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RESUMO 

É cada vez mais importante que o Risco Ambiental seja um fator igualmente considerado nos 

Estudos de Impacte Ambiental de propostas de projetos industriais. Ao ser realizada a análise 

do risco na fase de projeto consegue-se minimizar os impactes ambientais. Assegura-se a 

adequada implantação de uma instalação industrial se se tiver em consideração a informação 

relativa aos riscos na seleção da sua localização, e não só as características que a agroindústria 

pretende como atualmente tem sido realizado. 

O processamento, preservação e preparação dos produtos agrícolas numa agroindústria 

contribui para o desenvolvimento local e redução da pobreza. A presente dissertação foi 

desenvolvida a partir de uma proposta da empresa EGSP - Energia e Sistemas de Potência 

Lda. para implantar uma agroindústria no território constituído por os municípios de Aguiar 

da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de 

Paiva. Este trabalho tem como principais objetivos, por um lado, caracterizar a agricultura no 

território em estudo e, por outro, selecionar o tipo de agroindústria, identificando os principais 

riscos que lhe estão associados, e simultaneamente, desenvolver uma metodologia de análise 

de risco ambiental para a sua adequada implantação no mesmo território. 

A metodologia adotada incide sobre a compilação exaustiva e tratamento de informação 

ambiental e socioeconómica do território em análise, principalmente sobre o fator ambiental 

“Agricultura”, de modo a conhecer as suas potencialidades e determinar o tipo de 

agroindústria a ser construída. O estudo de processos produtivos de agroindústrias e dos 

equipamentos comuns utilizados nesses processos permitiu a identificação dos riscos 

tecnológicos. A seleção das áreas mais apropriadas para a implantação da agroindústria 

baseou-se nas condicionantes legais e de ordenamento de território. Para a elaboração da 

cartografia (atualização das áreas agrícolas, identificação das áreas mais aptas para edificação, 

entre outros) foi imprescindível a utilização dos Sistemas de Informação Geográfica, uma 

ferramenta extremamente útil no planeamento e ordenamento do território. 

De acordo com os resultados obtidos, o território em estudo caracteriza-se por ser uma zona 

rural com baixa densidade populacional. A agricultura por ser de subsistência, autoconsumo, 

de carácter familiar e praticada maioritariamente em minifúndio. Contudo, existem algumas 

exceções, nomeadamente em Moimenta da Beira com a produção intensiva de maçã e 

Sernancelhe com a produção de castanha. A agroindústria a implementar no território terá que 
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ser integradora, conclusão obtida através das características do território em estudo e das 

potencialidades identificadas. Para além de ser ambientalmente sustentável esta deve, 

também, incluir componentes de formação e de investigação de apoio à produção. A 

agroindústria tem que ter as suas vendas direcionadas para a exportação, uma vez que os 

produtos nacionais são muito valorizados nos mercados externos. Para o processo produtivo 

geral, definido para uma agroindústria que funciona com diversos tipos de transformação, 

identificaram-se como principais fontes dos riscos: Equipamentos elétricos; Equipamentos de 

refrigeração; Fornos e estufas; Caldeiras; Tanques de água; Tanques de combustível; Botijas 

de gás; Câmara de baixa pressão. 

Um total de 41 hectares foram identificados como zonas onde existe uma elevada aptidão para 

implementar a agroindústria e estas encontram-se distribuídas por todos os concelhos em 

estudo. No entanto, quando estiver definida a proposta de projeto da agroindústria, a 

metodologia para a seleção do local adequado para a sua implantação, deve ter em 

consideração tanto os riscos ambientais como os fatores condicionantes específicos dessa 

instalação industrial. A análise do risco a realizar no EIA da proposta deste projeto, deve ser 

quantitativa. 

 

 

Palavras-chave: riscos ambientais, agricultura, agroindústria, sistemas de informação 

geográfica. 
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Environmental Risk Analysis and deployment of an industrial plant. Case study: 

Agroindustry. 

ABSTRACT 

It is becoming to be more important to give the same significance to environmental risk as it 

has been doing to others factors in an Environmental Impact Assessment. When a risk 

analysis is made in the design stage, environmental can be minimized. A proper 

implementation of an industry facility is guaranteed if the information of risk in the selection 

of the location is considered, and not only considering the features that an agribusiness 

requires as it has been currently done. The processing, preservation and preparation of 

agricultural products in agroindustry contributes to local development and poverty reduction. 

The present thesis was develop from a proposal of EGSP enterprise - Energy and Power 

Systems Ltd. to implant an agroindustry in the territory comprising the municipalities of 

Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca and Vila 

Nova de Paiva. The aims of this study were to, on the one hand, characterized agriculture 

within the territory under study and on the other, select the type of agroindustry by identifying 

the major risk associated with it, and at the same time to develop an environmental risk 

analysis methodology for its proper implementation in the same territory. 

The methodology used focuses on the comprehensive collection and treatment of 

environmental and socio-economic information of the territory in question, particularly on the 

environmental factor "Agriculture" in order to meet their potential and determine the type of 

agroindustry to be built. The study of production processes of agricultural industries and 

common equipment used in these processes allowed the identification of technological risks. 

The selection of the most appropriate areas for the implementation of agroindustry was based 

on the legal constraints and land-use planning. In developing the mapping (update of 

agricultural areas, identification of the most suitable areas for building, among others) was 

essential the use of Geographic Information Systems, an extremely useful tool in land use 

planning. 

According to the results, the area under study is characterized as a rural area with low 

population density. Agriculture is of subsistence, self-consumption, family character and 

mostly practiced in smallholdings. However, there are some exceptions, in particular 

Moimenta da Beira with intensive production of apple and Sernancelhe with the production of 
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chestnut. The characteristics of the area under study and identified potential showed that 

agroindustry to be implemented in the territory have to be integrated. Besides being 

environmentally sustainable it must also include components for training and production 

support research. The agroindustry must have its sales targeted for export, since national 

products are highly valued in foreign markets. For the overall production process, set to an 

agroindustry that works with various processing methods, were identified as major sources of 

risk: electrical equipment; refrigeration equipment; furnaces and kilns; boilers; water tanks; 

fuel tanks; gas cylinders; low pressure chamber. 

A total of 41 hectares were identified as areas where there is a high ability to implement the 

agroindustry and they are spread over all the municipalities in the study. However, when the 

proposed agribusiness project is set, the methodology for the selection of suitable location for 

its implementation should take into account both environmental risks and the specific 

conditioning factors of this industrial installation. The risk analysis to be held in EIA purpose 

of this project should be quantitative. 

 

 

Keywords: environmental hazards, agriculture, agribusiness, geographic information systems. 
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1. Introdução 

1.1 Considerações Gerais 

A presente dissertação de Mestrado enquadra-se no âmbito do Projeto Regional de 

Desenvolvimento Integrado (PRDI) no qual se realizou um Estudo de Diagnóstico Ambiental 

e Socioeconómico nos concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, 

Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva. Financiado pela EGSP – Energia e 

Sistemas de Potência, Lda., o Estudo de Diagnóstico foi proposto à Unidade Ambiente da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para a sua elaboração. Para este Estudo de 

Diagnóstico no capítulo “Agricultura” foi solicitada a caracterização agrícola, do passado e 

atualmente, do território em estudo, potencialidades a nível agrícola e a seleção do tipo de 

agroindústria a ser instalada. 

O rápido desenvolvimento tecnológico juntamente com um inadequado ordenamento do 

território agrava os danos materiais e humanos, o que faz com que haja um aumento da 

vulnerabilidade para com as populações, equipamentos, património e atividades económicas. 

De forma a diminuir este grau de vulnerabilidade e para existir uma gestão e uso do solo 

apropriados, torna-se crucial a identificação de áreas de risco, bem como uma análise tanto 

dos riscos naturais como dos tecnológicos. Na maior parte das vezes, aquando da escolha do 

local para a edificação de indústrias é dada prioridade apenas às suas necessidades 

específicas. É fundamental o cruzamento dos riscos naturais com os tecnológicos para se 

poder prever melhor a evolução do risco. Devido às razões mencionadas acimas surgiu o tema 

da presente dissertação. 

1.2 Objetivos 

Pretende-se com este trabalho caracterizar a agricultura no território em estudo, selecionar o 

tipo de agroindústria a instalar, identificar os principais riscos tecnológicos associados à 

agroindústria, e identificar as áreas adequadas à sua implantação. Visa-se, também, 

desenvolver uma metodologia de análise do risco ambiental associada à implantação de uma 

agroindústria no território em estudo. 
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1.3 Estrutura 

Esta dissertação foi organizada em sete capítulos. 

 Capítulo 1 – Introdução: apresentação do tema, âmbito, objetivos e estrutura da 

dissertação. 

 Capítulos 2 e 3 – Estado da Arte: introdução de conceitos relacionados com risco 

ambiental, análise do risco ambiental, agroindústria, bem como apresentação da 

legislação associada às temáticas desenvolvidas. 

 Capítulo 4 – Metodologia aplicada no trabalho desenvolvido. 

 Capítulo 5 – Resultados: caracterização do território a nível ambiental, social e 

económico; potencialidades da agroindústria; condicionantes; estudo do processo 

produtivo, identificação dos riscos tecnológicos; identificação de área(s) com maior 

aptidão para a implantação de uma agroindústria. 

 Capítulo 6 – Considerações finais: exposição das principais conclusões e de propostas 

de trabalhos futuros. 
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2. Risco Ambiental 

Organizado em sociedades cada vez mais complexas e artificiais, supostamente em harmonia 

com a natureza, o ser humano está sujeito a riscos e a fenómenos naturais intensos que 

comprometem o equilíbrio entre o ambiente social e o ambiente natural (ANPC, 2014b). 

Durante muitos séculos as catástrofes estiveram associadas apenas aos fenómenos de origem 

natural. Contudo, o desenvolvimento tecnológico, a criação de novos tipos de indústrias, o 

uso de mais e maiores quantidades de substâncias perigosas fez surgir outro tipo de eventos 

catastróficos – os acidentes tecnológicos, acontecimentos súbitos e não planeados, causadores 

de danos graves nos seres humanos e no ambiente (ANPC, 2014b). 

A apreciação do risco consiste num processo global de identificação, análise e avaliação do 

risco (NP ISO 31000:2013). 

2.1 Conceitos 

Neste subcapítulo apresenta-se alguns conceitos, considerados relevantes para o 

desenvolvimento deste trabalho, presentes na legislação nacional. 

De acordo com as definições estabelecidas no artigo 2º do Decreto-Lei n.
o
 42/2014 de 18 de 

março considera-se: 

 «Acidente grave envolvendo substâncias perigosas» “um acontecimento, 

designadamente uma emissão, um incêndio ou uma explosão de graves proporções, 

resultante do desenvolvimento não controlado de processos durante o funcionamento 

de um estabelecimento abrangido pelo presente decreto-lei, que provoque um perigo 

grave, imediato ou retardado, para a saúde humana, no interior ou no exterior do 

estabelecimento, ou para o ambiente, que envolva uma ou mais substâncias perigosas” 

 

 «Efeito dominó» “uma situação em que a localização e a proximidade de 

estabelecimentos abrangidos pelo presente decreto-lei são tais que podem aumentar a 

probabilidade e a possibilidade de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas 

ou agravar as consequências de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas 

ocorridos num desses estabelecimentos” 
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 «Perigo» “a propriedade intrínseca de uma substância perigosa ou de uma situação 

física suscetível de provocar danos à saúde humana ou ao ambiente” 

 

Também no artigo 2.º do Decreto-Lei n.
o
 47/2014 de 24 de março estão definidos conceitos 

que se considera importantes para o presente trabalho: 

 «Avaliação de impacte ambiental» ou «AIA», “instrumento de carácter preventivo da 

política do ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efetiva 

participação pública e análise de possíveis alternativas, que tem por objeto a recolha 

de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados 

projetos, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou 

compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução 

de tais projetos e respetiva pós-avaliação” 

 

 «Impacte ambiental», “conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas 

no ambiente, sobre determinados fatores, num determinado período de tempo e numa 

determinada área, resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação 

que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter 

lugar” 

 

No artigo 3.º do Decreto-Lei n.
o
 127/2013 de 30 de agosto considera-se: 

 «Poluição», “a introdução direta ou indireta, em resultado de ação humana, de 

substâncias, vibrações, calor ou ruído no ar, água ou solo, suscetíveis de prejudicar a 

saúde humana ou a qualidade do ambiente e de causar deteriorações dos bens 

materiais ou deterioração ou entraves ao usufruto do ambiente ou a outras utilizações 

legítimas deste último” 

 

De acordo com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.
o
 169/2012 de 1 de agosto considera-se: 

 «Atividade industrial», “a atividade económica prevista na Classificação Portuguesa 

das Atividades Económicas (CAE — rev. 3), aprovada pelo Decreto – Lei n.º 

381/2007, de 14 de novembro, nos termos definidos no anexo I ao SIR” 
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 «Ecoeficiência», “a estratégia de atuação conducente ao fornecimento de bens e 

serviços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e que, em simultâneo e 

progressivamente, reduzam os impactes ambientais negativos e a intensidade de 

recursos ao longo do ciclo de vida dos produtos” 

 

 «Ecoinovação», “qualquer forma de inovação que permite ou visa progressos 

significativos demonstráveis na consecução do objetivo de desenvolvimento 

sustentável, através da redução dos impactos no ambiente, do aumento da resiliência 

às pressões ambientais ou de uma utilização mais eficiente e responsável dos recursos 

naturais” 

 

 «Emissão», “a libertação direta ou indireta de substâncias, de vibrações, de calor ou de 

ruído para o ar, a água ou o solo, a partir de fontes pontuais ou difusas com origem 

numa dada instalação industrial” 

 

 «Estabelecimento industrial», “a totalidade da área coberta e não coberta sob 

responsabilidade do industrial, que inclui as respetivas instalações industriais, onde é 

exercida atividade industrial” 

 

 «Instalação industrial», “a unidade técnica dentro de um estabelecimento industrial na 

qual é exercida uma ou mais atividades industriais ou quaisquer outras atividades 

diretamente associadas que tenham uma relação técnica com as atividades exercidas” 

 

 «Sistema de gestão ambiental», “a componente do sistema global de gestão, que inclui 

a estrutura organizacional, as atividades de planeamento, as responsabilidades, as 

práticas, os processos, os procedimentos e os recursos destinados a definir, aplicar, 

consolidar, rever e manter a política ambiental” 

 

 «Zona empresarial responsável ou ZER», “a zona territorialmente delimitada, afeta à 

instalação de atividades industriais, comerciais e de serviços, administrada por uma 

sociedade gestora” 
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2.2 Enquadramento legal e normativo 

A Lei n.
o
 19/2014 de 14 de abril define as bases da política de ambiente. Esta visa o 

cumprimento dos direitos ambientais através do desenvolvimento sustentável, com base na 

gestão adequada do ambiente de modo a permitir o bem-estar e a melhoria progressiva da 

qualidade de vida dos cidadãos. 

