes sobre os Factores Sócio-Económicos não se considerou a 

existência de uma fase de desactivação. Tal fase, de probabilidade reduzida, a ocorrer, será 

bastante dilatada no tempo, o que, em termos sociais e económicos permite a alteração 

substancial das condições analíticas de partida, pelo que não faz qualquer sentido ser efectuada 

nesta acepção. 

 

 

5.10.2 Impactes ao Nível Geral 

 

É provavelmente ao nível social e económico que a avaliação do projecto se apresenta mais 

importante e merecedora de maior atenção. Para tanto, basta que atentemos ao facto de ser um 

dos objectivos do projecto o reforço da diversificação económica no concelho de Mira, ao mesmo 

tempo que se dá resposta a uma necessidade sentida em termos nacionais, colmatando desta 

forma uma carência em infra-estruturas aquícolas no contexto nacional e contribuindo 

decisivamente para o cumprimento das metas nacionais de produção neste sector. 

 

Assim, o projecto pretende constituir-se como fundamental, a três níveis principais, a saber: 

 

a) para a melhoria da capacidade nacional da produção aquícola; 

b) para a redução das diferenças sociais e económicas entre as diferentes regiões 

nacionais, e muito particularmente entre o concelho de Mira e os espaços regionais 

e nacionais mais desenvolvidos; 

c) para a criação de empregos qualificados, que permitam simultaneamente captar 

população activa com um alto nível de qualificação, inverter a tendência de perda 

de população observada no concelho e valorizar economicamente o território de 

implantação do projecto. 
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Assim, esta análise tenta precisamente, através de uma perspectiva analítica orientada para a 

avaliação dos seus pressupostos e das suas formas diferenciadas de desenvolvimento, dar conta 

dos seus efeitos potenciais ao nível da região envolvente e, dessa forma, justifica, ou não, a sua 

importância para a sociedade e a economia regionais. 

 

Para a prossecução de tal análise, recorremos a uma metodologia que incorpora diferentes 

“momentos” de avaliação, que são destacados na figura seguinte: 

 

FACTORES INPUTS OUTPUTS

Nível das Actividades
Económicas

Nível do Sistema
de Emprego

Nível Territorial

Diversificação
Económica

Ganhos Financeiros
Directos e Indirectos

Diversificação Sectorial dos
Empregos Directos e Indirectos

Criação de
Competências

Aumento da
População

Potencial de
Inovação Local

Investimento

“Ofertas” do Sistema
Demográfico

Sistemas Produtivos
Locais vs. Regionais

 

Figura 5.10-1 – Modelo de Análise dos Efeitos ao nível global 

 

À partida, a avaliação global dos efeitos resultantes de um projecto que se pretende estruturante 

radica, desde logo, na sua importância para o potencial de desenvolvimento regional e na sua 

inserção nas políticas de inovação e desenvolvimento localmente considerados. Podendo ser 

considerada apenas como uma mera questão de “filosofia” e de concepções de desenvolvimento 

regional, esta questão encontra-se no cerne da discussão em torno dos sistemas de 

desenvolvimento regional e das acções que o potenciam. 

 

Com efeito, é importante a discussão em torno das questões do fomento do desenvolvimento 

regional e das suas implicações territoriais, pelo que valeria a pena (num terreno onde alguns 

aspectos pré-concebidos têm dificultado uma aproximação realista aos processos locais e regionais 

de desenvolvimento) enquadrar devidamente esta problemática.  

 

Com efeito, muitas vezes, concepções erróneas acerca do que são os processos de investimento 

para o desenvolvimento regional (mesmo que baseados numa perspectiva com uma evidente 

“bondade”), mais do que permitido a implementação de processos adequados de fomento do 

investimento para o desenvolvimento local, têm-se revelado verdadeiros obstáculos ao incremento 
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de tais investimentos, contribuindo de forma decisiva para aprofundar o fosso entre espaços 

desenvolvidos e espaços periféricos. 

 

O desenvolvimento local e regional é o resultado de um complexo de causas: é 

predominantemente o resultado da interacção, ciclicamente em mudança, entre o potencial 

regional e o consequente desempenho no ajustamento. Uma vez que os potenciais regionais são 

diferentes e os possíveis ajustamentos são distintos, e uma vez que existe uma incerteza 

relativamente ao ajustamento das outras regiões, existe um número largo de melhores ou piores 

possibilidades de desenvolvimento. Dependentes das escolhas efectuadas neste processo, assim 

existirão diferentes vias de desenvolvimento e, como resultado final, desigualdades regionais mais 

ou menos marcantes. 

 

Os diferentes desempenhos de ajustamento podem ser relacionados com as diferentes funções do 

mercado – além da função de alocação existe igualmente uma função criativa. Nesta função, o 

mercado é um instrumento que transmite incentivos à mudança económica. Ambas as funções 

implicam diferentes comportamentos por parte dos agentes económicos: eles podem comportar-se 

de forma “criativa” ou “empresarial”, ou podem comportar-se de forma “adaptativa”, reagindo a 

uma determinada situação de acordo com os parâmetros económicos do preço e da quantidade. 

 

É verdade que estas formas de comportamento económico não são exclusivas, mas não deixam de 

seguir uma sequência temporal: as consequências socio-espaciais são parte de uma sequência 

evolucionária que segue um ciclo de vida tecnológico. Cada estádio do ciclo é dominado por um 

comportamento económico específico. Este comportamento de mudança exige certos ambientes 

económicos com padrões de distribuição dos factores especiais e com diferentes tecnologias, 

formando, por conseguinte, diferentes tipos de regiões. 

 

Neste entendimento, a desigualdade regional consiste em diferentes capacidades produtivas, em 

diferentes capacidades para as regiões servirem como local para tipos específicos de produção. 

Para analisar estes potenciais temos de ir além de explicações “estruturais” simples e / ou das 

intervenções locativas estáticas da diferenciação espacial, típicas das análises tradicionais em 

economia do desenvolvimento regional. 

