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RESUMO 

A constante melhoria das condições de vida e o desenvolvimento do local em que nos 

inserimos é uma das principais preocupações das populações em todo o Mundo. Tendo 

em vista um crescimento económico sustentável e uma elevada qualidade de vida em que 

a gestão sensata dos recursos naturais não é descurada, surge o conceito de “Cidade 

Inteligente”. A necessidade de investir em capital humano e social, em transportes e nas 

tecnologias de informação e comunicação contando com o apoio de uma governação 

participativa que se preocupa e beneficia com a opinião das populações, potencia esta 

ideia. 

 A presente dissertação pretende cumprir cinco objetivos gerais: em primeiro lugar, 

listar e comparar os diferentes conceitos existentes para cidades e territórios inteligentes; 

em seguida, listar e comparar as diferentes metodologias desenvolvidas no âmbito dos 

territórios inteligentes a nível nacional e internacional; caracterizar o território em análise; 

selecionar uma temática inteligente a aplicar no território em estudo e, por último, 

apresentar uma proposta de estratégia para implementar esta temática inteligente no 

território. 

O Território em estudo é constituído por sete concelhos distintos: Aguiar da Beira, 

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

perfazem uma área de 1511,95 km2. A definição da metodologia para a realização deste 

relatório teve por base um estudo aprofundado do Território. Em seguida, é feita uma 

análise à temática “Territórios Inteligentes” de forma a verificar se a ideia que se propõe 

se enquadra nesta problemática e, por fim, apresenta-se a proposta da ideia de 

desenvolvimento inteligente do território, que focar-se-á no funcionamento de uma rede 

(plataforma). Os trabalhos de caracterização do Território foram elaborados através da 

utilização de sistemas de informação geográfica (SIG). 

Na área em estudo, um dos setores de atividade com maior preponderância na 

economia local é o da extração mineira, em que existem cinquenta e sete explorações 

licenciadas de massas minerais. Esta atividade surge também como um meio que pode 

prejudicar o ambiente local, nomeadamente a qualidade do ar. Desta forma, tornou-se 

clara a necessidade de encaminhar o estudo para o desenvolvimento de uma rede 

inteligente, uma vez que entre os casos estudados aquando do desenvolvimento desta 

dissertação e as hipóteses que poderiam ser implementadas no Território, esta seria a 

solução mais viável. 

A criação de uma Rede Inteligente de Monitorização da Qualidade do Ar local tornar-

se-ia benéfico para o Território em vários aspetos. Monitorização num dos descritores 

ambientais dos que mais facilmente pode afetar as populações, a qualidade do ar; 

população incentivada a participar na verificação de anomalias ambientais, obrigando as 

empresas a ganhar um maior sentido de responsabilidade ambiental e ao mesmo tempo 

com a abertura de informação a toda a população, colocá-las-ia melhor posicionadas no 

panorama comercial. 

Palavras-chave: Cidade Inteligente, Território, Qualidade do Ar, Pedreiras, Rede, 

Monitorização  
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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR THE CREATION OF AN 

INTELLIGENT TERRITORY MULTIMUNICIPAL 

Case Study: Air Quality Monitoring 

The constant improvement of life´s conditions and development of the place that 

we´re in is one of the main concerns for populations around the world. Aiming for a 

sustainable economic growing and a high quality of life where the wise management of 

natural resources is not forgotten, emerges the concept of “Smart City”. The need of 

investing in human and social capital, in transports and in technologies of information 

and communication minding the support of a participatory government that cares and 

benefits with the opinion of the populations, enhances this idea. 

 This report intends to accomplish five general goals: first of all, list and compare 

the existing concepts for smart cities and territories; following, list and compare the 

different methodologies developed in the range of the intelligent territories, national and 

international wise; to feature the analyzed territory; select an smart theme to apply in the 

studied territory e for last, to introduce a proposal of a strategy to implement this 

intelligent theme in the territory. 

 The studied territory is made by seven distinct councils: Aguiar da Beira, Castro 

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

correspond to 1511, 95 km². The definition of the methodology for this report had a deep 

study of the territory as base. Next, there will be made an analysis to the “Intelligent 

Territories” theme in order to verify if the idea that we propose fits the issue and, at last, 

we will present the proposal of the idea for the intelligent development of the territory 

that will be focused in the operation of a net (platform). The territory’s characterization 

work were elaborated through Geographic Information System (GIS). 

 In the studied area, one of the most predominant activity´s sector is the mining 

extraction, where there is fifty seven licensed holdings of geological resources. This 

activity can also neglect the local environment, namely the air´s quality. In this manner, 

it has become clear the need of forward the study to the development of a smart net, once 

that among the studied cases at the time that this report was completed and the possible 

assumptions to be applied in the territory, this would be the most fitted solution. 