 

O regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação 

das suas consequências para o homem e o ambiente está estabelecido no Decreto-Lei n.º 

42/2014 de 18 de março. 

 

O Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março transpõe a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011. Este estabelece o regime jurídico de AIA 

dos projetos públicos e privados capazes de provocarem efeitos significativos no ambiente. 

 

O regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, 

bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a 

produção de resíduos, a fim de alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu 

todo, transpõe a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção e 

controlo integrados da poluição), para o Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30 de agosto. 

 

O Decreto-Lei n.º 169/2012 de 1 de agosto aprova o Sistema de Indústria Responsável (SIR) 

que regula o exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de ZER, bem como o 

processo de acreditação de entidades no âmbito deste sistema. O objetivo do SIR consiste na 

prevenção dos riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos 

industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública e a dos trabalhadores, a segurança de 

pessoas e bens, a segurança e saúde nos locais de trabalho, a qualidade do ambiente e um 

correto ordenamento do território, num quadro de desenvolvimento sustentável e de 

responsabilidade social das empresas, assente na simplificação e na transparência de 

procedimentos. 
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A Norma Portuguesa ISO 31000:2013 fornece princípios e linhas orientadoras para a gestão 

de risco em geral. 

Segundo esta Norma o risco é definido “como o efeito da incerteza na consecução dos 

objetivos”. Este é descrito como a referência aos eventos potenciais e consequências, ou à 

combinação de ambos. E também pode ser caracterizado como a combinação das 

consequências de um dado evento e a respetiva probabilidade de ocorrência. 

A identificação do risco consiste no “processo de pesquisa, de reconhecimento e de descrição 

dos riscos”. 

A fonte do risco é definida como “o elemento que, por si só ou em combinação com outros, 

tem o potencial intrínseco de originar um risco”. 

A análise do risco está determinada como o “processo destinado a compreender a natureza do 

risco e a determinar o nível do risco”. Esta análise proporciona bases para a avaliação do 

risco. 

Evento é definido como a “ocorrência ou alteração de um conjunto particular de 

circunstâncias”. 

O “resultado de um evento que afeta objetivos” é denominado por consequência e esta pode 

ser expressa qualitativamente ou quantitativamente. 

A Associação Espanhola para Certificação e Normalização (AENOR) publicou em 2008 uma 

norma direcionada para a análise e avaliação de riscos ambientais - UNE 150008:2008. Esta 

norma descreve uma metodologia de análise e avaliação do risco ambiental fornecendo bases 

de cálculo de apoio à decisão. 

2.3 Análise do risco 

A análise do risco consiste no desenvolvimento da compreensão do risco. Pretende-se com a 

análise de risco identificar os riscos existentes de forma a prever os possíveis acidentes, 

evitando-os ou minimizando-os. As causas, fontes do risco e as suas consequências devem ser 

tidas em consideração (NP ISO 31000:2013). 

Dependendo das circunstâncias, esta análise pode ser pode ser qualitativa, semi-quantitativa 

ou quantitativa, ou até mesmo uma combinação destas (NP ISO 31000:2013). Numa análise 

qualitativa as consequências, a probabilidade e o nível do risco são definidos por níveis de 
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significância tais como “alto”, “médio” e “baixo”. Por outro lado, nos métodos semi- 

-quantitativos utilizam-se escalas numéricas de classificação para as consequências e 

probabilidades, com o seu cruzamento é produzido um nível de risco através de uma fórmula. 

A análise quantitativa calcula valores para consequências e probabilidades e produz valores 

do nível do risco em unidades específicas definidas no desenvolvimento do contexto 

(IEC/ISO 31010:2009). 

 

Algumas das técnicas aplicadas na análise de risco são: 

 Análise histórica de eventos de perigo (AHEP) 

Consiste na análise de eventos históricos associados ao(s) perigo(s) em estudo numa 

determinada atividade. Pretende-se perceber quais as fragilidades nas diversas áreas da 

instalação (por exemplo, processos produtivos, equipamentos, entre outros), efetuar a 

identificação dos tipos de eventos de perigo/acidentes que surgem com maior frequência, 

assim como as causas mais comuns desses eventos (Ribeiro, 2013). 

 Hazard and Operability Analysis (HAZOP) 

Inicialmente foi criado devido à necessidade de identificar os perigos de lidar com substâncias 

perigosas nas indústrias químicas. O objetivo é a identificação de perigos e a proposta de 

medidas para minimizar ou eliminar completamente potenciais fontes do risco. Atualmente 

este método é bastante aceite e aplica-se a outras indústrias, tanto para as que existem como 

para as futuras instalações. Apesar disto a aplicação desta metodologia exige que a equipa 

técnica seja bastante experiente (Dunjó et al., 2009; Kotek & Tabas, 2012). 

 Árvore de Eventos e Árvore de Falhas 

A Análise de Árvores de Eventos (AAE) e a Análise de Árvores de Falhas (AAF) são dois 

métodos distintos de análise quantitativa do risco e que podem ser analisados por métodos 

determinísticos ou probabilísticos (Ferdous et al., 2011). A AAE tem sido utilizada 

universalmente para explorar a probabilidade das consequências resultantes de um evento 

indesejado inicial, sendo a probabilidade de ocorrência de cada consequência calculada com 

base no acontecimento/falha dos eventos principais (Noroozi et al., 2013). A AAF mostra a 

relação entre os eventos que acontecem e que podem originar eventos de níveis mais elevados 

(Ventikos & Psaraftis, 2004). 
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O risco pode ser classificado através de uma matriz de riscos (Figura 1 e Tabela 3), após 

cruzamento da probabilidade de ocorrência de cenários de acidente (frequência - Tabela 1) 

com a gravidade das suas consequências. Os resultados obtidos vão depender do nível de 

detalhe da análise realizada (IEC/ISO 31010:2009). 

A análise do risco fornece bases para a avaliação do risco. 

Probabilidade/ Consequência 
1 

(residual) 
2 

(reduzida) 
3 

(moderada) 
4 

(acentuada) 
5 

(crítica) 

A 
(remota) 

I I II III IV 

B 
(pouco provável) 

I I II IV V 

C 
(possível) 

I II III IV V 

D 
(provável) 

I II III IV V 

E 
(muito provável) 

I II III V V 

Figura 1 – Matriz de risco, elaborada com base em ANPC (2009) e IEC/ISO 31010:2009. 

 

Tabela 1 - Grau de probabilidade, adaptado de ANPC (2009) e IEC/ISO 31010:2009. 

Probabilidade Descrição 

A - Remota 
Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais. 

Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais. 

B - Pouco 

provável 

Não é provável que ocorra; 

Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram; 

Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos. 

C - Possível 

Poderá ocorrer em algum momento; 

E ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos. 

Pode ocorrer uma vez em períodos de 20-50 anos. 

D - Provável 

Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias; 

E ou registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez em cada cinco anos. 

Pode ocorrer uma vez em períodos de 5-10 anos. 

E - Muito 

provável 

É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; 

E ou nível elevado de incidentes registados; 

E ou fortes evidências; 

E ou forte probabilidade de ocorrência do evento; 

E ou fortes razões para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 
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Tabela 2 - Grau de gravidade ANPC (2009) e IEC/ISO 31010:2009. 

Classificação Impacte Descrição 

Residual 

População 

Não há feridos nem vítimas mortais. Não há mudança/retirada de 
pessoas ou apenas de um número restrito, por um período curto (até 
12 horas). Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há 
suporte ao nível monetário nem material). Danos sem significado. 

Ambiente Não há impacte no ambiente. 

Socioeconómica 
Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade 
Não há perda financeira. 

Reduzida 

População 
Pequeno número de feridos mas sem vítimas mortais. Algumas 
hospitalizações e retirada de pessoas por um período inferior a 24 
horas. Algum pessoal de apoio e reforço necessário. Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros. 

Socioeconómica Disrupção (inferior a 24 horas). Alguma perda financeira. 

Moderada 

População 
Tratamento médico necessário, mas sem vítimas mortais. Algumas 
hospitalizações. Retirada de pessoas por um período de 24 horas. 
Algum pessoal técnico necessário. Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros. 

Socioeconómica 
Alguma disrupção na comunidade (menos de 24 horas). 

Alguma perda financeira. 

Acentuada 

População 

Número elevado de feridos e de hospitalizações. Número elevado de 
retirada de pessoas por um período superior a 24 horas. Vítimas 
mortais. Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de apoio. 
Danos significativos que exigem recursos externos. 

Ambiente Alguns impactes com efeitos a longo prazo. 

Socioeconómica 
Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços 
indisponíveis. Perda significativa e assistência financeira necessária. 

Crítica 

População 

Grande número de feridos e de hospitalizações. Retirada em grande 
escala de pessoas por uma duração longa. 

Significativo número de vítimas mortais. Pessoal de apoio e reforço 
necessário. 

Ambiente Impacte ambiental significativo e ou danos permanentes. 

Socioeconómica A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo. 

 

Tabela 3 - Grau de risco elaborado com base em ANPC (2009). 

Grau de risco Descrição 

I Risco Baixo 

II Risco Moderado 

III Risco Elevado 

IV Risco Extremo 

V Risco Crítico 
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3. Agroindústria 

A agroindústria consiste no processamento, preservação e preparação dos produtos agrícolas 

para consumo intermediário e final, realizando uma série de funções essenciais de apoio ao 

desenvolvimento e redução da pobreza (UNIDO; IFAD; FAO., 2008). 

3.1 O setor agroalimentar em Portugal e na Europa 

O setor agroalimentar integra várias atividades relacionadas com a transformação de matérias- 

-primas em bens alimentares ou bebidas, assim como, a sua disponibilização ao consumidor 

final (FCT, 2013). É importante que Portugal aumente a sua produtividade, competitividade, 

crie emprego, e consequentemente, reforce a dinâmica da sua atuação internacional com 

impacto positivo no crescimento da economia portuguesa. Por isso, este setor pertence ao 

setor de bens transacionáveis, que é considerado um setor estratégico no desígnio 

governamental (PortugalFoods, 2013). O efeito escala é importante, uma vez que é um setor 

altamente competitivo. Tal é comprovado pela existência de algumas e conhecidas grandes 

multinacionais na área, apesar das empresas de menor dimensão serem preponderantes. Tendo 

em conta as carências da Europa em matérias-primas alimentares, o crescimento do setor é 

uma oportunidade para se desenvolver as zonas rurais e a agricultura, para além do impacte 

económico e social (FCT, 2013). 

A Indústria Agroalimentar é a maior indústria portuguesa (o Volume de Negócios ronda os 

14000 milhões de Euros, Figura 2), representando quase 20% do total da indústria 

transformadora. Esta emprega cerca de 104 mil pessoas e da qual fazem parte 

aproximadamente 10500 empresas (FIPA, 2013). Na União Europeia o setor agroalimentar 

corresponde ao maior setor industrial (14,6%) em termos de Volume de Negócios com 1,048 

biliões de euros e de empregabilidade com 4,2 milhões de pessoas (FoodDrinkEurope, 2014). 

Segundo INE (2007), as indústrias transformadoras estão incluídas no âmbito da seção C de 

acordo com a 3.ª Revisão da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE-

Rev.3). Estas são caraterizadas como atividades que transformam, por qualquer processo, 

matérias-primas oriundas de diversas atividades económicas em novos produtos. As indústrias 

alimentares, pertencentes à seção C, enquadram-se na divisão 10 – CAE 10, e englobam 

atividades onde são transformados os produtos da agricultura, da produção animal e pesca em 

produtos para consumo humano ou animal ou em produtos intermédios não diretamente 
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consumidos. As indústrias das bebidas, CAE 11, compreendem a produção de bebidas 

espirituosas, vinhos, bebidas com base no malte, bebidas não alcoólicas e gaseificadas (INE, 

2007). 

 

 

Figura 2 - Volume de negócios (€) dos estabelecimentos por atividade económica (CAE Rev. 3) em 

Portugal, dados referentes ao ano de 2012 (INE, 2012). 

 

Como foi mencionado acima, a indústria alimentar (CAE 10) é um dos ramos mais 

importantes da indústria transformadora. Nos últimos anos esta promoveu o crescimento 

industrial e o desenvolvimento económico do país, como se pode observar pelo gráfico 

apresentado na Figura 3 (INE, 2012; Ribeiro, 1999). 

Indústrias transformadoras 

(Secção C) 

78 889 907 101 € 

Indústrias Agroalimentares 

14 419 056 319 € 

Indústrias alimentares 

(CAE 10) 

11 491 615 039 € 

Indústrias das bebidas 

(CAE 11) 

2 927 441 280 € 
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Figura 3 – Evolução nacional do volume de negócios entre o ano de 2008 e 2012 das indústrias 

transformadoras no geral e mais especificamente das indústrias alimentares e das bebidas (INE, 2012). 

A indústria tem dado resposta às novas necessidades e expectativas do consumidor. Este é 

cada vez mais exigente e informado do que no passado (FIPA, 2013; NERSANT, 2011) 

obrigando a uma renovação constante e a um ritmo intenso que nem sempre é fácil de atingir 

pelo setor. Para além desta situação, acresce também a competição de economias emergentes 

(mão de obra mais barata e custos de produção mais baixos) fazendo com que a indústria 

europeia aposte na qualidade dos seus produtos associada a uma enorme rede de contactos 

dentro e fora da União Europeia (NERSANT, 2011).  