 

Torna-se necessário enfatizar que, para além da função locativa do mercado, existem igualmente 

outras funções habitualmente não consideradas. O mercado é um instrumento que transfere 

incentivos para a mudança económica: as suas capacidades não residem apenas na sua função 

locativa, mas sobretudo na sua flexibilidade para se ajustar a novas situações. O carácter do 

mercado traz consigo inovações. Estas inovações não são apenas e necessariamente de nível 

técnico, mas possuem igualmente um carácter organizacional, abrindo desta forma novos 

mercados. Se comparadas com estes aspectos dinâmicos, as vantagens locativas do mercado, que 

são puramente estáticas, estão crescentemente a perder importância. 
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Em que é que esta diferenciação entre funções locativas e criativas do mercado traz alterações 

para a interpretação do comportamento locacional dos investidores? E o que significa isso para as 

diferenças entre os potenciais económicos regionais e locais? 

 

A visão estática da teoria locativa tradicional, que enfatiza esta mesma função locativa, exige a 

adaptação regional a uma eficiente distribuição da actividade económica no espaço. Pelo contrário, 

a dimensão “criativa” exige uma adaptação de forma dinâmica, o que exige por sua vez uma 

habilidade criativa regional e / ou local. Isto inclui formas de comportamento que se encontram 

para lá da mera maximização locativa: estão neste caso o comportamento empresarial local, 

acções inovadoras, etc. 

 

Tal comportamento representa antes de mais um desafio ao determinismo locativo: os empresários 

são basicamente “indecisos” em relação à respectiva localização; até onde os custos de localização 

são suportáveis, não existem limites à decisão locativa. Em contraste com o conceito tradicional de 

um comportamento locacional fortemente “adaptativo”, o qual é determinado pelo modelo de 

equilíbrio de minimização dos custos, nesta perspectiva, existe mais espaço para empresários 

“adaptáveis” que sejam “criadores de mercado”. Pelo menos existe aqui mais espaço que não seja 

limitado pelos custos locacionais. 

 

É importante enfatizar os diferentes tipos de comportamento inerentes a cada um dos modelos de 

desenvolvimento: num caso, os empresários têm espaço para a acção estratégica e podem eles 

próprios conduzir à mudança, ao passo que as oportunidades estratégicas de empresários 

“adaptativos” são consideravelmente limitadas. Com efeito, eles são forçados a seguir os 

desenvolvimentos dados de forma necessariamente rígida. Têm de se adaptar às mudanças 

requeridas pelo mercado. A nossa hipótese é a de que as desigualdades regionais resultam de tal 

comportamento empresarial: referem-se à dominância espacialmente diferenciada entre o 

comportamento “criativo” e “adaptativo”. 

 

Neste sentido, as regiões “adaptáveis” são dominadas por empresas que são capazes de criar 

mercados. As regiões “adaptativas” são dominadas por empresas que têm de levar em atenção 

exclusivamente os custos de localização e que revelam um comportamento mais locativo. Além 

destas duas, existe igualmente o fenómeno de um desempenho de ajustamento insuficiente – as 

regiões “não-adaptadas” estagnam e as suas empresas perdem a respectiva capacidade para 

sobreviverem. Note-se que o aspecto evolucionário desta abordagem se revela na necessidade 

sentida pelas regiões para o ajustamento. 

 

Considerada desta forma, a adaptação não é mais do que uma reacção ao ambiente externo: 

representa o uso óptimo dos factores exteriores. Em contraste, a adaptabilidade significa manter 

abertas estruturas e recursos que não estão disponíveis para fins específicos, mas que se 

encontram disponíveis para as necessárias reorganizações em tempos de novos desafios. 
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Ambas as formas de comportamento empresarial – o adaptável e o adaptado – seguem uma 

sequência temporal, pelo que as consequências espaciais daí resultantes fazem parte de um 

processo evolucionário. Desta forma, as diferenças regionais resultam do facto de as empresas e 

actividades seguirem uma linha evolucionista, do facto de o seu comportamento mudar no decurso 

do processo e de que este comportamento exige factores e recursos espacialmente diferenciados. 

 

Facilmente se entenderá que, nesta acepção, as regiões periféricas correm o risco de se tornarem 

crescentemente em regiões acima designadas por adaptadas, constituindo o grande desafio 

transformá-las em regiões adaptáveis, ou seja, que se encontrem em condições de enfrentar 

devidamente os desafios presentes pelas mudanças económicas e sociais em curso. Deste facto 

resultam algumas tendências gerais para medidas de desenvolvimento, nomeadamente: 

 

i) o papel das inovações tem de ser visto como um critério essencial nesta perspectiva: as 

tradicionais políticas públicas de suporte às economias regionais baseiam-se no 

pressuposto de que os factores produtivos económicos são móveis. 

 

 Mas um dos resultados essenciais que foi possível verificar com a avaliação das políticas 

económicas (Ó Cinnéide. Grimes: 1992), foi precisamente que os factores que 

influenciam o desenvolvimento regional são imóveis: as infra-estruturas físicas, a 

qualificação da força de trabalho, a estrutura económica local, a tecnologia e o 

conhecimento organizacionais locais, as estruturas sociais e institucionais. 

 

 Assim, a forma e acções para reduzir os pontos fracos do desenvolvimento regional têm 

de vir das próprias regiões. Como é óbvio, isto implica uma mudança básica da ênfase 

dos factores que influenciam os custos de produção para os factores que influenciam a 

adopção do processo – particularmente as inovações produtivas. 

 

 O desenvolvimento regional é menos influenciado por aqueles factores que podem 

provocar a deslocalização de empresas produtivas de uma região para outra (como, por 

exemplo, uma melhor acessibilidade e menores custos de trabalho), do que os factores 

ligados aos esforços para renovar e fortalecer os potenciais locais e regionais. Desta 

forma, uma nova área é trazida para a consideração das políticas de desenvolvimento 

regional. Por exemplo, nesta perspectiva, igualmente importantes revelam-se factores 

“subjectivos” como o comportamento empresarial e conhecimentos especializados de 

engenharia e gestão, que influenciam a capacidade para a inovação no seio das 

economias regionais (O’Donnell: 1994). 

 

i) Tal perspectiva muda a direcção das estratégias económicas de desenvolvimento local. 

Ela terá forçosamente de se basear na redução dos custos e barreiras adaptativas 

específicas, e estas não são apenas de natureza económica, mas igualmente sociais e 
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culturais – as inovações tecnológicas e económicas exigem inovações sociais e 

organizacionais. 