 The creation of a local Intelligent Net of Air´s Quality Monitoring would become 

beneficial for the territory. Monitoring on one of the environmental headings most likely 

to affect the populations, the quality of air; population encouraged to participate in the 

environmental anomalies´ verification, forcing the companies to win a bigger sense of 

responsibility towards environment and at the same time with the opening of the 

information to everybody, it would make them better positioned in the commercial 

outlook. 

Keywords: Smart City, Territory, Air Quality, Quarries, Network, Monitoring   
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1. Introdução 
 

Neste capítulo enquadra-se sucintamente a temática da presente dissertação, os 

objetivos da mesma e indica-se a estrutura deste relatório. 

1.1 Enquadramento e objetivos 

No âmbito do Plano Regional de Desenvolvimento Integrado (PRDI) que está a ser 

desenvolvido pela Unidade de Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto, 

desde outubro de 2013, na sequência de um pedido da empresa EGSP - Energia e Sistemas 

de Potência, Lda., foi realizado o estudo de diagnóstico a nível ambiental, social e 

económico para um território. Este território é constituído pelos concelhos de Aguiar da 

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

Paiva. 

Transformar estes concelhos num território inteligente contribuirá para a valorização 

de um conjunto de condições que irão facilitar o bom desempenho da área em análise e 

levará ao aumento da sua competitividade a nível nacional e internacional. Neste contexto 

surge esta dissertação.  

Para que o Território, em que a presente dissertação se vai desenvolver, se destaque a 

níveis económicos globais é necessário que exista um ambiente favorável ao 

investimento, à atividade de empresas, uma base educativa e de investigação e 

desenvolvimento sólidos, um conjunto de infraestruturas físicas que potenciem os 

processos de desenvolvimento, bem como, um quadro social, cultural, institucional e de 

governação que se adapte a uma gestão integrada. 

Os objetivos que esta dissertação se propõe cumprir são: comparar os diferentes 

conceitos existentes para cidades e territórios inteligentes, bem como as metodologias 

desenvolvidas no âmbito dos territórios inteligentes a nível nacional e internacional; 

caracterizar o território em análise; selecionar uma temática inteligente a aplicar no 

território em estudo; apresentar uma proposta de estratégia para implementar esta 

temática inteligente no território. 

1.2 Estrutura do Relatório 

O conteúdo desta dissertação distribui-se por cinco capítulos principais. O capítulo 2 

aborda a temática dos Territórios Inteligentes, não só relativamente aos conceitos 

associados mas também às iniciativas realizadas no âmbito da temática, a nível nacional 

e internacional. O capítulo 3 mostra o local em estudo e as características dos sete 

municípios em análise. Os resultados e discussão sobre os mesmos estão no capítulo 4. 

No capítulo 5 expõem-se as conclusões obtidas ao longo da presente dissertação.   
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2. Cidades e Territórios Inteligentes - Conceitos 
 

Neste capítulo apresentam-se os conceitos considerados cruciais à perceção da 

presente dissertação e reporta-se a situação atual da temática em estudo, com base na 

pesquisa da literatura técnico-científica efetuada. 

2.1 Cidades inteligentes 

2.1.1 Conceitos 

2.1.1.1 Cidades inteligentes, cidades digitais e ambientes inteligentes 

Para compreender o conceito de Cidade Inteligente (Smart City) é necessário 

diferenciá-lo de outras formas de espaços digitais. De notar que uma cidade digital é um 

ambiente inteligente. Todas as cidades inteligentes são, também, cidades digitais, mas 

nem todas cidades digitais são inteligentes. A diferença está na capacidade de resolver 

problemas que existem nas cidades. A diferença mais relevante das cidades digitais está 

na oferta de serviços através da comunicação digital. Segundo Komninos (2002) 

considerem-se os seguintes exemplos: 

1. A administração de uma cidade (ou comunidade local) oferece serviços online 

(através do seu portal na internet), que à partida já ofereceria diretamente. Este é 

um caso típico de uma cidade digital; 

2. Uma comunidade cria novos serviços para os seus cidadãos utilizando espaços 

digitais para consultá-los, e ferramentas colaborativas online. Esta é uma situação 

típica de uma cidade digital. 

No segundo caso, o espaço digital torna-se uma ferramenta que contribui para a 

capacidade da comunidade utilizar a inteligência coletiva e encontrar novas soluções para 

um problema. 