Segundo PortugalFoods (2014) e Vida Rural (2014), as dez principais tendências mundiais no 

setor agroalimentar, para o ano de 2014, são as seguintes: 

1. “Indústria agroalimentar começa a olhar para si, reduzindo o desperdício sempre com 

vista à sustentabilidade. 

2. Recuperação da confiança do consumidor dando-lhe para isso mais informação sobre 

a origem dos produtos. 

3. Maior enfoque no rácio qualidade/preço. 

4. Grandes empresas mostram-se atentas às empresas mais pequenas, como fonte de 

ideias. 

2008 2009 2010 2011 2012 

Indústrias transformadoras 83.023.734.847 € 70.408.703.963 € 76.213.933.356 € 80.441.333.302 € 78.889.907.101 € 

Indústrias alimentares 12.192.050.469 € 11.149.130.151 € 10.960.762.556 € 11.382.329.969 € 11.491.615.039 € 

Indústrias das bebidas 3.018.856.995 €  2.914.429.838 €  2.848.587.716 €  2.914.576.399 €  2.927.441.280 €  
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5. A saúde é holística. As empresas têm de entender bem qual a mais-valia dos seus 

produtos. 

6. Novos superalimentos. Aumenta o interesse pelo consumo de frutos e vegetais, o que 

dá espaço para alimentos menos conhecidos como a alcachofra ou a chia. 

7. Ascensão dos híbridos. Marcas conhecidas começam a entrar em novas categorias, o 

que populariza a marca e reforça a sua identidade. 

8. Horizonte proteico. O interesse pelos produtos com proteína está a crescer abrindo 

novas oportunidades de mercado. 

9. Estratégias subtis sobre a redução do sal, açúcar e gordura. Embora a estratégia-chave 

se centre mesmo na redução. 

10. Alternativas às alternativas. O consumidor quer novos produtos e os produtos sem 

glúten continuam a expandir.” 

3.2 Caracterização e funcionamento de uma agroindústria 

A maior parte dos produtos hortofrutícolas pode ser transformada. Para se efetuar o 

processamento destes tem que se ter em conta alguns fatores tais como: a procura de um fruto 

ou legume específico de forma processada; a qualidade da matéria-prima, ou seja, se esta é 

capaz de resistir ao processamento; o fornecimento regular de matéria-prima (Dauthy, 1995). 

Segundo Fellows (2004), o processamento dos frutos e dos vegetais visa: 

 Conservá-los, diminuindo os processos naturais de deterioração causada pelos 

microrganismos, enzimas nos alimentos, ou outros fatores como o calor, a humidade e 

a luz solar; 

 Transformá-los em diferentes alimentos, que sejam atrativos e da preferência do 

consumidor. É necessário o desenvolvimento de formulações inovadoras e atraentes 

para o consumidor. 

Para uma indústria alimentar/agroindústria operar de forma eficiente é de extrema importância 

pré-organizar a produção, a colheita e o transporte da matéria-prima, quer esta seja da própria 

indústria ou de produtores externos (Dauthy, 1995). 

De modo a garantir o sucesso de uma indústria transformadora Dauthy (1995) refere que esta 

deve ser projetada tendo em consideração os aspetos que se apresentam de seguida: 
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 Funcionamento anual (instalações, manuseamento de materiais e equipamentos 

interligados e coordenados corretamente para permitir o maior número de produtos a 

serem tratados ao mesmo tempo, assim como equipamento versátil para tratar muitos 

produtos sem grandes alterações); 

 Processamento de quatro ou cinco frutos diversos colhidos em diferentes épocas do 

ano, assim como dois ou três legumes diferentes; 

 Transformações diversas. 

Para a implementação de novas instalações industriais da área alimentar, estas devem ser 

desenhadas e construídas especificamente para este setor. Deve-se ter em conta a seleção de 

materiais de construção e equipamentos adequados. Os materiais utilizados têm que ser 

capazes de suportar condições físicas desfavoráveis, pois vão estar sempre expostos aos 

resíduos (gordura, sangue, hidratos de carbono, produtos de limpeza) assim como a variações 

drásticas de temperatura como lavagens com água fria e quente. Logo, as superfícies deverão 

garantir uma grande resistência mecânica, abrasiva e química. As instalações deverão ser 

desenhadas de forma a permitir a separação de áreas sujas e limpas, possibilitando colocar em 

prática o princípio de “marcha em frente”. A “marcha em frente” consiste no circuito que os 

alimentos devem seguir - da zona mais suja para a mais limpa - desta forma os alimentos 

prontos a servir não se cruzam com os alimentos que irão ser preparados (descascados, 

lavados, etc.). A reserva de espaços livres para operações de carga e descarga também deve 

ser tida em consideração (EPRALIMA, 2009). Exemplos de plantas de instalações industriais 

do setor alimentar são apresentados no anexo II na Figura II-1 e na Figura II-2. 

Um outro aspeto muito importante é o abastecimento de água. A água tanto pode ser usada 

para aquecimento e refrigeração, como para higienização de equipamentos, para além de ser 

um ingrediente (EPRALIMA, 2009; Sánchez et al., 2011). Neste setor é obrigatório o uso de 

água potável em todas as suas utilizações e apenas se considera o uso de água não potável nas 

operações que não estão relacionadas diretamente com os alimentos (produção de vapor, 

combate a incêndios, líquidos de refrigeração). Para evitar o uso de água não potável em vez 

da potável é fundamental que estas circulem em sistemas de distribuição separados e 

nitidamente identificados (EPRALIMA, 2009). 

A construção de uma indústria pode implicar quer a escolha de um novo local, quer a 

edificação num local pré-existente. Mas, como principal objetivo, tem de ser tido em 
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consideração a minimização do custo médio de produção, incluindo o transporte e 

manuseamento (Dauthy, 1995; Noronha & Baptista, 2003). 

A escolha do local também deve obedecer a outros fatores como benefícios fiscais, restrições 

à construção, possibilidade de aluguer ou compra de terrenos ou edifícios em condições 

vantajosas, disponibilidade de capital, abastecimento adequado de água de boa qualidade, 

disponibilidade de mão-de-obra, proximidade dos meios de transporte e mercados adequados. 

Na Tabela 4 apresentam-se, de forma sucinta, os fatores que devem ser respeitados na 

implantação de uma agroindústria (Dauthy, 1995; Noronha & Baptista, 2003). 

 

Tabela 4 – Fatores a ter em consideração na escolha da localização da indústria, elaborado com base em 

Noronha & Baptista (2003). 

Fatores geológicos 

Estabilidade 

Capacidade de carga do subsolo 

Inclinação do terreno 

Terrenos não sujeitos a inundações 

Terramotos 

Derrocadas 

Dimensão do terreno 

Adequado à construção planeada 

Espaço para futura ampliação 

Acessibilidades 

Meios rodoviários 

Meios ferroviários 

Meios viários 

Meios marítimos e fluviais 
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Fornecimento de água 

Nascentes de água potável 

Qualidade da água adequada às diferentes utilizações fabris 

Possibilidade ou necessidade do uso de captações próprias 

Custos da água de rede 

Custos associados ao tratamento da água 

Resíduos industriais 

Elevadas quantidades de matéria orgânica 

Necessidade de instalação de estações de tratamento ou de pré-tratamento de efluentes 

Destino dos resíduos sólidos bem definido para evitar contaminações 

Local de armazenamento dos resíduos sólidos afastados das zonas de produção para evitar pragas 

Necessidades energéticas 

Aquecimento 

Iluminação 

Processo 

Custos de energia 

Consequências das falhas de fornecimento de energia, especialmente de eletricidade e gás no 
processo e no armazenamento 

Clima 

Intempéries (chuva, vento excessivo, queda de neve e de granizo) 

Consideração de ventos predominantes para avaliar a probabilidade de estes transportarem 
contaminantes que possam colocar em risco as condições higiénicas do processamento 

Outros fatores 

Existência de fontes de produtos frescos próximas do estabelecimento 

Existência de apoio técnico adequado 

Fornecimento de peças para reparações 

Existência de fontes de poluição nas imediações (por exemplo, pedreiras, aterros sanitários, 
indústrias químicas, …) que possam colocar em causa as condições higiénicas do processamento 
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Da transformação dos vegetais, Figura 4, também é possível obter conservas, chutneys (molho 

picante de origem indiana), molhos (por exemplo: polpa de tomate e ketchup). 

Na Figura 5 estão representados esquemas referentes aos diversos produtos que se podem 

obter após transformação da fruta. Os produtos obtidos são muito variados, pode ser desde 

fruta cristalizada, chutneys, geleias, compotas, purés, pastas, molhos, entre outros. 

 

 

 

Figura 4 – Produtos obtidos da transformação derivada dos vegetais, adaptado de Fellows (2004). 

 

 

Vegetais 

Vegetal inteiro 

Conservas 

Seco 

Salgados/ 
Pickles/ 

Chutneys 

Congelados 

Polpa 

Sumos 

Molhos 

Vegetal cortado 

Congelados 
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Figura 5 – Produtos obtidos da transformação derivada de frutos, adaptado de Fellows (2004). 
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Extrato 
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Esquematização na Figura 6 do fluxograma geral do processamento dos produtos 

hortofrutícolas de uma agroindústria. 

Após a colheita dos hortofrutícolas, do seu transporte e receção na instalação industrial será 

necessário armazená-los pois, normalmente, não é possível laborar de imediato a matéria-

prima. O armazenamento deverá ser em câmaras frigoríficas, de preferência após uma pré-

lavagem de forma a remover alguns detritos (terra, galhos, folhas). Logo, os produtos são 

sujeitos a uma lavagem e desinfeção. A água utilizada na desinfeção é água clorada. 

Seguidamente procede-se à calibração onde a matéria-prima é selecionada e encaminhada 

para a linha de transformação correspondente, de acordo com o seu tamanho e, também, com 

a sua qualidade. Conforme o hortofrutícola, segue-se o descasque (remoção da superfície 

externa) e descaroçamento do mesmo. Dependendo para o fim a que se destina, o produto 

poderá sofrer uma redução do tamanho, que pode consistir em trituração (pasta, purés), corte 

(fatias, cubos) entre outros. A seguir sucede-se a transformação específica do hortofrutícola 

em questão (por exemplo, os frutos e legumes que vão sofrer um processo de desidratação 

têm que ser colocados numa estufa) e após o produto final estar terminado este é sujeito a 

uma inspeção de triagem para poder ser ou não embalado. O produto final deve ser 

armazenado num local fresco, seco, desinfetado e onde não haja entrada de animais (insetos, 

pequenos roedores) (Guiné, 2012; MINADER, 2003; Neto et al., 2006). 
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Figura 6 – Fluxograma geral do processamento dos produtos hortofrutícolas, adaptado de Adrian (n.d.). 
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3.3 Enquadramento legislativo 

O Regulamento (CE) n.
o
 1642/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de julho de 

2003 determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar. Segundo o regulamento 

entende-se por: 

 «género alimentício» (ou «alimento para consumo humano»), “qualquer substância ou 

produto, transformado, parcialmente transformado ou não transformado, destinado a 

ser ingerido pelo ser humano ou com razoáveis probabilidades de o ser” 

 «empresa do sector alimentar», “qualquer empresa, com ou sem fins lucrativos, 

pública ou privada, que se dedique a uma atividade relacionada com qualquer das 

fases da produção, transformação e distribuição de géneros alimentícios” 

 «consumidor final», “o último consumidor de um género alimentício que não o utilize 

como parte de qualquer operação ou atividade de uma empresa do sector alimentar”. 

 

No artigo 3º do Regulamento (CE) n.
o
 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

27 de outubro é referido as boas práticas de fabrico e a rotulagem: 

“Os materiais e objetos, incluindo os materiais e objetos ativos e inteligentes, devem ser 

fabricados em conformidade com as boas práticas de fabrico de modo a que, em condições 

normais e previsíveis de utilização, não transfiram os seus constituintes para os alimentos em 

quantidades que possam: 

a) Representar um perigo para a saúde humana; 

ou 

b) Provocar uma alteração inaceitável da composição dos alimentos; 

ou 

c) Provocar uma deterioração das suas características organolépticas. 

2. A rotulagem, publicidade e apresentação de um material ou objeto não devem induzir os 

consumidores em erro.”. 

 

A legislação em vigor relativa aos requisitos de higiene dos géneros alimentícios está disposta 

no Regulamento (CE) n.
o
 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 
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2004. Este regulamento também estabelece os princípios e definições comuns para a 

legislação alimentar nacional e comunitária, assim como o objetivo de alcançar a livre 

circulação dos alimentos na Comunidade Europeia. Alguns conceitos com interesse para a 

presente Dissertação são definidos como: 

 «Embalagem», “colocação de um ou mais géneros alimentícios acondicionados num 

segundo recipiente, bem como o próprio recipiente” 

 «Recipiente hermeticamente fechado», “um recipiente concebido para impedir a 

entrada de substâncias ou organismos perigosos” 

 «Transformação», “ação que assegura uma modificação substancial do produto inicial 

por aquecimento, fumagem, cura, maturação, secagem, marinagem, extração, extrusão 

ou uma combinação destes processos” 

 «Produtos não transformados», “géneros alimentícios que não tenham sofrido 

transformação, incluindo produtos que tenham sido divididos, separados, seccionados, 

desossados, picados, esfolados, moídos, cortados, limpos, aparados, descascados, 

triturados, refrigerados, congelados ou ultracongelados” 

 «Produtos transformados», “géneros alimentícios resultantes da transformação de 

produtos não transformados. Estes produtos podem conter ingredientes que sejam 

necessários ao seu fabrico, por forma a dar-lhes características específicas”. 