 

ii) esta abordagem enfatiza o papel do processo histórico. A materialização concreta da 

desigualdade regional já não é explicada por um mecanismo influenciado por alguns 

parâmetros e com tendência para o equilíbrio. O facto de este processo que diferencia as 

regiões ser dependente de determinado caminho exclui um determinismo em função do 

qual o resultado seria imediatamente deduzível. A incerteza daí resultante exige a 

necessidade de usar grupos de instrumentos em vez de medidas simples, ou usar 

instrumentos implícitos (por exemplo, infra-estruturas genéricas), em vez de 

instrumentos explícitos e directos (por exemplo, deduções fiscais específicas para o 

investimento), assim como para a coordenação de instrumentos entre os diferentes 

níveis políticos – local, regional, nacional e internacional. 

 

iii) A actividade económica ocorre não apenas num tempo real, mas igualmente num espaço 

real. A sequência estrutural dos processos económicos implica igualmente uma sequência 

de localizações preferenciais: não existe apenas uma sequência temporal, mas 

igualmente uma sequência espacial. Da mesma forma que o tempo lógico não permite 

compreender a irreversibilidade dos processos económicos, uma interpretação do espaço 

que o considera apenas como um factor de custo, não está em condições de alcançar 

termos ligados ao fenómeno da desigualdade regional. A dimensão espacial mais do que 

influenciar as decisões dos agentes económicos, condiciona a forma de comportamento. 

Na nossa interpretação, os tipos regionais diferenciados ligam-se directamente a 

diferentes ambientes, que enformam o comportamento, mas ligam-se igualmente a 

diferentes “meios culturais”. Neste sentido, existe, por exemplo, uma cultura de “regiões 

económicos em declínio” e uma “cultura de centros de inovação”. O desafio principal 

consiste pois em proceder a uma mudança de mentalidades que permita transformar os 

padrões culturais associados ás diferentes regiões. As empresas dependem, com efeito, 

de redes específicas de interacção, no seio da região, mas igualmente entre os agentes 

económicos de uma região com os de outra, ao nível nacional e, cada vez mais, ao nível 

internacional. O meio local e as suas características relacionais específicas são factores 

importantes e fundamentais para a formação de um comportamento específico, mas 

muitas vezes representam severas limitações à interacção com outras regiões. 

 

iv) Não existe um estado final estável, nem equilíbrio para onde o processo económico, que 

ocorre num espaço e num território determinados, se dirija necessariamente. Desta 

forma, o desenvolvimento regional não significa uma constante melhoria económica, mas 

admite a possibilidade de um crescimento e de um declínio. Logo, o problema da 

desigualdade regional não é o de disparidades estáticas definidas, que exigem correcções 

ex-post sob a forma de pagamentos públicos diferenciais e outros meios de política 

distributiva. A desigualdade regional é mais um problema de diferentes graus de 
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competitividade dinâmica avaliando os diferentes potenciais de ajustamento, devendo 

pois as políticas preocupar-se em garantir estes potenciais, do que em dar resposta a 

aspectos essencialmente estruturais. 

 

Assim, as estratégias de desenvolvimento local e regional mais estruturantes assentam sobretudo 

nos seguintes princípios: 

 

1. a estratégia terá de ser espacialmente flexível. Não pode ser restrita a problemas 

regionais pré-definidos. Tem de levar em conta que a extensão e os padrões 

espaciais, assim como o conjunto de unidades políticas que são afectadas, 

representam variáveis endógenas; 

2. a estratégia deve orientar-se para a inovação; 

3. a estratégia deve ser entendida como um processo de aprendizagem colectiva e de 

ajustamento permanente; 

4. a estratégia deve antecipar a necessidade de processos de ajustamento e reduzir 

os custos de adaptação; 

5. a estratégia deve ser uma política de democracia e cooperação. Não pode ser 

imposta “de cima”, mas deve incluir todos os agentes económicos que definam a 

extensão e a forma da respectiva cooperação, articulando os diversos níveis de 

decisão na perspectiva do reforço dos processos de decisão local; 

6. a estratégia deve combater o processo de desertificação humana os espaços 

periféricos e menos desenvolvidos. Tal passa, não apenas pela fixação da 

população residente (já de si maioritariamente envelhecida e com uma tendência 

de diminuição do número de efectivos) mas igualmente pela captação de novos 

residentes, que permitam a revitalização social e económica de tais espaços. 

 

Em síntese podemos afirmar que, contrariamente aos instrumentos económicos tradicionais 

(incentivos globais de investimento indiferenciados para todos os investidores, disponibilização de 

infra-estruturas sem um efectivo controle e adaptabilidade locais), uma política regional orientada 

de forma estratégica fornece impulsos financeiros selectivos e infra-estruturas devidamente 

enquadradas ao nível local, que são importantes para o ajustamento e que visam, antes do mais, a 

criação de condições para o aparecimento, manutenção e intensificação da competitividade local e 

regional. 

 

Importa pois saber se o presente projecto dá ou não resposta a estas preocupações, o que, a 

acontecer, demonstra a sua importância para o desenvolvimento local e regional. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

 

Relatório Técnico  442 

Abril 2007 

 

 

5.10.3 Efeitos ao nível da aquicultura nacional 

 

Como se verificou na avaliação da situação de referência, a aquicultura nacional defronta-se ainda 

com um conjunto de dificuldades, para o qual o presente projecto pode fornecer uma resposta 

importante. De uma maneira geral, a aquicultura portuguesa defronta-se com um conjunto de 

dificuldades, assente nomeadamente nos seguintes princípios, a saber (DUARTE: 2002): 

 

• A insuficiente especialização da maioria dos operadores aquícolas; 

 

• A morosidade processual no licenciamento dos estabelecimentos; 

 

• A reduzida capacidade financeira de algumas empresas; 

 

• A falta generalizada de conhecimentos técnicos que permitam obter produtividades 

aceitáveis e tecnicamente adequadas. 

