
 
 
 
 
 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 39, de 7 de abril de 2014 

 
 
 
 

1. Via de acesso ao Parque de Ciência e Inovação 
 
 
 A Câmara Municipal de Ilhavo foi informada de que o Núcleo Regional de Aveiro da Quercus - 
A.N.C.N. terá embargado extrajudicialmente a obra de construção da  via de acesso ao Parque da 
Ciência e Inovação (PCI), embargo esse feito na pessoa dos responsáveis pela empresa a quem aquela 
obra foi adjudicada. 
 
Sem cuidar, por ora da regularidade daquele procedimento ou da legitimidade do Núcleo Regional de 
Aveiro da QUERCUS para o interpretar, cumpre à Câmara Municipal de Ílhavo esclarecer o seguinte: 
 

a) A via de acesso ao PCI estabelecerá a ligação entre a circular Norte de Ílhavo e o Parque 
da Ciência da Inovação, a implantar na zona da Coutada, em Ílhavo e assegurará uma 
ligação à rede viária municipal existente, bem como a interligação com a futura ligação direta 
a Aveiro; 

b) Em 07.04.2010 (faz hoje precisamente 4 anos) a Câmara Municipal de Ílhavo deliberou, por 
unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal da construção daquela via; 

c) Em 16 de abril do mesmo ano a Assembleia Municipal de Ílhavo, também por unanimidade, 
reiterou esse entendimento e reconheceu igualmente o interesse publico municipal da 
construção da dita infraestrutura; 

d) Nos termos da lei, o processo de Reconhecimento de Interesse Publico (RIP) da dita via de 
acesso foi submetido à apreciação das seguintes entidades: 

i. DSRAveiro – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR-) 

ii. Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN) Centro 
e) A CCDR-C emitiu parecer favorável à construção da referida via; 
f) A Entidade Regional da Reserva Agrícola também emitiu parecer favorável à construção 

daquela via de acesso condicionado à execução do Parque da Ciência e Inovação; 
g) Do extenso documento submetido à apreciação da CCDR-C, da Entidade Regional da RAN e da 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, consta um capitulo onde se explicitam, 
de forma objetiva e exaustiva, as razões de não existência de alternativas ao traçado 
proposto; 

h) Para executar o traçado proposto a Câmara Municipal de Ílhavo tem de dar cumprimento a um 
vasto conjunto de condicionantes e medidas de minimização de impactes ambientais negativos 
que esta operação possa comportar; 

i) O reconhecimento de Relevante Interesse Publico (RIP) da construção da via de acesso ao 
Parque da Ciência e Inovação foi objeto do Despacho nº 17270/2011, publicado no Diário da 
Republica, 2ª série, nº 246, de 26 de Dezembro de 2011; 

j) A empreitada de execução da dita via de acesso foi objeto de adequado e regular concurso 
publico que se iniciou com a respetiva abertura em 04janeiro de 2012, tendo a obra sido 
consignada em 01 de abril de 2014. 

 



No entanto, 
 

i. Esta madrugada, concretamente as 5:52h da manhã, o Núcleo Regional de Aveiro da 
QUERCUS informou a CMI que mantém há algum tempo a contestação à pretensão 
de destruição dos terrenos agrícolas da Coutada e que, perante a evidência das 
marcações no terreno e das máquinas ali presentes, iria proceder ao embargo 
extrajudicial da obra que, no seu entendimento e segundo a análise jurídica que fez, 
é irregular à luz da legislação em vigor.  

ii. Adianta o NRA da QUERCUS que já alertou há algum tempo, com denúncias 
concretas junto das entidades competentes, para irregularidades e ilegalidades no 
processo, mas não recebeu ainda nenhuma resposta e imagina que as tomadas de 
decisão levem o seu tempo.  

iii. Não lhe resta por isso outra alternativa que não seja proceder ao embargo da obra 
para dar tempo a que as denúncias sejam averiguadas e, ao mesmo tempo, pedir 
ainda a avaliação do poder jurídico sobre esta situação (sic). 

iv. Mais informa (recordamos às 5:52h quando os trabalhos na obra deveriam reiniciar-
se às 9:00h) que permaneceria no local, impedindo as máquinas de iniciarem os 
seus trabalhos enquanto o Presidente da Câmara ou alguém em sua representação 
oficial, não se deslocasse ao local.  

 
Como é sabido o embargo extrajudicial pode ser feito na pessoa do encarregado da obra, não se 
justificando a alteração da agenda do Presidente da Câmara por essa razão. 
 
Por outro lado, e atento exposto, está o Município de Ílhavo convencido da legalidade e regularidade 
formal de todo o procedimento de materialização da empreitada de construção daquela via de 
acesso ao PCI, cujas obras se iniciaram no passado dia 1 de abril de 2014, pelo que, atentos também 
os avultados encargos associados a uma eventual suspensão dos trabalhos - que terão de ser 
imputados aos seus responsáveis na eventualidade de estes virem efetivamente a ser suspensos 
– a Câmara Municipal de Ílhavo não procedeu a qualquer suspensão dos mesmos.  
 
 
Ílhavo, 7 de abril de 2014 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 
Fernando Fidalgo Caçoilo 

 
 
 
 
 
 