 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, alguns projetos de 

instalações industriais abrangidos pelos Anexos I e II são obrigados a elaborar um processo de 

AIA. No caso das indústrias alimentares, mais especificamente das indústrias de conservação 

de frutos e produtos hortícolas, se se tratar de um caso geral, é obrigatório quando a 

quantidade de produto final seja igual ou superior a trezentas toneladas por dia. Se o projeto 

se localiza numa área sensível, é obrigatório o procedimento de AIA se a quantidade de 

produto final for igual ou superior a sessenta toneladas por dia. 
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4. Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização da presente dissertação encontra-se dividida em três 

partes distintas. Primeiramente foi efetuada uma recolha de dados exaustiva, realizando-se a 

caracterização do território em estudo que permitirá, também, a posterior identificação dos 

riscos naturais. Simultaneamente, fez-se a caracterização do território em estudo ao nível 

agrícola, a qual contemplou entre outros, a atualização das áreas agrícolas do território, que 

contribuiu para a elaboração de outros fatores ambientais que constam do Volume I do 

Relatório do PRDI (Anexo I). Neste Relatório, a autora desta dissertação foi, também, a 

autora do capítulo da Agricultura sob a orientação da Professora Ana Paula Silva. As 

potencialidades para este setor foram identificadas, de forma a selecionar qual o tipo de 

agroindústria a instalar e, assim, estudar o processo produtivo e os riscos tecnológicos 

associados. Por último, a partir da caracterização do território efetuada foi realizado um 

cruzamento desta com a informação legislativa (condicionantes legais e ordenamento do 

território) recolhida. Do resultado deste cruzamento obtêm-se as áreas mais adequadas para se 

implantar a instalação industrial. 

4.1 Território 

Para a caracterização do território optou-se por compilar e apresentar a informação relativa à 

localização do território em estudo e, também, as respetivas acessibilidades ao mesmo. 

Consideraram-se relevantes para este trabalho os fatores ambientais clima, qualidade do ar, 

ocupação do solo, geologia, solos e recursos hídricos. A caracterização apresentada relativa ao 

território em estudo (capítulo 5) foi realizada com base no Estudo Diagnóstico apresentado no 

Volume I do Relatório do PRDI (Correia Marques et al., 2014a), referido no capítulo 1. O 

Estudo Diagnóstico consistiu num trabalho de uma vasta equipa técnica, de que a autora desta 

dissertação fazia parte, que adotou uma metodologia assente em pesquisa bibliográfica, em 

cartografia editável, entre outras, facultada pelas câmaras municipais do território em estudo, 

em trabalhos de campo, em reuniões com diversas entidades e reuniões periódicas com a 

EGSP para apresentação dos resultados. 
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4.2 Agricultura e Agroindústria 

Uma vez que a informação se encontrava dispersa, ou era mesmo de cariz confidencial e de 

difícil acesso, na recolha e compilação dos dados (tipo de culturas, informação de produções, 

processos de fabrico e problemas ambientais), recorreu-se ao contacto direto, através de 

reuniões ou visitas de estudo, com diversas entidades oficiais/públicas, assim como, com 

empresas/associações/cooperativas, instaladas tanto no território em estudo como fora dele, 

no país e no estrangeiro: Instituto Nacional de Estatística – INE; Gabinete de Planeamento e 

Políticas – GPP; DRAP – Direção Regional de Agricultura e Pescas: delegações Centro 

(Viseu) e Norte (Lamego); ERVITAL - Plantas Aromáticas e Medicinais, Lda: Mézio, Castro 

Daire; Coabeiras – Cooperativa Agrícola das Beiras Crl – Aguiar da Beira; RefCast - 

Associação Portuguesa da Castanha – Vila Real; Associação de Produtores Florestais 

Montemuro e Paiva, APFMP – Castro Daire; Cooperativa Agrícola do Távora, C.R.L. – 

Moimenta da Beira; Casa da Torre (Quinta da Alagoa) – Moimenta da Beira; Posada Marron 

Glacé S.L. – Ourense, Espanha; SWEET CASTANEA, Alquimia da Castanha, Lda. - Mêda. 

Participou-se, também, em diversos workshops sobre culturas atuais em expansão no território 

nacional e assistiu-se a palestras relacionadas com os conhecimentos tecnológicos mais 

recentes a implementar no setor. 

Os dados sobre a agricultura praticada antigamente foram recolhidos aquando dos contactos 

feitos com as entidades acima mencionadas. Adicionalmente obteve-se a informação através 

de conversas informais com os habitantes da região que iam recordando velhos hábitos 

alimentares, permitindo, assim, identificar culturas que agora estão praticamente em desuso. 

Foram ainda recolhidos dados estatísticos do ano de 1979, os mais antigos encontrados por 

município. Para a “Agricultura do passado”, considera-se “passado” a agricultura praticada 

antes de 1979, enquanto que na “Caracterização da situação atual”, designa-se “atual” a 

agricultura praticada desde o ano de 2011 até ao presente. Os dados da agricultura atual 

tiveram como base a COS2007 e o World Imagery do ArcGIS Online. 

Para a discussão destes resultados e de forma a poderem ser comparáveis, teve que se agrupar 

os dados tanto para o ano de 1979 como para o de 2011, uma vez que os dados se 

encontravam com classificações diferentes. 

Foram recolhidos e analisados dados cartográficos com base na Carta de Uso e Ocupação do 

Solo de Portugal Continental para 2007 (COS2007), nível 5, à escala 1:25000 com uma 
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Unidade Mínima Cartográfica – UMC - de 1 hectare. A COS2007 é constituída por cinco 

classes principais: 1. Territórios artificializados; 2. Áreas agrícolas e agroflorestais; 3. 

Florestas e meios naturais e seminaturais; 4. Zonas húmidas; 5. Corpos de água. 

Posteriormente procedeu-se à atualização das “Áreas agrícolas e agroflorestais” da COS2007 

utilizando o software ArcGIS for Home Use, tendo como base um mapa online (World 

Imagery) que fornece por satélite, imagens aéreas terrestres referentes ao ano de 2011. 

No tratamento cartográfico definiram-se vários critérios para a sua atualização, 

designadamente um agrupamento das classes agrícolas em 13 grandes classes com base na 

COS2007 (Tabela 5). A área mínima considerada para novos polígonos foi de 1ha. 

 

Tabela 5 - Classes agrícolas da COS2007 agrupadas em 13 grandes classes (COS2007 atualizada com base 

no World Imagery 2011, 2014). 

Classes da nomenclatura agrupadas 
da COS2007 

Classes da nomenclatura da COS2007 

Culturas temporárias de sequeiro 

2.1.1.01.1 Culturas temporárias de sequeiro 

2.4.1.01.1 
Culturas temporárias de sequeiro associadas a 
vinha 

2.4.1.01.2 
Culturas temporárias de sequeiro associadas a 
pomar 

2.4.1.01.3 
Culturas temporárias de sequeiro associadas a 
olival 

Estufas e viveiros 2.1.1.02.1 Estufas e viveiros 

Culturas temporárias de regadio 

2.1.2.01.1 Culturas temporárias de regadio 

2.4.1.02.1 
Culturas temporárias de regadio associadas a 
vinha 

2.4.1.02.2 
Culturas temporárias de regadio associadas a 
pomar 

2.4.1.02.3 
Culturas temporárias de regadio associadas a 
olival 

Vinhas 

2.2.1.01.1 Vinhas 

2.2.1.02.1 Vinhas com pomar 

2.2.1.03.1 Vinhas com olival 

Pomares de frutos frescos 
2.2.2.01.1 Pomares de frutos frescos 

2.2.2.02.1 Pomares de frutos frescos com vinha 

Pomares de amendoeira 
2.2.2.01.2 Pomares de amendoeira 

2.2.2.02.2 Pomares de amendoeira com vinha 

Pomares de castanheiro 

2.2.2.01.3 Pomares de castanheiro 

2.2.2.02.3 Pomares de castanheiro com vinha 

2.2.2.03.3 Pomares de castanheiro com olival 

Outros pomares 
2.2.2.01.6 Outros pomares 

2.2.2.01.5 Pomares de citrinos 
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Classes da nomenclatura agrupadas 
da COS2007 

Classes da nomenclatura da COS2007 

Olivais 

2.2.3.01.1 Olivais 

2.2.3.02.1 Olivais com vinha 

2.2.3.03.1 Olivais com pomar 

Pastagens permanentes 2.3.1.01.1 Pastagens permanentes 

Sistemas Agroflorestais (SAF) 

2.4.4.01.1 
SAF de sobreiro com culturas temporárias de 
sequeiro 

2.4.4.01.3 
SAF de outros carvalhos com culturas 
temporárias de sequeiro 

2.4.4.01.4 
SAF de outras espécies com culturas 
temporárias de sequeiro 

2.4.4.02.4 
SAF de outras espécies com culturas 
temporárias de regadio 

2.4.4.02.6 
SAF de outras misturas com culturas 
temporárias de regadio 

Sistemas culturais e parcelares 
complexos 

2.4.2.01.1 Sistemas culturais e parcelares complexos 

Agricultura com espaços naturais e 
seminaturais 

2.4.3.01.1 
Agricultura com espaços naturais e 
seminaturais 

 

 

A definição dos 13 grandes grupos de classes agrícolas é a mesma apresentada na Memória 

Descritiva da COS2007: 

 Culturas temporárias de sequeiro 

“… aquelas cujo ciclo vegetativo não excede um ano (anuais) e as que não sendo anuais são 

ressemeadas com intervalos que não excedem os 5 anos. 

Áreas ocupadas por culturas temporárias de sequeiro, estufas e viveiros. 

Áreas ocupadas por culturas temporárias que não utilizem qualquer tipo de rega artificial.” 

 Estufas e viveiros 

“Estufas de espécies agrícolas e viveiros de árvores de fruto, arbustos e flores. As estufas 

podem ser de plástico ou vidro, entre outros materiais, tendo de ser acessíveis ao homem (no 

seu interior uma pessoa pode trabalhar de pé e na vertical). Inclui viveiros florestais, desde 

que não se encontrem em áreas de floresta e se destinem às necessidades da exploração. Os 

viveiros florestais comerciais localizados ou não na floresta fazem também parte desta 

classe.” 
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 Culturas temporárias de regadio 

“…aquelas cujo ciclo vegetativo não excede um ano (anuais) e as que não sendo anuais são 

ressemeadas com intervalos que não excedem os 5 anos. 

Culturas temporárias irrigadas de forma artificial permanentemente ou não, utilizando com 

frequência infraestruturas permanentes de rega. Este tipo de culturas pode também recorrer a 

estruturas de rega tradicionais.” 

 Vinhas 

“Áreas com plantações de vinha. Inclui vinhas para produção de uva de mesa e uva de vinho. 

Inclui áreas em que a vinha constitui a exploração dominante sobre outros tipos de culturas 

permanentes como os pomares e olivais.” 

 Pomares de frutos frescos 

“Áreas plantadas com pomares de árvores de frutos, tradicionalmente cultivadas em climas 

temperados para a produção de frutos frescos. Inclui pomares de macieiras (Malus 

domestica), pereiras (Pyrus communis), pessegueiros (Prunus persica), ameixeiras (Prunus 

domestica), etc.” 

 Pomares de amendoeiras 

“Áreas plantadas com pomares de amendoeira (Prunus dulcis).” 

 Pomares de castanheiro 

“Áreas plantadas com pomares de castanheiro (Castanea sativa) – soutos.” 

 Outros pomares 

“Áreas plantadas com pomares de espécies não discriminadas nas classes de pomares 

anteriores (2.2.2.01.1 a 2.2.2.01.5).” “Áreas plantadas com pomares de citrinos (Citrus spp.).” 

 Olivais 

“Áreas com plantações de oliveiras (Olea europea var. europea) para produção de azeitona. 

Esta classe exclui áreas com zambujeiro (Olea europea var. sylvestris) e olivais abandonados 

a classificar como vegetação esclerófita (classes 3.2.3.x.x).” 
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 Pastagens permanentes 

“Áreas permanentemente ocupadas (por um período superior ou igual a 5 anos) com 

vegetação essencialmente do tipo herbácea, quer cultivada (semeada), quer natural 

(espontânea), que não estejam incluídas no sistema de rotação da exploração. Estas áreas são 

frequentemente melhoradas por adubações, cultivos, sementeiras ou drenagens. São utilizadas 

de forma intensiva e geralmente sujeitas a pastoreio, mas acessoriamente podem ser cortadas 

para silagem ou feno. A presença de árvores florestais pode verificar-se desde que com um 

grau de coberto inferior a 10%. Estas áreas têm frequentemente estruturas agrícolas tais como 

sebes ou cercados, abrigos, comedouros e bebedouros.” 

 Sistemas culturais e parcelares complexos 

“Áreas de uso agrícola nas quais surgem mosaicos de parcelas inferiores à UMC, 

correspondentes a combinações diversificadas entre culturas temporárias de regadio, culturas 

temporárias de sequeiro, pastagens permanentes e culturas permanentes. Este tipo de 

ocupação/uso está muitas vezes situado na proximidade de aglomerados urbanos ou rurais em 

resultado da produção agrícola de frutos ou legumes para consumo próprio. Inclui 

frequentemente jardins urbanos inferiores à UMC e edifícios dispersos correspondentes a uma 

impermeabilização inferior a 30%.” 

 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 

“Áreas ocupadas principalmente por agricultura (classes 2.x.x.x.x) com espaços naturais e 

seminaturais (classes 3.x.x.x.x, 4.x.x.x.x e 5.x.x.x.x).” 

 Sistemas Agroflorestais (SAF) 

“Os sistemas agroflorestais consistem na consociação (associação vertical numa mesma 

parcela) de culturas temporárias e/ou pastagens (permanentes ou espontâneas pobres) e/ou 

culturas permanentes com espécies florestais com um grau de coberto superior ou igual a 

10%.” 
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Depois de se ter efetuado a caracterização a nível agrícola e a seleção do tipo de agroindústria 

a instalar, e para se proceder à identificação das fontes do risco, foram analisados processos 

produtivos e equipamentos de agroindústrias obtidos na literatura consultada (Capítulo 3), 

bem como, nas visitas efetuadas, mencionadas atrás, e ainda em reuniões com especialistas. 

Adicionalmente foi efetuada uma pesquisa na listagem acidentes/incidentes registados pela 

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(IGAMAOT) e, também, na imprensa escrita, com vista à compilação dos acidentes ocorridos 

em agroindústrias nacionais. Acidentes em agroindústrias internacionais foram pesquisadas 

em bases de dados como o The International Disaster Database - EM-DAT, Failure and 

Accidents Technical Information System - FACTS. 