 

Desta forma, em termos globais os efeitos do projecto são indiscutivelmente positivos, assentes 

sobretudo nos seguintes aspectos: 

 

• Em primeiro lugar, porque este investimento ajuda de forma substancial ao cumprimento 

dos objectivos estratégicos traçados para 2013 e promove o desenvolvimento do cluster da 

aquicultura em Portugal, duplicando desta forma e de forma directa a capacidade de 

produção nacional em aquicultura (passando esta de um total de 7.000 ton para cerca de 

14.000 ton) e reforçando o peso da aquicultura nacional face às capturas de pescado, 

podendo esta passar, no mínimo de 3,5% do total do pescado para cerca de 7% deste; 

 

• Em segundo lugar, porque o investimento numa espécie de alto valor acrescentado, como 

é o Pregado, permite pensar num incremento financeiro importante na aquicultura 

nacional. Levemos em consideração o facto de, em 2004, as 250 toneladas de Pregado 

produzidas terem representado uma percentagem de 8,6% do total de peixes produzidos 

em aquicultura, mas cerca de 13,2% do total do volume de vendas. Desta forma, mesmo 

que considerando apenas a manutenção dos preços de mercado, verifica-se que o volume 

de vendas obtidos com uma exploração com estas características pode representar cerca 

de 44 milhões de euros, o que praticamente triplica o volume de vendas actual da 

aquicultura de peixes em Portugal; 

 

• Em terceiro lugar, porque assenta numa estrutura produtiva tecnicamente adequada, 

extremamente especializada e que possui potencialidades de servir como exemplo ao 

investimento nacional no sector; 
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• Em quarto lugar, porque, através da contratualização de projectos de investigação e 

desenvolvimento com instituições universitárias nacionais (casos da Universidade do Minho 

e do Instituto Superior Técnico) pode contribuir para o aparecimento de outras unidades 

semelhantes ao longo da costa portuguesa, reforçando o (baixo) know-how nacional no 

sector; 

 

• Finalmente, porque o projecto contribui, mesmo que de forma pouco significativa, para a 

colmatação dos stocks de pesca, num contexto em que o esforço nacional de pesca se 

encontra em processo de perda consolidada. 

 

 

5.10.4 Efeitos ao nível das actividades económicas locais 

 

Ao nível das Actividades Económicas, deve antes do mais ser referido que o projecto representa 

um Investimento total estimado em cerca de 135 milhões de euros, valor extremamente 

significativo em termos locais. Refira-se aliás que, conjugado com este nível de investimento se 

pode esperar um volume de negócios de cerca de 44 milhões de Euros /ano (em ano “cruzeiro”, ou 

seja, para a totalidade da produção de 7.000 toneladas), correspondentes a cerca de 45% do 

volume de vendas das empresas do concelho, considerando o ano de 2003 como referência. 

 

Deste valor de investimento e de volume de vendas infere-se igualmente a importância do projecto 

para a diversificação económica do território local e regional. Com efeito, o modelo de 

desenvolvimento de Mira (como resultou da análise atrás elaborada) assenta maioritariamente na 

vertente pesqueira, agrícola e, com incidência mais notória nos últimos anos, numa actividade 

turística ainda com baixos índices de desenvolvimento. 

 

Neste contexto, o desenvolvimento regional não tem apresentado qualquer importância 

estratégica, ao mesmo tempo que não tem permitido criar competências específicas que permitam 

encarar a diversificação do tecido económico regional. Contudo, tem ultimamente vindo a ser 

equacionada a hipótese de, localmente, se proceder ao desenvolvimento de um “cluster” com base 

na aquicultura e com ênfase principal no presente projecto, no concelho, aspecto que vale a pena 

reter, pela importância que o presente projecto poderá ter para a presente situação. 

 

A abordagem das questões estratégicas do desenvolvimento aos diversos níveis, através da 

metodologia e análise de “cluster” é muito enriquecedora, uma vez que permite identificar, 

apreender e tipificar de forma objectiva as relações económicas, sociais, institucionais e 

geográficas, bem como os comportamentos e atitudes dos actores que determinam as condições 

de competitividade global de uma economia. Com este tipo de análise pretende-se articular as 
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especializações e competências detidas por determinada região / local, com o objectivo de criar 

novas competências que lhe permitam: 

 

- responder às actividades económicas emergentes; 

- reforçar as competências existentes, através de uma melhoria substancial na 

cadeia de valor. 

 

Nesta acepção, a definição de “cluster” significa uma concentração geográfica de actividades que 

adquirem vantagens competitivas através da sua implantação próxima comum. Tratam-se pois de 

actividades económicas complementares ou relacionadas entre si. 

 

No contexto do concelho de Mira e do local em análise (Praia de Mira) trata-se precisamente desta 

perspectiva. Enquadrada na necessidade global de se dispor de um território adaptado à laboração 

de actividades com base na produção aquícola de pescado, trata-se igualmente aqui de reforçar as 

competências de um território tradicionalmente tem estado ligado à actividade pesqueira e que, 

desta forma, encontra capacidades de crescimento económico, baseado embora na modernização 

tecnológica da sua actividade histórica. 

 

Desta forma, a existência de um projecto que, além de se enquadrar na vocação local de 

actividades ligadas ao mar, poderá contribuir de forma decisiva, não apenas para a especialização 

territorial económica local, como igualmente para a modernização sectorial e regional neste 

domínio. 

 

De acordo com o modelo analítico aqui adoptado, numa primeira fase devem ser considerados 

igualmente os resultados financeiros, expressos em termos de ganhos (directos e indirectos) 

que resultam da implantação da Unidade e que podem ser estimados. Para esta estimativa iremos 

recorrer a dados conservadores, mas que apontam para a importância económica e financeira do 

mesmo e cujos pressupostos são apresentados de seguida. 

 

Os ganhos financeiros directos referem-se aos efeitos directos das actividades da unidade, ou seja, 

do seu volume de vendas. 

 

Os ganhos indirectos (ou efeitos multiplicadores) referem-se às vendas adicionais e rendimentos 

que resultam da recirculação dos gastos na região. Consideram-se dois tipos de ganhos indirectos: 

 

i) efeitos indirectos resultantes da unidade, que compram bens a outras empresas da 

região (por exemplo, matérias primas e bens e serviços para a manutenção dos 

espaços); 

ii) efeitos induzidos que constituem mudanças nas actividades económicas devido aos 

rendimentos gerados através dos gastos derivados da unidade de aquicultura. Os 

empregados desta vivem na área local e gastam parte dos seus rendimentos nas 
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actividades locais. Estas actividades, pelo seu lado, criam efeitos directos e indirectos 

na economia local. 

