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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja,
CUF – Químicos Industriais, SA, NIF 500 832 234, com sede em Estarreja, na Quinta da Indústria, vem
apresentar a V. Exa., de acordo com o previsto no Aviso n.º 11608/2014, publicado no Diário da República
em 17 de Outubro de 2014, e no âmbito da Discussão Pública em curso, as seguintes
observações/sugestões relativamente a parte da área abrangida pelo Plano de Pormenor do Eco - Parque
Empresarial de Estarreja:
• A CUF-QI e a Câmara de Estarreja acordaram verbalmente a cedência de parcelas entre elas, por
forma a concretizarem o fecho da malha de terrenos que às duas entidades interessam
particularmente;
• No âmbito dessa negociação foram apreciadas as infra-estruturas públicas adjacentes aos lotes D e
E, futura zona de intervenção da CUF - QI, tendo esta empresa, desde logo, manifestado a sua
discordância face à extensão desproporcionada das áreas contempladas para as duas infraestruturas programadas para nascente e sul daqueles lotes. As infra-estruturas em causa são a
Plataforma Intermodal (PI), junto à linha férrea e a Bacia de Retenção (BR), localizada na zona a
norte da estrada de acesso ao Ar Líquido;
• Quanto a esta última, para além do seu sobredimensionamento, sugeriu-se a sua deslocalização
para uma zona mais a norte fora da área dos lotes D e E, tendo em atenção que o escorrimento das
águas pluviais seguem esse registo, ou seja, uma boa alternativa seria na zona do lote F, de acordo
com o percurso da actual ribeira;
• Destas melhorias e pretensões, se deu conhecimento à CME na fase inicial das negociações, tendo
em várias reuniões ,onde se encontravam presentes vários elementos da autarquia,
designadamente, o anterior Presidente da Câmara, o responsável jurídico e o responsável pelo
Plano, ficado assente que logo que fosse possível introduzir alterações ao Plano de Pormenor do
Eco-Parque, essas “reclamações” seriam consideradas, colocadas às entidades competentes e
legalmente ajustadas. A autarquia previa que ainda em 2013 isso fosse possível;
• Mantendo-se em vigor o acordo verbal assumido entre a CUF-QI e a Câmara de Estarreja,
contemplando todas as particularidades negociais a que as partes se propuseram, parece-nos
ajustado voltar a referir a necessidade de diminuir as áreas da Plataforma Intermodal e da Bacia de
Retenção, ou deslocalizar mesmo esta para o lote F, pelas razões indicadas;
• Vem, assim, a CUF – Químicos Industriais, requerer a V. Exa. que dentro do quadro legal subjacente
à aprovação de alterações ao Plano de Pormenor do Eco-Parque Empresarial de Estarreja, sejam
empreendidas as acções necessárias à correcção das áreas das duas infra-estruturas a que acima
aludimos.
Sem outro assunto, somos, com os nossos melhores cumprimentos,
Frade Oliveira
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