4.3 Seleção das áreas industriais 

A metodologia para a localização de áreas com aptidão para a implantação de uma instalação 

industrial, baseou-se no Volume II do Relatório do PRDI ( Correia Marques et al., 2014b), de 

que a autora desta dissertação também é coautora (ver, também, anexo I). 

Numa primeira fase realizou-se um levantamento da informação (escolha dos temas - 

mapas/cartas - a serem utilizados) e elaborou-se ainda cartografia auxiliar necessária (entre 

outras, de localização das zonas industriais). 

Seguiu-se um pré-processamento (tratamento da informação e consulta da legislação em 

vigor). Para além da legislação nacional, foram também considerados os PDM dos concelhos 

em análise (PDM, 2000, 2013a, 2013b, 2014). Os valores da legislação apresentados na 

Tabela 6 não são iguais aos que foram estabelecidos no modelo em SIG uma vez que o 

software apenas permite números múltiplos de dez inclusive o número um (em exemplo 1, 10, 

20, 30, 40, …). 

Por último, utilizou-se um modelo em álgebra cartográfica, análise espacial em SIG que 

contempla as restrições (limitações legislativas e de planeamento e ordenamento do território) 

e os fatores ambientais, culturais e económicos, mas sem contemplar as questões de risco 

ambiental. 
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Tabela 6 - Informação cartográfica e legislativa adotada na modelação em SIG. 

 Temas 
Faixas de 

delimitação 
Legislação 

Delimitação 
adotada – 

modelo SIG 

R
es

tr
iç

õ
es

 

Património 50 m 
Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de 

outubro de 2009 
50 m 

Vértices Geodésicos 15 m 
Decreto-Lei n.º 143/82 de 26 de 

abril de 1982 
20 m 

Rede Elétrica: 

 Estradas 

 Solo 

 Edifícios 

 Árvores 

 de 7 m a 10,3 m 

 de 6,3 m a 8 m 

 de 4 m a 6 m 

 de 2,5 m a 5 m 

 Decreto Regulamentar n.º1/92 de 
18 de fevereiro de 1992 

 Decreto Regulamentar n.º90/84 
de 26 de novembro de 1984 

 Rede Elétrica Nacional S.A. 

20 m 

Reserva Agrícola 
Nacional 

Não se Aplica  Não se Aplica 

Reserva Ecológica 
Nacional 

Não se Aplica  Não se Aplica 

Fa
to

re
s 

e
 r

es
tr

iç
õ

es
 

Rede Viária: 

 Estradas Nacionais 

 Autoestradas 

 20 m 

 50 m 

 Decreto-Lei n.º87-A/2000 de 13 de 
maio de 2000 

 Decreto-Lei n.º13/94 de 15 de 
janeiro de 1994 

 Decreto-Lei n.º13/71 de 23 de 
janeiro de 1971 

 20 m 

 50 m 

Rede Hidrográfica: 

 Albufeiras 

 Rios 

 100 m 

 50 m a 200 m 

 Decreto-Lei n.º107/2009 de 15 de 
maio de 2009 

 Plano Diretor Municipal de Aguiar 
da Beira, de Castro Daire, de 
Sátão, de Sernancelhe, de Tarouca 
e de Vila Nova de Paiva 

200 m 

Sistemas de 
Saneamento Básico 

100 m 
PDM de Aguiar da Beira, Castro 

Daire, Sátão, Sernancelhe, Tarouca 
e Vila Nova de Paiva 

100 m 

Fa
to

re
s 

Uso do Solo Não se Aplica  Não se Aplica 

Hipsométrico Não se Aplica  800 m 

Exposições Não se Aplica  
Poente, Sul, 
Sudeste e 
Sudoeste 

Declives Não se Aplica  20% 

Zonas Industriais Não se Aplica  Não se Aplica 
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No modelo, inicialmente, aplicou-se o processo de distância euclidiana (distância direta na 

qual não é considerada a “rugosidade” da superfície), onde os temas património, rede viária, 

rede elétrica, sistemas de saneamento básico, vértices geodésicos e rede hidrográfica foram 

classificados como mapas restritivos devido às limitações/faixas de proteção estabelecidas por 

lei e/ou pelas imposições de ordenamento e planeamento do território. Após este processo, 

realizou-se uma sobreposição booleana (modelo binário) em que as áreas não aptas foram 

classificadas com zero (0) e as áreas aptas com um (1). 

Posteriormente aplicou-se o método de adição ponderada através da soma das 

reclassificações, provenientes da multiplicação das classificações dos temas no modelo 

booleano com o mapa de localização das zonas industriais. Daqui obtém-se as áreas sem 

aptidão e as de baixa, média e elevada aptidão para a implantação de uma instalação 

industrial. 

Após estas primeiras três fases obtiveram-se os resultados e as áreas com aptidão foram 

identificadas. 
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5. Resultados 

Os resultados obtidos estão divididos em três subcapítulos. Primeiramente é apresentada a 

caracterização do território em estudo. De seguida, são referidas as potencialidades relativas à 

agroindústria. Por último são apresentadas as áreas com aptidão para implantação de uma 

instalação industrial e a sugestão de uma metodologia para a seleção do local com base nas 

condicionantes da indústria em questão e dos riscos ambientais. 

No âmbito deste trabalho foram realizadas publicações, as quais são referidas no Anexo I. 

5.1 Caracterização do território 

Neste subcapítulo pretende-se caracterizar o território em estudo, efetivando um 

enquadramento do território a nível local e regional, uma caracterização sob diversas 

perspetivas ambientais, sociais e económicas, tendo como base o Estudo de Diagnóstico 

realizado por Correia Marques et al. (2014a). 

5.1.1 Localização do território em estudo 

Como supradito no capítulo I, os municípios em estudo são Aguiar da Beira, Castro Daire, 

Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva. Estes estão inseridos 

nas regiões Norte e Centro de Portugal Continental (NUTS II) e nas sub-regiões Douro 

(Moimenta da Beira, Tarouca e Sernancelhe) e Dão-Lafões (Aguiar da Beira, Castro Daire, 

Sátão e Vila Nova de Paiva) (NUTS III). Pertencem aos distritos da Guarda e de Viseu com 

um total de 76 freguesias, uma área total de 151195 ha (Tabela 7). Os concelhos que fazem 

fronteira com o território a norte são Resende, Lamego, Armamar, Tabuaço e São João da 

Pesqueira, a sul Viseu, Penalva do Castelo e Fornos de Algodres, a este Penedono e Trancoso 

e a oeste Cinfães, Arouca e São Pedro do Sul (Figura 7). 

De salientar, também, a importância das acessibilidades do território em estudo, uma vez que 

os acessos para o transporte da matéria-prima à agroindústria, bem como, para o escoamento 

dos produtos, deverão ser favorecidos. De mencionar ainda que caso ocorra um acidente 

industrial é fundamental que os meios de emergência tenham um adequado e rápido acesso. A 

Rede Nacional de Autoestradas, na Rede Nacional Fundamental (I.P. – Itinerários Principais), 

na Rede Nacional Complementar (I.C. – Itinerários Complementares e E.N. – Estradas 
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Nacionais), nas Estradas Regionais (E.R.) e, na Rede de Estradas Municipais (E.M. – Estradas 

Municipais, C.M. – Caminhos Municipais e vias não classificadas) são as vias que constituem 

a rede viária de acesso aos concelhos de Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelhe, Sátão, 

Vila Nova de Paiva, Castro Daire e Aguiar da Beira. 

Tabela 7 – Enquadramento geográfico, adaptado de INE (2014). 

Distrito Município Número de freguesias Área (ha) 

Guarda Aguiar da Beira 10 20677 

Viseu 

Castro Daire 16 37904 

Moimenta da Beira 16 21997 

Sátão 9 20194 

Sernancelhe 13 22861 

Tarouca 7 10008 

Vila Nova de Paiva 5 17553 

 

Figura 7 – Localização do território em estudo em Portugal Continental (Correia Marques et al., 2014a). 
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O mapa da Figura 8 apresenta a passagem do I.P.3/A24 de norte a sul do concelho de Castro 

Daire. Este possui quatro nós de ligação: o nó de acesso a Castro Daire norte, o nó de acesso a 

Castro Daire leste (E.R. 225), o nó de acesso às Termas do Carvalhal e o nó de acesso a 

Arcas, que fazem a conexão aos restantes concelhos. 

Na Figura 9 é possível observar a localização das zonas industriais nos municípios em estudo. 

Constata-se que existem zonas industriais em todos os municípios em análise, com exceção de 

Tarouca. Castro Daire é o município com maior número de zonas industriais, perfazendo um 

total de 228 ha. Segue-se o de Moimenta da Beira com uma zona industrial de 25 ha. 

 

 

 

Figura 8 - Acesso aos concelhos em análise por Via Rodoviária (Correia Marques et al., 2014a). 
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Figura 9 – Zonas industriais do território em estudo. 
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5.1.2 Caracterização Sócio-ambiental 

Neste subcapítulo caracteriza-se o território em estudo quanto aos fatores sociais e, também, 

ambientais. Nestes últimos, o enfoque foi para o clima, qualidade do ar, solos, geologia, uso e 

ocupação do solo e recursos hídricos. 

 

No ano de 2011 estavam registados 62363 indivíduos residentes no território em estudo, valor 

inferior em relação ao ano de 2001 (68131 indivíduos). Os municípios com um menor número 

de indivíduos são Vila Nova de Paiva com 5176 indivíduos e em Sernancelhe com 5671, e os 

municípios com maior número são Castro Daire e Sátão (INE, 2011). A densidade populacional 

tem vindo a diminuir nos últimos anos devido à fraca capacidade de atração e de fixação da 

população nestes concelhos, e ainda à diminuição da taxa de natalidade e o aumento do 

envelhecimento populacional. 

A taxa de desemprego ronda os 14% e a população ativa encontra-se empregada no setor terciário, 

principalmente, no desenvolvimento de funções por conta de outrem (INE, 2011). 

A escolaridade da população em geral corresponde fundamentalmente ao ensino básico, onde 

poucos dão continuidade aos estudos. Quanto à população ativa esta tem níveis de escolaridade 

reduzidos, o que conduz a níveis de qualificação profissional muito limitadas e inferiores às reais 

necessidades económicas. Por este facto, é importante incentivar a qualificação dos recursos 

humanos. 

A baixa densidade populacional, sendo uma ameaça à economia e ao desenvolvimento local, 

pode tornar-se num fator positivo pois os impactes negativos associados à implantação e 

funcionamento da indústria afetará um menor número de pessoas. 

 

Para a caracterização climática do território, apresenta-se a temperatura média, máxima e 

mínima do ar, a precipitação acumulada, a velocidade e direção do vento, a radiação solar e a 

variabilidade intra-anual da humidade relativa (Tabela 8). 

Este fator ambiental fornece informações úteis, como por exemplo no âmbito da 

agrometeorologia. Pode ser relevante, também, a nível do consumo de energia e até no projeto 

de energias alternativas a integrar na instalação industrial a implantar no território. Dada a 

importância deste fator para a instalação industrial da agroindústria e para a agricultura é 
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imprescindível e urgente a criação de informação mais detalhada e atualizada, incluindo a 

monitorização contínua em pontos estratégicos do território ou na área selecionada. De realçar 

que se deve ter em consideração, também, as alterações climáticas, uma vez que os 

fenómenos extremos ocorrem cada vez mais vezes e com maior intensidade, sendo 

prejudiciais para a agricultura, algumas medidas de mitigação estão a ser implantadas, como a 

deslocação geográfica de culturas agrícolas para zonas anteriormente tidas como inadequadas 

(MAMAOT, 2013). O projeto ClimAdaPT.Local, pretende habilitar os agentes da 

administração local (municípios e empresas municipais) a desenvolverem Estratégias Locais 

de Adaptação às Alterações Climáticas (APA, 2015), um projeto no qual seria interessante 

que os municípios em estudo fizessem parte, pois iria contribuir para o desenvolvimento 

agrícola no território face às alterações climáticas. 

 

Tabela 8 – Caracterização climática do território em estudo, elaborado com base em Correia Marques et 

al. (2014a). 

Caracterização do Clima 

Temperatura média anual 8 - 14°C 

Temperatura máxima anual 12 - 19°C 

Temperatura mínima anual 4 - 9°C 

Precipitação anual 1000 - 1700mm 

Velocidade do vento <2,5 - 4,5m/s 

Direção do vento N-NNE 

Radiação solar 286 - 292W/m2 

Variabilidade Intra-Anual da Humidade Relativa 57 - 91% 
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Da carta de exposições (Figura 10) constata-se que o território em estudo apresenta 

maioritariamente uma orientação geográfica a este (25%), sul (26%) e oeste (28%). Esta é 

uma das cartas relevantes na escolha do local para a implantação da instalação da indústria, 

além disso, também, deve ser considerada a instalação de painéis solares na agroindústria. 

 

Figura 10 – Carta de exposições do território em estudo (Correia Marques et al., 2014a). 

 

A qualidade do ar no território em estudo é boa, uma vez que os valores de concentração dos 

poluentes atmosféricos analisados (dióxido de azoto – NO2, dióxido de enxofre SO2, 

partículas em suspensão – PM10 e ozono – O3) não excedem os valores limite legalmente 

instituídos (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro) em nenhum dos concelhos (Correia 

Marques et al., 2014a). No caso de implantação de uma instalação industrial, esta não deve 

alterar esta boa qualidade do ar. Os impactes ambientais na qualidade do ar têm que ser 

identificados, e têm que ser garantidas medidas para os minimizar ou eliminar 

completamente, tanto durante a exploração normal da indústria como em caso de acidente. A 

qualidade do ar é um ponto forte do território e um parâmetro importante para a agricultura 

biológica. 
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No que diz respeito à aptidão dos solos para os vários tipos de uso, segundo Correia Marques 

et al. (2014a) o território em estudo tem pouca aptidão agrícola, com 42,7% deste abrangido 

pela classe sem aptidão agrícola, principalmente nos concelhos de Tarouca, Sátão, 

Sernancelhe e Castro Daire. Os concelhos mais abrangidos pelas manchas de elevada aptidão 

agrícola, que correspondem a 0,9% do território, são Moimenta da Beira e Sátão. Quanto à 

aptidão a nível florestal, este representa 4,3% da área total sem aptidão, 29% de aptidão 

moderada e 8,3% de elevada aptidão. As zonas de elevada aptidão florestal encontram-se nos 

concelhos de Tarouca e Sátão. As restrições ao uso do solo mais significativas são o regime 

de temperaturas, risco de erosão e obstáculos físicos. Ao serem consideradas as restrições 

acima mencionadas, estas vão contribuir para a escolha do local mais adequado onde a 

agroindústria deverá ser implantada, pois estas zonas serão rejeitadas. 