 

Os efeitos económicos são, neste modelo, monetarizados. Os resultados anuais (em Euros) obtidos 

ao nível dos efeitos directos são apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 5.10-1 – Resultados anuais obtidos ao nível dos efeitos económicos directos 

EFEITOS DIRECTOS LOCAIS 
EFEITOS INDUZIDOS LOCAIS 

(VOLUME DE VENDAS X 0,5) 

44.000.000 22.000.000 

 

Para além do impacte meramente económico resultante da actividade do empreendimento, deve 

ser devidamente realçado o facto de a implantação deste no local proposto contribuir 

decisivamente para a diversificação da actividade económica local, precisamente na base da 

recirculação local dos volumes de vendas, uma actividade económica que, como se viu, se mantém 

num nível de desenvolvimento baseado em sectores de fraco valor acrescentado. 

 

5.10.5 Efeitos ao nível do sistema de emprego 

 

Importa igualmente avaliar os impactes resultantes da implantação do Empreendimento no que se 

refere aos seguintes aspectos principais, a saber: 

 

i) alterações demográficas potenciais ao nível local; 

ii) alterações da estrutura económica e produtiva local;  

iii) alterações das condições de vida locais. 

 

Ao nível do Sistema de Emprego está prevista uma “oferta” total de aproximadamente 208 

postos de trabalho directamente afectos à Unidade.  

 

Analisando a incidência qualificativa do emprego directo, observa-se a seguinte distribuição 

genérica: 

 

• Quadros Dirigentes: 4 (2%); 

• Quadros Superiores: 8 (4%); 

• Quadros Médios / Especializados: 18 (9%); 

• Operários Altamente Qualificados: 6 (3%); 

• Operários: 172 (82%). 
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No entanto, são evidentemente expectáveis empregos indirectos que, não sendo resultado das 

actividades da Unidade, dele irão depender, nomeadamente como resultado do fornecimento de 

serviços especializados, mas de índole inequivocamente regional. 

 

Para o cálculo do emprego indirecto gerado, considerámos um multiplicador de 3,0. Este valor é 

obtido através de uma ponderação obtida pela equipe de projecto, através de uma análise de 

sensibilidade junto de especialistas no sector. Desta forma, calcula-se um emprego indirecto de 

cerca de 600 pessoas. Assim, a instalação de aquicultura em estudo poderá potencialmente captar 

(directa e indirectamente) um total de aproximadamente 806 pessoas. 

 

Note-se que, só a freguesia de Praia de Mira possui, de acordo com os dados do último 

Recenseamento Geral da População, um volume de desemprego que rondará as 150 pessoas, 

enquanto a totalidade do concelho registará cerca de 500 desempregados. Compreende-se desta 

forma a importância empregadora do presente projecto. 

 

Como parece ser evidente as ofertas do sistema demográfico para esta incidência de emprego 

serão encontradas sobretudo (embora não exclusivamente) nos espaços locais e concelhios 

considerados. Desta forma, o projecto não deixará de contribuir para a manutenção dos efectivos 

demográficos locais. Mesmo num contexto em que pode esperar que uma percentagem dos 

empregados na unidade serão derivados de outras zonas do país, a fixação destes em Mira 

contribuirá para estancar a drenagem de efectivos populacionais a que o concelho tem assistido 

nos últimos anos. 

 

Os efeitos locais sobre o sistema de emprego derivados do empreendimento não se esgotam 

apenas nos valores referenciados. Especial importância assume a diversificação sectorial dos 

empregos directos e indirectos, aspecto que importa referenciar devidamente. Como se viu, é 

notória a dependência regional em torno do emprego no sector agrícola, da pesca e de serviços de 

pequeno nível. Ora, a implantação de cerca de 200 empregos num ramo económico 

tecnologicamente avançado e modernizado, ajuda certamente a reduzir a dependência local e 

regional daquele sector, aspecto que deve ser devidamente realçado. 

 

Mais importante ainda, esta redução de dependência da actividade agrícola é acompanhada por um 

processo local de criação de competências, assente na existência de um processo de formação 

da mão-de-obra. 
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5.10.6 Efeitos ao nível territorial 

 

Ao nível territorial, verificou-se que, contrariando as tendências normalmente associadas a 

grandes projectos de investimento, o presente projecto visa a sua localização num espaço até hoje 

relativamente “afastado” do processo de consolidação e desenvolvimento económico regional e 

nacional, constituindo-se como território periférico e vincadamente dependente. Desta forma, a 

importância do projecto para o incremento dos Sistemas Produtivos Locais, por contraposição à 

excessiva concentração de investimento e emprego nas áreas urbanas de primeiro nível é 

extremamente significativo. 

 

O projecto não apresenta qualquer efeito face à actividade pesqueira local, com a qual não é, 

evidentemente, incompatível. 

 

Em síntese, o projecto revela-se importante para a melhoria do potencial de desenvolvimento local 

e regional, captando novos investimentos e posicionando-se como um fornecedor de emprego. 

Além disso, dará resposta à necessidade de transformar uma região periférica num território 

vocacionado para a inovação, com base na valorização e tratamento de resíduos, ou seja, no 

sentido de dotar este território com as necessárias características de local privilegiado para a 

localização de infra-estruturas ambientais. 

 

De igual forma, recebendo a classificação de PIN (Projecto de Interesse Nacional), o projecto de 

aquicultura em estudo, através das acções contratualizadas com o estado português, contribui 

decisivamente para a melhoria da dotação local em infra-estruturas, ressaltando-se as seguintes: 

 

• Melhoria no abastecimento eléctrico ao concelho, nomeadamente através da modernização 

da subestação de Mira; 

 

• Melhoria no sistema de abastecimento de água doce ao concelho (o próprio 

empreendimento terá tanques de regulação do caudal de água); 

 

• Beneficiação da estrada de acesso a Praia de Mira (variante Sul), a qual facilitará 

sobremaneira a ligação à A17, desta forma potenciando as acessibilidades regionais. 

 

Ressalva-se contudo o facto de a via igualmente em estudo se localizar no actual Aceiro, o qual 

facilita o acesso à costa por parte de um pescador, o qual mantêm na zona de praia uma pequena 

infra-estrutura de apoio à faina do mar. Note-se que o actual aceiro apenas facilita o acesso a este 

pescador, já que, para acesso directo à praia, as suas condições de circulação exigem o recurso a 

veículos pesados. 
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Figura 5.10-2 – Estrutura de Apoio à actividade pesqueira na praia sobranceira à área de projecto 

 

Desta forma, uma vez que a área da exploração aquícola será vedada, este acesso deixará de estar 

disponível, o que corresponde a um impacte negativo para o actual utilizador. 

 

De igual forma, merece referência o facto de, da produção da unidade, resultarem resíduos. Os 

principais resíduos resultantes duma exploração deste tipo resultam principalmente das seguintes 

actividades: 

 

• Presença dos animais que estão a ser cultivados e todos os processos relacionados com a 

sua alimentação, metabolismo e crescimento (restos das rações, peixes mortos, fezes, 

mucosas e escamas, resíduos metabólicos solúveis); 

• Operações de manutenção e limpeza dos tanques de cultivo e infra-estruturas de apoio. 

 

Com efeito, prevê-se, de acordo com valores de projecto um total de cerca de 5% de peixes 

mortos (correspondentes a aproximadamente 350 ton) constituirão resíduo. Não se esperam 

contudo efeitos negativos daqui derivados, nomeadamente devido ao facto de os resíduos daqui 

resultantes terem um tratamento que valoriza a sua utilização (através de processos tecnicamente 

adequados) como composto orgânico de grande qualidade para o uso agrícola). Acresce que tais 

resíduos serão direccionados para a empresa multimunicipal que, na região, procede à gestão dos 

Resíduos Sólidos Urbanos, nomeadamente a ERSUC. 
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5.10.7 Potenciais de Adesão Local ao Projecto 

 

A tese de que uma boa parte dos impactes decorrentes da implantação de uma Unidade com estas 

características, nomeadamente uma forte importância em termos locais são, em parte significativa, 

também o resultado da adesão dos habitantes locais, aparece como corolário da avaliação 

anteriormente efectuada. Neste contexto, trata-se, antes de mais, de determinar a vontade das 

populações residentes na área a intervencionar aceitarem a implantação local deste tipo de infra-

estrutura. 

 

A forma mais comum de avaliação do potencial de adesão das populações consiste na aplicação de 

métodos adequados de avaliação de atitudes, em regra coincidentes com a elaboração de 

questionários e / ou inquéritos por entrevista. 

 

No presente caso, não se justificou a aplicação de tais inquéritos, uma vez que se encontra em 

causa uma população residente em lugares de pequena dimensão e residente em estruturas 

residenciais de forte interconhecimento e com relações de vizinhança que se provaram ser bem 

consolidadas. Com efeito, tratando-se de uma população de pequena dimensão, a selecção de uma 

amostra poderia introduzir elementos que enviesariam os resultados a obter. 

 

De uma forma geral, os resultados alcançados por tais estratégias metodológicas, têm-se revelado 

insatisfatórios, na medida em que (como a experiência o demonstrou) acabaram por revelar (não 

na sua totalidade, mas em alguns aspectos essenciais) uma certa incapacidade em reter a 

realidade social na sua inteira dimensão.  

 

Do ponto de vista teórico, tais resultados não se apresentam como surpreendentes. Com efeito, 

contrariamente ao que é pretendido por aqueles que vêm na aplicação de inquéritos formalizados a 

mais importante abordagem no sentido de conhecer a “opinião pública”, já de há algum tempo a 

esta parte que alguns autores (Bourdieu: 1973; Champagne: 1998), vêm sistematicamente 

chamando a atenção para as deficiências e perigos associados a tais princípios, a começar pela 

própria ideia de elaboração de inquéritos de medida de opinião.  

 

De acordo com esta perspectiva, “a pesquisa de opinião – pelo simples facto de colocar a mesma 

questão a amostras formadas por indivíduos de origem social heterogénea (…) e pelo simples facto 

de adicionar as respostas obtidas dessa forma – postulava, o que está longe de ser empiricamente 

verificado, a saber: todos os indivíduos têm uma opinião, colocam-se a questão que lhes é 

formulada (ou, pelo menos, são capazes de se colocarem tal questão) e, enfim, todas as opiniões 

são equivalentes do ponto de vista social”, podendo acrescentar-se que “do ponto de vista 

estritamente técnico, a questão que nos devemos colocar não é se as pesquisas permitem ou não 

apreender essa entidade política que é a ‘opinião pública, mas somente se permitem apreender as 

opiniões realmente existentes sobre determinado problema, distinguindo especialmente as diversas 
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formas que tais opiniões podem assumir: opiniões privadas já constituídas, opiniões individuais que 

só existem em estado potencial (o que os indivíduos pensariam se tivessem de colocar o 

problema), opiniões colectivamente elaboradas e manifestadas publicamente, grau de implicação 

(ou não implicação) dos indivíduos no problema levantado, nível de informação, etc.” (Champagne: 

1998). 

 

Esta uniformização da “opinião pública” (com origens e interesses diversificados), ou melhor, a 

ausência de uma única modalidade de produção de opinião, explica os resultados que, em torno da 

problemática dos resíduos têm sido quase unanimemente obtidos: em regra, os resultados de 

inquéritos com um alto nível de elaboração têm permitido concluir acerca da importância que as 

populações dão a esta problemática, mas têm sido invariavelmente incapazes de captar toda a 

complexidade das atitudes futuras. Com efeito, tais desideratos são comummente obtidos apenas 

após o início dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental, e raramente antes.  

 

Desta forma, os inquéritos altamente formalizados não têm sido capazes de captar toda a 

dimensão de tais problemáticas, uma vez que “a ‘opinião pública’ é largamente determinada pela 

tentativa de grupos de interesse (grupos de pressão, agentes económicos, associações) em impor 

o seu próprio conceito de opinião pública e preocupações do público” (Duarte; Pinheiro: 2000).  