O território em estudo situa-se no Maciço Ibérico ou Maciço Antigo do ponto de vista das 

grandes unidades geológicas estabelecidas para o noroeste da Península Ibérica, mais 

precisamente, na Zona Centro Ibérica, que apresenta características paleogeográficas, 

tectónicas, metamórficas e plutónicas específicas. A área é essencialmente ocupada por 

granitos de elevada qualidade associados a elevado valor económico, e onde já existiram 

algumas explorações de urânio (Figura 11). A existência de falhas evidencia uma possível 

atividade sísmica que deverá ser contemplada na seleção da localização da indústria. 

 

Na Figura 12 pode-se observar o uso do solo no território em estudo (Correia Marques et al., 

2014a). De referir que neste mapa está incluída a atualização da área agrícola. Verifica-se que 

a ocupação do solo no território é maioritariamente rural, onde os espaços florestais, matos e 

espaços agrícolas e agroflorestais representam 97% (145894ha) da área total em estudo. A 

classe dominante de uso do solo são os "Matos", exceto nos concelhos de Satão e Tarouca. 

Ocupando 49% da área do território em estudo, a classe “Floresta” é preponderante em Sátão 

e em Tarouca a agricultura, a floresta e os matos têm praticamente o mesmo peso em termos 

de ocupação do solo, cerca de 32% da área total. Em termos quantitativos a floresta 

representa, em média, 32% do uso do solo e a agricultura e os espaços agroflorestais ocupam 

quase 24% do uso do solo destes municípios. A partir deste mapa obtém-se, também, 

conhecimento relativamente aos locais com possibilidade para edificar a agroindústria. Não 

será opção a instalação da agroindústria perto de floresta devido ao risco de incêndio florestal 

no território ser "Muito Elevado" a "Elevado” (Figura 13). 
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Figura 11 - Carta geológica simplificada (Correia Marques et al., 2014a). 

 

O território em estudo possui uma rede hidrográfica bastante densa e complexa como se pode 

observar na Figura 14. Este é abrangido pelas bacias hidrográficas do rio Douro, rio Mondego 

e rio Vouga. As principais linhas de água que nascem no território em estudo e têm estatuto 

perene são: rio Paiva, rio Côvo ou rio Touro, rio Calvo, rio Dão, rio Mau, rio Teixeira, rio 

Tedo, rio Paivô, rio Paivó, rio Varosa, rio Vidoeiro ou rio Pombeiro e o rio Vouga. 

 

 

 



42 

 

Figura 12 – Uso do solo no território em estudo (Correia Marques et al., 2014a). 
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Figura 13 - Risco de Incêndio Florestal (Correia Marques et al., 2014a). 

 

Figura 14 - Rede Hidrográfica do território em estudo (Correia Marques et al., 2014a). 
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A unidade geológica na qual a região se insere denomina-se como Maciço Antigo e é 

principalmente constituída por rochas magmáticas. Das rochas magmáticas normalmente não 

se conseguem extrair, por captação, grande volume de água. O território em estudo é também 

essencialmente uma zona de rochas graníticas. Este substrato geológico está associado 

maioritariamente a descontinuidades com formações aluvionares, a zonas de fracturação ou 

apresentando uma alteração superficial bastante desenvolvida. Estes aquíferos podem atingir 

uma produtividade de 50m
3
/(dia.km

2
). No território em estudo existe um número elevado de 

nascentes, que se localizam principalmente a norte de Sernancelhe, a norte de Moimenta da 

Beira e na região da serra de Montemuro, concelho de Castro Daire. 

A distribuição geográfica dos pontos de água e a localização das sete pequenas centrais 

hidroelétricas estão representadas nos mapas que se encontram no Anexo III (Figura III-1 e 

Figura III-2 respetivamente). 

No que diz respeito à qualidade da água para consumo humano, todos os municípios estão 

com a percentagem de análises em incumprimento acima da média nacional. Desta realidade, 

Castro Daire possui a melhor qualidade de água e Moimenta da Beira a pior, contudo estes 

valores carecem de uma análise mais aprofundada, uma vez que só são realizadas quatro 

análises anuais por sistema de abastecimento (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Qualidade da água para consumo humano (PORDATA, 2014). 

Localização geográfica 

Qualidade das Águas para consumo humano 

Análises em incumprimento (%) 

(2012) 

Água segura (%) 

(2012) 

Aguiar da Beira 3,25 96,75 

Castro Daire 2,16 97,84 

Moimenta da Beira 5,34 96,58 

Sátão 3,42 96,06 

Sernancelhe 2,94 97,31 

Tarouca 2,69 94,7 

Vila Nova de Paiva 4,29 95,71 

Continente 1,76 98,09 
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A proveniência da água para os diferentes tipos de origem estão apresentadas na Tabela 10. 

Existe um défice de informação quanto à origem e a quantificação de volumes de água 

captados e consumidos, estando estes valores presumivelmente sobreavaliados. 

Foi referido no capítulo 3 a importância de uma localização da agroindústria perto deste 

recurso. Quanto à produção de energia hídrica, esta devia ser considerada e ser realizado um 

estudo para a viabilidade desta energia limpa na agroindústria. 

 

Tabela 10 - Origem da captação de água para consumo humano, rega, atividade industrial, entre outros 

usos, relativo ao ano de 2009 (PORDATA, 2014). 

Localização Geográfica 
Água captada origem subterrânea 

(milhares m
3
) 

Água captada origem superficial 

(milhares m
3
) 

Moimenta da Beira 432 0 

Sernancelhe 1 1 112 

Tarouca 285 6 

Aguiar da Beira 187 164 

Castro Daire 272 532 

Sátão 81 203 

Vila Nova de Paiva - - 

Continente* 259 597 577 872 

* Quebra de série de dados 

 

5.1.3 Agricultura 

Os sete concelhos em estudo encontram-se em duas regiões agrárias diferentes: enquanto 

Tarouca, Moimenta da Beira e Sernancelhe pertencem à Região Agrária Norte, os municípios 

de Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Sátão e Aguiar da Beira integram a Região Agrária 

Centro (DRAP Centro, 2013). 

Quase todos os municípios se caracterizam por uma agricultura de subsistência, autoconsumo 

(principalmente hortícolas) e de carácter familiar, sendo a principal fonte de rendimento de 

grande parte da população residente. Num território predominantemente rural, o minifúndio é 

visível por toda a parte, uma vez que o individualismo agrário é acentuado. Registam-se 

algumas exceções como é o caso de Moimenta da Beira com predominância da produção 
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intensiva de maçã e Sernancelhe com a produção de castanha (COS2007 atualizada com base 

no World Imagery 2011, 2014; INE, 2009a, 2009b; PDM, 2000, 2013a, 2013b, 2014). 

As produções agrícolas são muito heterogéneas, sendo as predominantes as culturas 

temporárias, nomeadamente o centeio, milho, trigo, batata, feijão, entre outras. As 

leguminosas e as batatas são, principalmente, de produção familiar e as culturas forrageiras 

estão, essencialmente, associadas a explorações agropecuárias. Os pomares de frutos frescos 

também têm alguma relevância e abrangem a macieira, cerejeira, pereira, figueira e outros, 

sendo a macieira a cultura de frutos frescos com maior expressão na região (PDM, 2000, 

2013a, 2013b, 2014). A elevada produção de maçã nesta região conduziu, atualmente, a uma 

insuficiente capacidade de frio existente, para a conservação deste fruto. Assiste-se, também, 

a um aumento da quantidade de maçã de refugo quer à saída do pomar quer mesmo à saída 

das câmaras de refrigeração, fundamentalmente devido ao aumento da produção, à ocorrência 

de acidentes climáticos cada vez mais frequentes e à deficiente utilização das câmaras. Esta 

maçã é de difícil escoamento e acarreta sempre grandes prejuízos para os produtores (DRAP 

Norte, 2013). Os pomares de frutos secos com maior relevância nos concelhos em estudo são 

os pomares de castanheiros. Isto deve-se especialmente à área de produção da “Castanha dos 

Soutos da Lapa – Denominação de Origem Protegida”, das quais fazem parte castanhas da 

variedade Longal e Martaínha, provenientes da espécie Castanea sativa Miller (Laranjo et al., 

2007). 

Para além das macieiras e dos castanheiros, também o sabugueiro é uma das culturas que na 

região tem um impacto a nível económico e social muito elevado. A vinha e o olival têm 

igualmente a sua importância, sobretudo a produção de vinhos na Região Demarcada do Dão, 

da qual fazem parte os concelhos de Aguiar da Beira e Sátão, assim como os vinhos e 

espumantes da Murganheira, com sede em Tarouca (PDM, 2000, 2013a, 2013b, 2014; Udaca, 

2009). 

Como foi referido anteriormente, as explorações agrícolas são essencialmente de pequena 

dimensão, tendo a maior parte delas áreas compreendidas entre 1 a 5ha (INE, 2009a). 

Quanto às características do produtor singular (Figura 15), a maior parte dos produtores desta 

região caracteriza-se por ser um “produtor singular autónomo” (pessoa singular que, 

permanente e predominantemente, utiliza a atividade própria ou de pessoas do seu agregado 

doméstico na sua exploração, com ou sem recurso excecional ao trabalho assalariado), com o 

número de homens que se dedicam a esta atividade ligeiramente superior ao número das 
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mulheres. A faixa etária da maioria dos produtores é bastante elevada, pois cerca de 40% tem 

idade igual ou superior a 65 anos. Os níveis de instrução são bastante baixos, 

aproximadamente 60% dos produtores apenas têm o 1º ciclo do ensino básico 

comparativamente aos 2% de produtores com ensino superior. Relativamente à formação 

profissional agrícola somente 0,24% possuem uma formação completa, onde a maior parte 

(aproximadamente 90%) tem meramente uma formação exclusivamente prática (INE, 2009c, 

2009d). Devido aos níveis de instrução baixos e à insuficiente formação por parte dos 

produtores traduz-se na utilização pouco orientada e controlada de produtos químicos na 

atividade agrícola (ERVITAL, 2013). A grande parte dos produtores, 77,68%, dedica-se à 

exploração agrícola a tempo parcial (INE, 2009c, 2009d). Para além da elevada faixa etária e 

dos níveis de instrução serem baixos também está a ocorrer um abandono das terras agrícolas 

(Coabeiras, 2013). 

As Organizações de Produtores existentes na região em estudo são a Cooperativa Agrícola do 

Távora, CRL e a SOMA - Sociedade Agro-Comercial da Maçã, Lda, ambas localizadas no 

município de Moimenta da Beira, que estão maioritariamente direcionadas para o comércio de 

fruta e vinho (GPP, 2014). 

 

 

 

 

Figura 15 - Principais características do produtor singular nos municípios em estudo no ano de 2009 (INE, 

2009d). 
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Situação atual 

Relativamente às culturas atuais no território em estudo foi realizada uma atualização da área 

agrícola, referida no capítulo da metodologia, que corresponde a 33791ha, perfazendo 22% da 

área da região em estudo (Figura 16). 

Os três concelhos com uma maior área agrícola são Moimenta da Beira (6908ha), Castro 

Daire (6145ha) e Sernancelhe (5795ha), como se pode observar na Tabela 11. 

 

 

 

Tabela 11 – Áreas agrícolas em hectares dos setes concelhos em estudo (COS2007 atualizada com base no 

World Imagery 2011, 2014). 

CONCELHO 
ÁREA AGRÍCOLA  

ha % 

Aguiar da Beira 4010 19 

Castro Daire 6145 16 

Moimenta da Beira 6908 31 

Sátão 4770 24 

Sernancelhe 5795 25 

Tarouca 3241 32 

Vila Nova de Paiva 2922 17 

Total 33791 22 
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Figura 16 – Mapa da área agrícola atualizada da região em estudo (COS2007 atualizada com base no World Imagery 2011, 2014). 
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As culturas com maior expressão no território em estudo são as culturas temporárias de 

regadio representando 10539ha (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Área, em hectares, das culturas existentes dos sete concelhos, por ordem decrescente no ano de 

2011 (COS2007 atualizada com base no World Imagery 2011, 2014). 

CULTURA Área (ha) 

Culturas temporárias de regadio 10539 

Sistemas culturais e parcelares complexos 7772 

Culturas temporárias de sequeiro 6244 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 3079 

Pomares de frutos frescos 1982 

Vinhas 1734 

Pomares de castanheiro 1509 

Olivais 591 

Pastagens permanentes 279 

Sistemas Agroflorestais 34 

Pomares de amendoeiras 12 

Outros pomares 11 

Estufas e viveiros 4 

 

Foram comparados os dados da agricultura relativos a 1979 do Recenseamento Agrícola com 

os dados obtidos através da atualização da COS2007 referentes ao ano de 2011. 

Após tratamento dos dados observa-se que a evolução entre 1979 e 2011 (Figura 17) não foi 

igual em todas as culturas. Houve uma redução significativa da área correspondente às 

culturas temporárias de 32%, menos de 7893ha. A área relativa aos pomares de frutos frescos 

aumentou quase três vezes, cerca de 1208ha. Quanto à área de soutos, aumentou quase cinco 

vezes, perfazendo atualmente, no território, 1315ha. A área ocupada por “outros pomares” 
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teve um aumento nove vezes superior relativamente ao ano de 1979 (COS2007 atualizada 

com base no World Imagery 2011, 2014; INE, 1979a, 1979b). 