 

Nesta acepção, aquando da elaboração de levantamentos de campo, ainda a ‘opinião pública’ não 

se pode determinar em toda a sua complexidade, vindo posteriormente a identificar-se com a 

opinião publicada, genericamente coincidente com a de agentes sociais mais envolvidos em tais 

problemáticas.  

 

De uma forma geral, tais situações acabam por se enquadrar nos aspectos identificados em Duarte 

e Pinheiro (2000), quando aí se refere a existência, em processos ambientais e sociais, de 

“mediadores” comunicacionais, os quais acabam por se constituir como os impulsionadores das 

práticas e acções sociais associadas a tais processos. 

 

Como resultado da “insatisfação” motivada pelas perspectivas analíticas e metodológicas 

associadas a tais processos, no quadro do presente EIA recorreu-se a uma metodologia que 

permitisse ultrapassar as dificuldades associadas à aplicação de Inquéritos formalizados, dada a 

aparente incapacidade destes em captar toda a dimensão social da problemática ambiental. 

 

Para tal recorreu-se a técnicas de investigação diferenciadas e metodologicamente consideradas 

mais adequadas, de forma a ultrapassar as limitações inerentes à elaboração de inquéritos e acima 

escalpelizadas. Aceitou-se o princípio de que “as técnicas de investigação são conjuntos de 

procedimentos bem definidos e transmissíveis, destinados a produzir resultados na recolha e 

tratamento da informação requerida pelas actividades de pesquisa” (Almeida; Pinto: 1980). Nesta 

acepção, pensando em termos de uma investigação concreta, é evidente que, relativamente ao 

leque de técnicas disponíveis, apenas algumas devem ser efectivamente accionadas, estando a 
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respectiva selecção condicionada pelo objecto a construir e pelas hipóteses teóricas que comandam 

a pesquisa. 

 

Por essa razão (e pese embora o facto de, sobretudo devido à facilidade de construção dos 

inquéritos e da respectiva aplicabilidade, ser comum, sobretudo em não especialistas em Ciências 

Sociais, o recurso a tais métodos e técnicas) decidiu, no presente caso, recorrer-se a uma 

metodologia diferenciada. 

 

Com efeito, conscientes de que a elaboração de inquéritos por questionário (sobretudo em 

situações de grande complexidade) revela limitações importantes quanto ao grau de profundidade 

e à riqueza da informação assim obtida (Almeida; Pinto: 1980), recorreu-se a uma metodologia 

conhecida como trabalho de campo, nomeadamente métodos de pesquisa de terreno conhecidos 

pela terminologia “entrevistas como conversas” (Burgess: 1997).  

 

Assim sendo, a “selecção das pessoas nas pesquisas de terreno é, por conseguinte, uma coisa 

diferente dos processos de selecção associados à amostragem estatística num inquérito por 

questionário” (Burgess: 1997), permitindo estas técnicas esclarecer o significado de situações 

sociais dificilmente obtidas através do recurso ao inquérito por questionário. 

 

Foi pois entendimento que se justificaria uma medição das atitudes potenciais das populações 

locais em torno da instalação de um Empreendimento com estas características. Assim, esta 

avaliação foi efectuada com base em trabalho de campo específico, e de forma sistemática, junto 

dos residentes de Praia de Mira e de Mira, complementada com a inquirição de informadores locais 

privilegiados (Burgess. 1997) e com a percepção do posicionamento dos principais agentes locais, 

os quais funcionam como “mediadores” de um eventual processo de comunicação local em torno 

desta problemática (Duarte. Pinheiro. 1999). Por se revelar mais adequada a este tipo de 

população e de estudo, recorreu-se à tipologia de entrevista aberta, fugindo-se às limitações do 

inquérito por questionário (Foddy. 1996). 

 

Como resulta de tais metodologias, não existe (nem poderia existir) um guião de entrevista, sendo 

a mesma desenvolvida consoante o próprio desenvolvimento das conversas tidas. No entanto, e 

como é óbvio, existiu a preocupação de estabelecer um “fio condutor” em torno dos assuntos a 

abordar, nomeadamente orientado de acordo com os seguintes pontos principais: 

 

1. Conhecimento em relação à situação nacional de produção aquícola; 

2. Conhecimento das tecnologias de produção e da sua incidência ambiental; 

3. Posicionamento face às instalações de aquicultura em geral; 

4. Posicionamento face à instalação local da Acuinova. 

 

Das entrevistas efectuadas foram retiradas notas de campo, posteriormente tratadas e avaliadas 

em gabinete, tendo sido os resultados obtidos bastante consistentes. 
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Com efeito, ressaltam como mais significativos os seguintes aspectos principais: 

 

1. É notório o desconhecimento relativamente à situação actual de produção e formas 

produtivas no sector da aquicultura; 

 

2. São globalmente desconhecidas as tecnologias de produção e sua incidência ambiental, 

fruto de uma inconsistência no tratamento e passagem da informação; 

 

3. Contudo, e de uma forma geral, as populações envolvidas apresentam uma opinião 

consolidada relativamente à instalação, quase unanimemente considerada de grande 

importância local, sobretudo num duplo contexto de falta de alternativas de emprego e de 

desestruturação do sector pesqueiro local. 

 

Os resultados obtidos corresponderam ao esperado inicialmente: a reacção dos habitantes locais 

corresponde sobretudo a uma aprovação quase entusiástica do projecto, salvaguardando-se 

sempre contudo a necessidade de este ser contido nos estritos limites das práticas ambientais mais 

adequadas.  

 

Ressalta também contudo o facto de o desconhecimento relativamente à tipologia exacta do 

projecto em causa e às suas reais implicações ser prática corrente face a todos os informantes. 

 

Tais atitudes tendem a fazer com que não sejam considerados na sua plenitude os eventuais 

factores negativos e positivos associados a este tipo de empreendimento, factores que, na altura 

de implantação efectiva do projecto, se não forem devidamente consideradas, podem conduzir a 

reacções não previstas actualmente. 

 

 

5.10.8 Efeitos sobre as Vias de Acesso 

 

O tráfego gerado pela construção da instalação é estimado em cerca de 631 camiões semanais 

numa primeira fase (nomeadamente enquanto estiverem em construção os emissários) e em 284 

camiões semanais numa segunda fase 

 

O tráfego gerado pela exploração da instalação, estimado em cerca de 24 camiões por dia e 150 

veículos ligeiros. 

 

De um o modo geral, as vias de acesso à instalação encontram-se bem explicitadas: através da 

A17 e da Variante de Mira, os veículos acedem directamente à instalação, sem passar por 

povoações, com a excepção do atravessamento previsto em Mira (como definido no capítulo 4.10).  
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As vias consideradas possuem capacidade de serviço adequada: a A17 encontra-se dimensionada 

para um Tráfego Médio Diário de 43.840 veículos, enquanto a Variante de Mira pretende dar vazão 

ao tráfego originado pela A17 e que sai no Nó de Mira (de Norte e de Sul) e que se cifra em 9.436 

veículos (de acordo com as indicações fornecidas pela Brisa). 

 

Como é evidente, as vias directas de acesso à área de projecto encontram-se devidamente 

dimensionadas para o tráfego gerado por este. 

 

 

5.10.9 Medidas 

 

5.10.9.1 Fase de Construção 

 

 

MPOP.1 Estabelecer uma política de comunicação aberta e transparente, com interligação forte 

aos agentes locais e às populações envolvidas; 

 

MPOP.2 Sempre que possível, afectar à construção do empreendimento pessoal residente na 

zona de influência do mesmo (na freguesia de Praia de Mira e no concelho de Mira); 

 

MPOP.3 Em relação aos trabalhadores a afectar à obra e que sejam oriundos do exterior, 

devem ser fornecidos convenientes alojamentos e estruturas de acolhimento em área 

anexa aos estaleiros, sempre que tal se justifique; 

 

MPOP.4 Elaborar um Plano de Optimização de Circulação à Obra, tendo em conta as variáveis 

distância, rapidez de acesso e perturbação das actividades existentes, o qual deverá 

contemplar os seguintes pontos: 

 

a) o tráfego dos veículos pesados ligados à obra deve ser gerido no sentido da sua 

restrição nos períodos mais críticos, nomeadamente nas horas de ponta; 

b) instalar sinalização informativa e regulamentar do tráfego, tendo em vista a 

segurança e a informação da população directa e indirectamente afectada, 

nomeadamente no atravessamento em Mira. 

 

MPOP.5 Exercer um controle estrito sobre as regras aplicadas pela empresa de segurança a 

seleccionar, de forma a zelar de forma sociável pela segurança das instalações e 

equipamentos existentes na zona de trabalhos do empreendimento; 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

 

Relatório Técnico  454 

Abril 2007 

 

 

MPOP.6 Estabelecer uma política de formação, que envolva todos os trabalhadores, de forma a 

clarificar as regras a adoptar e os princípios estabelecidos nas medidas ambientais 

apresentadas. 

 

 

5.10.9.2 Fase de Exploração 

 

As medidas apresentadas visam essencialmente a optimização dos aspectos positivos realçados ao 

longo da avaliação de impactes efectuada e passam sobretudo pelos seguintes aspectos: 

 

MPOP.7 Estabelecimento de um acordo com a Câmara Municipal de Mira, de forma a ser 

garantido um acesso ao pescador que actualmente recorrem ao Aceiro coincidente com a Estrada 

de Acesso, minorando os potenciais incómodos que a construção da estrada e sua função de servir 

a instalação de aquicultura possa constituir para este; 

 

MPOP.8 A instalação deve internalizar uma política que privilegie a aquisição de serviços 

(manutenção, fornecimento de materiais, fornecimento de bens e serviços) a empresas da região, 

desta forma fomentando o emprego permanente e indirecto derivado da implantação do mesmo; 

 

MPOP.9 Estabelecimento, no quadro da instalação, de uma Estrutura / Política de Formação, 

que permita que os agentes sociais e económicos locais e regionais possam beneficiar da instalação 

de tecnologias de produção aquícola neste território; 

 

MPOP.10 Fomento das empresas regionais no sector, constituindo para o efeito, no quadro do 

Protocolo com a Câmara Municipal de Mira, uma política de formação que permita o 

estabelecimento de uma Bolsa de Consultores / Fornecedores; 

 

MPOP.11 Estabelecimento de um protocolo de colaboração com as entidades oficiais 

(nomeadamente os serviços regionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional) no sentido 

de se privilegiar o recurso a mão-de-obra local e regional; 

 

MPOP.12 Estabelecimento de protocolos de cooperação e colaboração com as restantes 

estruturas implantadas e / ou a implantar no local (nomeadamente as de índole económico) no 

sentido de qualificar este território em termos económicos e ambientais e no sentido de dotar a 

freguesia de pertença (Praia de Mira) com infra-estruturas de suporte ao desenvolvimento (criando 

condições de emprego e de investimento locais), ou seja, fomentando a cooperação como forma de 

criar valor local; 
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MPOP.13 Estabelecimento de uma campanha de informação junto das populações da freguesia 

de Praia de Mira e do concelho de Mira, no sentido de informar sobre os objectivos do 

Empreendimento, suas infra-estruturas e principais incómodos associados às suas diferentes fases, 

mas também das oportunidades oferecidas aos habitantes locais em termos de emprego e de 

fornecimento de serviços; 

 

MPOP.14 A empresa deverá manter em funcionamento um Gabinete de Atendimento às 

populações locais no sentido de os mesmos poderem apresentar sugestões de funcionamento, 

reclamações, etc., permitindo que a população consiga estabelecer canais de comunicação fáceis e 

directos com os empreendedores; 

 

MPOP.15 Neste quadro a empresa deverá ser previsto o encaminhamento administrativo e 

institucional às iniciativas de investimento que os habitantes locais possam encarar, como 

actividades complementares ao Empreendimento (serviços, por exemplo), devendo ser dada 

prioridade a estes no quadro dos fornecimentos necessários futuramente; 

 

MPOP.16 O Empreendimento deverá ter uma política activa de ligação à comunidade local, 

expressa em termos de apoio a iniciativas culturais e de outra índole, que permitam a manutenção 

e aumento do nível de vida local; 

 

Privilegiar o envio dos resíduos resultantes da unidade para unidades situadas em território 

nacional, de forma a terem uma adequada valorização. Deve privilegiar-se, sempre que 

possível a implantação de soluções de compostagem.  

 