Segundo os dados do Recenseamento Agrícola de 2009 e 1979, verificou-se que esta 

tendência no território em estudo acompanhou a evolução nacional (Figura 18), ocorrendo um 

decréscimo na área das culturas temporárias e um aumento na das culturas permanentes (INE, 

1979c, 2009e). 

 

 

 

Figura 17 - Evolução das culturas com maior expressão no território em estudo, entre 1979 e 2011 

(COS2007 atualizada com base no World Imagery 2011, 2014; INE, 1979a, 1979b). 
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Figura 18 - Evolução das culturas temporárias e das culturas permanentes a nível nacional, entre os anos 

de 1979 e 2009 (INE, 1979c, 2009e). 

A estrutura empresarial do território em estudo é constituída por Pequenas e Médias 

Empresas, onde cerca de 97% são microempresas (com menos de dez pessoas ao serviço). 

A agricultura, silvicultura e pesca têm um peso no valor de vendas das empresas nos 

municípios que oscila entre os 3% e os 8%. 

Nas indústrias transformadoras os municípios de Sátão e Sernancelhe são os únicos que 

apresentam uma atividade produtiva um pouco superior à nacional, enquanto nos restantes 

municípios estas indústrias não têm tanta relevância. No território em estudo existem um total 

de 79 empresas do setor agroalimentar (Tabela 13). 

Tabela 13 – Número de empresas conforme a atividade económica (CAE) no território em estudo (Correia 

Marques et al., 2014a). 

Atividade 
económica 

Número de empresas 

Aguiar da 
Beira 

Castro 
Daire 

Moimenta 
da Beira 

Sátão Sernancelhe Tarouca 
Vila Nova de 

Paiva 

Indústrias 
alimentares 

15 13 11 11 11 5 2 

Indústrias das 
bebidas 

0 2 2 4 1 2 0 

Indústrias 
agroalimentares 

15 15 13 15 12 7 2 

Culturas temporárias Culturas permanentes 

1979 1727885 ha 123647 ha 

2009 831592 ha 649952 ha 

0 ha 

400000 ha 

800000 ha 

1200000 ha 

1600000 ha 

2000000 ha 

Evolução nacional das culturas em 
estudo (1979 - 2009) 
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Na área da fruticultura, com base no relatório referente às candidaturas apoiadas pelo 

Programa de Desenvolvimento Rural - PRODER (2007-2013), os apoios centraram-se 

especialmente em algumas culturas. Na região do Douro apostaram na amêndoa (1 117 ha; 6 

milhões €), na maçã (836 ha; 25 milhões €) e no mirtilo (71 ha; 5 milhões €). E, na região de 

Dão-Lafões destacaram-se as culturas de mirtilo (231 ha; 13 milhões €), da maçã (109 ha; 1 

milhão €) e da framboesa (7 ha; 2 milhões). 

5.2 Agroindústria 

5.2.1 Potencialidades 

Do conhecimento que se tem sobre o setor agroalimentar em Portugal, na Europa e no mundo, 

bem como, da discussão com técnicos e investigadores desta temática surgem como 

potencialidades a privilegiar na agricultura, no território em estudo: reintroduções de culturas 

ancestrais; introduções de novas culturas; transformação das culturas que existem na área em 

quantidade suficiente para esse fim; investigação e inovação na valorização dos produtos 

agrícolas; agroturismo; valorização dos resíduos orgânicos. 

A agricultura neste território deverá privilegiar os produtos da região, os de origem protegida 

e sempre que possível produzidos em modo de agricultura biológica. 

A- A reintrodução ou o incentivo à produção e comercialização de culturas 

ancestrais, tais como: noz, pêssego, pera, avelã, mostajo, pútega, penaqueija, milho, centeio, 

batata e feijão, surge como uma opção forte, uma vez que, estas culturas já foram cultivadas 

com sucesso no passado. 

B- A introdução de algumas culturas com potencial económico, tais como: marmelo, 

figo, medronho, framboesa, goji, physalis, chia, linho (sementes de linhaça), plantas 

aromáticas e medicinais e batata roxa, apresenta-se como viável, sem recurso a estufas, neste 

território. Como exemplo, também no nordeste transmontano, em Valpaços, existe já uma 

plantação de bagas goji em modo de produção biológica (RTP, 2014). 

C- A transformação de culturas que existem no território em quantidade suficiente, 

como a maçã, castanha, mirtilo e sabugueiro, traz benefícios para a região. Para além da 

valorização dos produtos, iria também criar novos postos de trabalho devido à implementação 

de uma agroindústria. 
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D- Uma mais valia é ainda a aposta clara na valorização dos produtos agrícolas, que 

passa pela origem da matéria-prima e, também, pelos subprodutos derivados da 

transformação. 

A implementação de uma agroindústria no território com um período de funcionamento 

durante todo o ano, com variados tipos de transformação de diversos hortofrutícolas, surge 

como uma opção a investir. Deste modo o processamento não se cinge apenas a uma única 

época do ano. 

Quanto à transformação esta pode ser feita a nível da alimentação, cosmética e medicina. 

 Alimentar: farinhas, purés, cremes, smoothies, doces, sumos concentrados, snacks de 

fruta, barras de fruta, rebuçados, gomas, licores, infusões, frutos e legumes 

desidratados.  

 Cosmética: óleos, cremes hidratantes, gel de banho, shampoos.  

 Medicinal: infusões.  

 

A agroindústria acima sugerida teria que ser integradora (Figura 19), isto é, para além de ser 

ambientalmente sustentável (aproveitamento dos recursos naturais, resíduos, etc.), deveria 

incluir uma parte de formação, assim como parte de investigação de apoio à produção. Deste 

modo poderia fazer prestação de serviços; desenvolver novos produtos e técnicas (associado a 

melhorias destes); realizar análises, entre outras, de solo, água, poluição do ar, frutos, folhas, 

alimentos, produtos; produzir produtos certificados e produtos saudáveis (sem corantes nem 

conservantes, redução do teor de sal, gordura e açúcar), e também, produtos direcionados para 

grupos com necessidades específicas (diabéticos, celíacos, etc.). Aliado a isto estaria sempre a 

tecnologia associada (nanotecnologia, biotecnologia). A manutenção das áreas agrícolas 

poderia ser realizada através de pastoreio de animais, o que também contribuía para a 

prevenção de incêndios.  

Esta agroindústria teria que ter as suas vendas direcionadas para a exportação, uma vez que os 

produtos nacionais são muito valorizados nos mercados externos. 

Como uma das necessidades na região é a capacidade de frio, seria importante a construção de 

câmaras frigoríficas para uso da própria indústria mas, também, para aluguer. 
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Figura 19 – Esquema da agroindústria integradora. 

 

E- O turismo em espaço rural possibilita a divulgação dos produtos da região. Este 

pode ser realizado através de oferta de programas turísticos ou eventos gastronómicos, tais 

como: feiras, festas, restauração, hotelaria e mercados.  

Uma possibilidade de uma oferta turística são os programas turísticos que contemplem a 

apanha da fruta, podendo incluir, paralelamente, a oportunidade da preparação posterior de 

refeições. 

O desenvolvimento deste tipo de turismo permite a criação de empregos no território em 

estudo. Um exemplo de Agroturismo é a Quinta do Malhô, localizada no município de Sátão, 

na freguesia Silvã de Cima (Quinta do Malhô, 2014). 

F- Uma outra potencialidade é a valorização orgânica através de resíduos 

provenientes da agricultura biológica para ser usado como composto biológico na agricultura 

biológica. Assim como, a produção de biogás em que a matéria-prima tanto pode ser os 

resíduos agrícolas como pode ser os efluentes industriais com elevada carga orgânica 

(característicos deste tipo de indústria). 
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A análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças do território em estudo, 

relativamente à atividade agrícola, apresenta-se na Tabela 14. Um organograma relativo aos 

recursos agrícolas e as suas potencialidades encontra-se em anexo, Figura III-3. 

Tabela 14 - Análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da região em estudo. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Zona rural com boa qualidade do ar. Minifúndio. 

Fruticultura de qualidade (maçã e castanha). 
Produtores com índices de escolaridade 
reduzidos e de faixa etária elevada. 

Condições edafo-climáticas favoráveis à obtenção 
de produtos de qualidade. 

Utilização pouco orientada e controlada de 
produtos químicos. 

Conhecimento adquirido do saber – fazer. Terras agrícolas abandonadas. 

Oportunidades Ameaças 

Agricultura biológica. 

Abandono das terras agrícolas. 
Organização de produtores. 

Agroindústria (transformação, produtos 
tradicionais certificados e produtos Gourmet). 

Capacidade de frio (em especial para as maçãs). 

Novas agroindústrias concorrentes. Aposta na tecnologia. 

Pastoreio de animais (prevenção de incêndios). 

Valorização orgânica.  Alterações climáticas (não foi realizado este 
estudo, daí haver a necessidade de o realizar na 
região em estudo). 

Exportação. 

 

5.2.2 Processo produtivo 

Uma vez que não está especificado o tipo de transformação que vai ocorrer e quais os 

hortofrutícolas que irão ser utilizados na agroindústria a implantar no território em estudo, foi 

necessário realizar um processo produtivo geral. Três processos produtivos específicos foram 

estudados de forma a se poder elaborar um processo produtivo geral (Figura 20). Como se 

pretende que a agroindústria tenha diversos tipos de transformação foram analisados 

processos distintos como o da compota da maçã, o da farinha da castanha e o da desidratação 

da manga e do melão. 
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Figura 20 – Processo produtivo geral elaborado com base em Bounous (2002), Jin et al. (2009), Neto et al. 

(2006), Posada Marron Glacé S. L. (n.d.). 

 

5.2.3 Identificação dos riscos 

Nesta etapa são identificados fontes do risco, eventos e respetivas causas, de acordo com o 

referido no capítulo 2. 

Para a identificação dos riscos foram selecionados alguns equipamentos que são comuns aos 

diversos processos produtivos analisados (subcapítulo 5.2.2). De seguida listam-se os 

equipamentos e as respetivas causas de acidente possíveis de acontecerem na agroindústria 

associados aos riscos (Tabela 15). 

 

Seleção/Calibração 
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Corte 
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Transformação específica 
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Tabela 15 – Equipamentos, a sua utilização, possíveis problemas e riscos, elaborado com base em Bounous 

(2002), Departamento de Engenharia Electromecânica (2012), EU-OSHA (2010), Guiné (2012), Jin et al. 

(2009), Leite & Militão (2008), Lusa (2008), Neto et al. (2006), ROCKWOOL TECHNICAL 

INSULATION (2014). 

Fontes do risco Especificação Causas Evento 

G
er

al
 

Equipamentos 
elétricos 

Tapetes de recolha e 
de transporte 

Máquinas de corte, 
descasque e 

descaroçamento 

Curto-circuito 
Sobreaquecimento 

Incêndio 
Explosão Equipamentos de 

refrigeração 

Câmaras de frio 
Armazenamento em 

atmosfera controlada 

Falha no controle de 
gases 

Libertação de 
amoníaco 

Fornos e estufas 
Desidratação 

Cozedura 
Sobreaquecimento 

Caldeiras 
Produção de água 
quente e/ou vapor 

Sobreaquecimento 
Corrosão 

Deterioração 
Alteração dos valores 

limites de pressão 

Explosão 
Incêndio 

Derrame de 
combustível 

Tanques de água 
Lavagem da matéria-

prima 

Entupimento das 
tubagens 

 

Inundação 
Contaminação dos 

solos com efluentes de 
elevada matéria 

orgânica 

Tanques de combustível 
Armazenamento de 

combustível líquido ou 
gasoso 

Rutura do tanque 
Derrame de 
combustível 
Fuga de gás 

Botijas de gás 

Atmosfera modificada: 
misturas de gases 

(dióxido de carbono, 
oxigénio e azoto) 

injetados nas 
embalagens 

Rutura das botijas 
Fuga de gás 

Fuga de gás 
Explosão 

Câmara de baixa 
pressão 

Arrefecimento em 
vácuo 

Alteração dos valores 
limites de pressão 

Explosão 

 

Para além dos possíveis perigos mencionados anteriormente também existem outros perigos 

provenientes da matéria-prima utilizada. Explosões e incêndios podem acontecer devido à 

presença de poeiras inflamáveis. Algumas das poeiras altamente combustíveis podem ser 

provenientes de farinhas, grãos, creme de leite e ovos em pó, café instantâneo, açúcar, leite 

em pó, flocos de batata e sopa em pó. Uma explosão pode ser causada com a presença de uma 
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fonte de ignição apropriada, como por exemplo uma faísca elétrica que ocorra quando se puxa 

uma ficha da tomada, ou uma superfície quente (por exemplo, entre 300°C e 600°C) (EU-

OSHA, 2010). 

Existe informação relativa a acidentes em indústrias alimentares em Portugal.  

No dia 13 de setembro pelas 21 horas no ano de 2008, na Fábrica de Tomate Idal, no concelho 

de Benavente, Santarém houve um derrame de nafta. O rompimento de uma serpentina de 

aquecimento de um dos depósitos de fuelóleo nesta fábrica de transformação de tomate 

originou uma situação de derrame de cerca de uma tonelada deste derivado de petróleo 

(ANPC, 2014a; IGAMAOT, 2009; Lusa, 2008). 

Mais recentemente no ano de 2009, no dia 26 de novembro, pelas 20 horas, ocorreu uma fuga 

acidental de gás amoníaco (NH3) numa unidade industrial do setor das bebidas, do concelho 

de Santarém. A pressão do NH3 ultrapassou os valores normais, provocando a abertura de 

uma válvula de segurança. Esteve na origem do acidente a colocação em serviço da linha de 

néctar que consome frio, sem ter sido garantida que a central produtora de frio estava em 

funcionamento (IGAMAOT, 2010). 

 

5.2.4 Análise do risco  

A metodologia proposta para a análise do risco baseia-se nas técnicas que foram referidas 

anteriormente no capítulo 2.3. 

Após a identificação das fontes do risco, dos eventos associados a uma agroindústria no geral 

e conhecido o histórico de acidentes ocorridos em indústrias do setor alimentar realiza-se a 

análise do risco. 

Nos três cenários, elaborados de forma muito simplificada e sucinta, apresenta-se a evolução 

dos eventos e mencionam-se as possíveis consequências. 

No cenário 1 é contemplada uma rutura do tanque de armazenamento de combustível (Figura 

21). O cenário 2 considera a fuga de gases (Figura 22). No cenário 3 considera-se um curto- 

-circuito que origina um incêndio (Figura 23). 
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Figura 21 – Conceção do cenário 1. 

 

 

 

Figura 22 – Conceção do cenário 2. 
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Figura 23 – Conceção do cenário 3. 

 

 

Quando se conhecer efetivamente o projeto da agroindústria, a análise dos diferentes cenários 

tem que ser executada com mais rigor e com critérios mais específicos. Para este fim deverá 

ser usado software adequado, escolhido com base em pressupostos objetivos e claros. 

Antecedendo esta fase deve identificar-se todas as fontes dos riscos de forma a que se possa 

perceber o que poderá acontecer ou que situações poderão existir que afetem a consecução 

dos objetivos (IEC/ISO 31010:2009). Além disso, se algum risco não for identificado nesta 

fase, não será incluído na fase seguinte (NP ISO 31000:2013), ficando comprometida toda a 

análise de risco que fica incompleta. 

A quantificação do risco pode ser feita por recurso a uma matriz de risco (ver capitulo 2; 

IEC/ISO 31010:2009). A valoração das probabilidades (frequência) e da gravidade 

(consequência) podem ser definidos de acordo com o sugerido na Norma UNE 150008:2008. 

Consequências 

Intoxicação do fumo do incêndio dos 
trabalhadores da indústria 

Destruição das instalações industriais e 
da vegetação envolvente 

Explosão 

Evento 

Incêndio 

Causa 

Curto-circuito 

Fonte do risco 

Equipamento elétrico 
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5.3 Áreas para implantação da instalação industrial 

5.3.1 Condicionantes 

Para além das condicionantes legais que foram mencionadas no capítulo 4, também algumas 

necessidades específicas de uma agroindústria foram estudadas apesar de ainda não terem 

sido validadas no modelo em SIG. 

As áreas mínimas de construção que são consideradas baseiam-se numa média da dimensão 

de diversas indústrias alimentares transformadoras. Foi tida em conta uma área mínima de 

5000 m
2
 para a implantação do edifício e mais 3000 m

2
 para as zonas de estacionamento e de 

cargas e descargas, perfazendo um total de 8000 m
2
 (Beiragel, 2014; Guiné, 2012; 

SUMOL+COMPAL, 2014). 

Como foi referido no capítulo 3, uma agroindústria utiliza elevadas quantidades de recursos 

hídricos, nomeadamente água potável. As grandes indústrias alimentares transformadoras 

podem usar a enorme quantidade de 3 milhões de litros de água potável por dia (UNIDO, 

2007). Devido a esta necessidade, o local onde a agroindústria for implantada deverá ter um 

acesso favorecido a este recurso. Deverá igualmente ser realizado o aproveitamento deste 

inestimável recurso e igualmente uma utilização consciente do mesmo. 

Pretende-se que esta agroindústria seja ambientalmente sustentável, para além do 

aproveitamento dos recursos hídricos, deverá também incluir a instalação de painéis solares. 

Para esta ação é necessário considerar as áreas de implantação onde não ocorra 

ensombramento de modo a tirar o maior partido da energia solar. Como forma de otimizar o 

recurso às fontes renováveis de energia e de perceber quais as localidades com maior 

potencialidade de aproveitamento de energia solar, para fins de instalação de painéis 

fotovoltaicos, sugere-se a criação de uma carta do potencial solar do território em estudo, à 

semelhança à adotada pelo concelho de Lisboa no âmbito do projeto Europeu Polis – 

Identification and Mobilization of Solar potentials via local strategies (EC, 2012; Lisboa E-

Nova, 2012). 

 



63 

5.3.2 Áreas com aptidão 

Seguindo a metodologia reportada no capítulo 4, obteve-se como resultado o mapa 

apresentado na Figura 25 onde constam as áreas com aptidão para a implantação de uma 

instalação industrial. Observa-se neste mapa que em todos os concelhos há possibilidade de 

construção de uma instalação industrial. Contudo, foram distinguidas as áreas de elevada 

aptidão, as áreas de média aptidão e áreas de baixa aptidão (Figura 24). 

 

Figura 24 – Designação das áreas de aptidão. 

 

As áreas de elevada aptidão correspondem a 41 ha que se encontram distribuídos pelos 

municípios de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão e Sernancelhe 

(Tabela 16). Apenas parte das zonas industriais (Figura 9) nos concelhos acima referidos 

encontram-se em áreas de elevada aptidão. 

As áreas de média aptidão, 8523 ha, são igualmente viáveis pois estas vão de encontro aos 

objetivos traçados apesar de uma variável não ser cumprida. 

Para haver uma escolha apropriada da localização da agroindústria nas áreas de elevada 

aptidão também se deve ter em consideração tanto as condicionantes específicas da indústria 

como os riscos ambientais. 

• Todas as variáveis são cumpridas. 

Áreas de elevada aptidão  

• Apenas uma das variáveis não é cumprida - as "Zonas Industriais". 

Áreas de média aptidão 

• Apenas cumpre uma das variáveis - as "Zonas Industriais". 

Áreas de baixa aptidão 

• Nenhuma das variáveis é cumprida. 

Áreas sem aptidão 
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Figura 25 - Mapa de aptidão para implantação de uma instalação industrial no território em estudo. 

 

 

Tabela 16 - Áreas com e sem aptidão no território em estudo. 

Aptidão 
Área Total 

(ha) 

Áreas de Elevada Aptidão 41 

Áreas de Média Aptidão 8523 

Áreas de Baixa Aptidão 253 

Áreas Sem Aptidão 242628 
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No âmbito e seguimento do trabalho efetuado sugere-se uma metodologia a ser seguida 

aquando da efetiva implementação da instalação industrial no território em estudo para o 

controlo, mitigação e monitorização dos riscos.  

Propõe-se que inicialmente seja caracterizada a indústria a implantar e a partir da qual vai ser 

realizada uma identificação das fontes do risco, dos eventos/acidentes (tendo em consideração 

bases de dados de históricos de acidentes, probabilidade de avaria dos equipamentos, 

acidentes mais comuns), as respetivas causas e possíveis consequências que apresentem um 

maior risco tecnológico para o território. Tendo em conta os riscos naturais, a carta do risco 

de incêndio deverá ser atualizada e devem também ser consideradas possíveis atividades 

sísmicas do território, possibilidades de cheias e deslizamento de terras. Para uma análise 

quantitativa do risco é inevitável que seja efetuada uma valoração de cada uma das possíveis 

consequências, bem como a valoração do cálculo da sua probabilidade. 

Os SIG são uma ferramenta importante e útil para o cruzamento da informação cartográfica e 

assim se elaborar uma carta de risco (resultante do cruzamento da carta de perigosidade e da 

carta de vulnerabilidade), fornecendo à posteriori um conhecimento detalhado dos riscos 

existentes no território. Torna-se assim mais acessível a realização de diferentes cenários e a 

simulação dos efeitos espaciais, fornecendo um enorme apoio no processo de decisão na fase 

de projeto. Para a simulação dos cenários é de extrema importância que, qualquer que seja o 

software utilizado, seja adequado à situação em análise. 

Desta metodologia é possível obter os locais mais apropriados para a implementação da 

indústria onde as suas necessidades são cumpridas e os impactes ambientais minimizados. 

Após a análise do risco é necessário que se tomem medidas de minimização das fontes do 

risco. 
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6. Considerações finais 

Com a presente dissertação foi possível caracterizar o território constituído pelos concelhos de 

Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova 

de Paiva, tanto a nível geral como agrícola. Este é uma zona rural com baixa densidade 

populacional, onde é praticado maioritariamente minifúndio, com muitos dos produtores com 

baixos índices de escolaridade. Apesar das culturas mais significativas serem as “Culturas 

temporárias de regadio”, “Sistemas culturais e parcelares complexos” e as “Culturas 

temporárias de sequeiro”, o território possui uma fruticultura de qualidade designadamente no 

caso da maçã e da castanha. 

A agroindústria a ser implantada no território deverá apostar nos variados tipos de 

transformação de diversos hortofrutícolas de forma a funcionar o ano todo. Deverão ser 

privilegiados os produtos da região, os de origem protegida e sempre que possível produzidos 

em modo de agricultura biológica. Terá, também, que conter vários requisitos, tais como ser 

ambientalmente sustentável e abranger a formação, bem como, a investigação de apoio à 

produção. Assim, poderá fazer prestação de serviços; desenvolver novos produtos e técnicas; 

realizar análises, entre outras, de solo, água, poluição do ar, frutos, folhas, alimentos, 

produtos; produzir produtos certificados e produtos saudáveis, e, também, produtos 

direcionados para grupos com necessidades específicas (diabéticos, celíacos, etc.). A 

tecnologia (nanotecnologia, biotecnologia) estará sempre associada à agroindústria, quer para 

a segurança alimentar como para a criação de novos produtos. As vendas desta agroindústria 

terão que ser direcionadas para a exportação, uma vez que os produtos nacionais são bastante 

valorizados nos mercados externos. 

O processo produtivo geral, obtido através da análise de três processos produtivos específicos: 

o da compota da maçã, o da farinha da castanha e o da desidratação da manga e do melão, foi 

definido para uma agroindústria que funciona com diversos tipos de transformação. As 

principais fontes dos riscos identificadas com base nos equipamentos comuns aos diversos 

processos produtivos são as seguintes: Equipamentos elétricos; Equipamentos de refrigeração; 

Fornos e estufas; Caldeiras; Tanques de água; Tanques de combustível; Botijas de gás; 

Câmara de baixa pressão. A análise do risco a realizar no EIA da proposta deste projeto deve 

ser quantitativa. 
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As zonas mais aptas para implantar a agroindústria, com base apenas nas condicionantes 

legais e de ordenamento de território, encontram-se distribuídas por todos os concelhos em 

estudo, num total de 41 hectares onde existe uma elevada aptidão. A seleção do local 

adequado para a implantação da instalação industrial no território, quando estiver definida a 

agroindústria a projetar e a construir, deve ter em consideração tanto os riscos naturais do 

território, como os riscos tecnológicos, e ainda os fatores condicionantes específicos dessa 

agroindústria.  

Quanto a linhas futuras de investigação, sugere-se que outros trabalhos possam dar 

continuidade a este estudo utilizando ou não outras ferramentas de análise do risco, e também 

realizar a avaliação do risco para a agroindústria. Dando continuidade ao presente projeto, 

acresce-se ainda a construção e exploração de uma agroindústria ecoeficiente e ecoinovadora, 

uma Análise do Ciclo de Vida dos géneros alimentícios para que a pegada de carbono seja a 

menor possível. Aconselha-se também a realização de uma metodologia de análise 

quantitativa do risco própria para ser aplicada a agroindústrias. 
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Figura II-2 - Planta da instalação fabril, bem como a disposição das secções de produção 

(Guiné, 2012). 
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Figura III-1 - Distribuição dos Pontos de Água no território em estudo (Correia Marques et al., 2014a).  
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Figura III-2 - Pequenas centrais hidroelétricas no território em estudo (Correia Marques et al., 2014a)..
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Recursos 
Frutícolas 

Produção com 
relevância 

Maçã 
sazonalidade: 
set. a março 

Produção média 
estimada PRDI: 

67 932 t 

Produção média 
nacional 2013: 

287 314 t  

Realizar estudo sobre as quantidades estimadas necessárias para abastecimento de uma agroindústria da fruta 

Unidade de 
investigação 

Unidade de frio 
Indústria 

transformadora 

Castanha 
sazonalidade: 
out. a janeiro  

Produção média 
estimada PRDI:  

4 734 t 

Produção média 
nacional 2013: 

24 739 t  

Cereja 
sazonalidade: 
maio a julho 

Produção média 
estimada PRDI: 

n.d. 

Produção média 
nacional 2013: 

10 776 t 

Sabugueiro 
sazonalidade: 
agosto a out  

Produção 
PRDI:Tarouca, e 

Moimenta da 
Beira 

Produção média 
estimada 

nacional: 3 500 t  

Produção 
marginal ou 
inexistente 
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sazonalidade: 
set. a fevereiro 

Produção média 
estimada PRDI: 

n.d. 
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nacional 2013:    

4 446 t 

Avelã 
sazonalidade: 

set. a novembro 

Produção média 
estimada PRDI: 

n.d. 

Produção média 
nacional 2013: 

337 t  

Noz 
sazonalidade: 
nov. a janeiro 
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estimada PRDI: 

n.d. 

Produção média 
nacional 2013:    
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sazonalidade: 
junho a set.  

Produção média 
estimada PRDI: 

n.d. 

Produção média 
nacional 2013:    

2 882 t 

Morango  
(hortícola) 

sazonalidade: 
março a agosto  

Produção média 
estimada PRDI: 

n.d. 

Produção média 
nacional 2013:  

12 841 t  

Marmelo 
sazonalidade: 
set. a outubro 

Produção média 
estimada PRDI: 

n.d. 

Produção média 
nacional 2013: 

n.d. 

Framboesa 
sazonalidade: 

ano todo 

Produção média 
estimada PRDI: 

n.d. 

Produção média 
nacional 2013:    

2 757 t 

Novos produtos 
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Controlo de 
doenças e pragas 
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conservação e de  
embalagem 
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Resíduos 
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Cosmética 
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Alimentar 

Alimentar Bebidas 

Inteiro ou 
fatiado 

Mantendo as 
caraterísticas 
do fruto fresco 

Fruto 
conservado por 
ultracongelação 

Barra, puré, creme, manteiga, 
farinha, pão, bolo, bolacha, 

gomas, rebuçados, chocolate, 
iogurte, gelado/sorvete 

Fruto 
preparado 

Barra de fruta 

Figura III-3 - Organograma dos recursos agrícolas adaptado de Correia Marques et al. (2014b). 
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