Quanto à oferta de serviços, as cidades digitais colocam-se entre as autoridades 

públicas e os cidadãos como recetáculos de serviços - como mercados digitais; ao passo 

que as cidades inteligentes colocam-se como cocriadoras de serviços - por exemplo, como 

um laboratório vivo (living lab). Esta visão explica o porquê das bases que constituem 

uma cidade inteligente relacionarem a inovação com os processos de resolução de 

problemas, tais como a inteligência competitiva, a absorção de tecnologia, o 

desenvolvimento colaborativo de produtos, e as novas estratégias de escolha de produtos. 

Os ambientes inteligentes são espaços digitais nos quais a interação transpõe os 

limites do computador e passa a estar incluída nos prédios e na infraestrutura da cidade. 

Os ambientes inteligentes podem ser combinados tanto com as cidades digitais 

(automatizando a entrega de serviços), como com as cidades inteligentes (automatizando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_de_problemas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_de_problemas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio_vivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
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a recolha e o processamento das informações no processo de desenvolvimento de um 

novo produto ou serviço). 

2.1.1.2 Cidade inteligente - o conceito 

O termo “Cidade Inteligente” tem várias interpretações. Na Tabela 1 apresentam-se 

várias definições que focam perspetivas diferentes e se adaptam às sociedades e aos meios 

em que os autores das mesmas se encontram.  

Tabela 1-Definição do Conceito de “Cidade Inteligente” segundo vários autores, a nível internacional e nacional 

Cidade Inteligente 

 Autor (Ano) Definição 

Internacional 

 

Droege (1997) 

“Reconstrução virtual de uma cidade, ou uma cidade 

virtual. Termo utilizado como um equivalente ao de 

cidade digital ou cidade da informação. Realça 

principalmente o espaço digital das cidades e 

comunidades.” 

 

 

California Institute for 

Smart Communities 

(2001) 

 

Associa as cidades inteligentes ao crescimento 

inteligente, a um tipo de desenvolvimento baseado nas 

tecnologias da informação e comunicação (TIC). Uma 

Comunidade Inteligente é uma comunidade que faz um 

esforço consciente para usar as TIC para transformar a 

vida e o trabalho dentro do seu território de forma 

significativa e fundamental, em vez de seguir uma 

forma incremental, ou seja, procura utilizar a tecnologia 

existente ao seu máximo. 

 

Steventon e Wright  (2006) 

É “um Ambiente inteligente”, isto é, utiliza TIC para a 

criação de ambientes interativos, trazendo a 

comunicação para o mundo físico.  

Intelligent Community 

Forum (2006) 

“Um território que possui sistemas inovadores e TIC 

dentro da mesma localidade.”  
Os indicadores chave que é necessário combinar são:  

(1) oferta ampla de internet para empresas, edifícios 

governamentais e residências;  

(2)  educação,  treino e equipas eficazes para oferecer trabalho 

proveniente do conhecimento obtido;  

(3) políticas e programas que promovam uma democracia 

digital, ou seja, reduzindo a exclusão dos serviços digitais, 

para garantir que todos os setores da sociedade e dos seus 

cidadãos beneficiem da revolução da internet;  

(4) inovação nos setores público e privado e iniciativas para 

criar grupos económicos e com capital de risco como apoio ao 

desenvolvimento de novos negócios;  

(5) marketing do desenvolvimento económico efetivo que 

promova a comunidade digital, de forma a atrair empregados 

e investidores talentosos. 

Komninos (2002 e 2006) 

São aqueles territórios (comunidades, clusters ou 

regiões) caracterizados pela alta capacidade de 

aprendizagem e inovação, introduzindo criatividade na 

sua população, nas instituições de criação do 

conhecimento e nas infraestruturas digitais para 

comunicação e gestão do conhecimento. A 

característica que distingue uma cidade inteligente é o 

desempenho no campo da inovação, pois a inovação e a 

solução de problemas são recursos distintivos de 

inteligência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cluster_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_do_conhecimento
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Cidade Inteligente 

 Autor (Ano) Definição 

Nacional 

 

Caraglin e Nijkamp (2011) 

(Utilizada pela INTELI) 

Uma cidade é inteligente quando investe em capital 

humano e social, transportes e infraestruturas de TIC, 

que potenciam um crescimento económico sustentável 

e uma elevada qualidade de vida, com uma gestão 

sensata dos recursos naturais, através de uma 

governação participativa. 

 

A INTELI, a entidade que em Portugal mais tem contribuído para transformar ou 

apresentar áreas como inteligentes (ver Tabela 3), também define Cidade Inteligente, 

direcionando-a para um panorama aproximado à nossa realidade. Sem descurar a base de 

uma Cidade Inteligente, fá-lo através da junção de diferentes abordagens, em que o 

conceito chave é o sócio tecnológico.  

Verifica-se que, de uma maneira geral, o conceito de Cidade Inteligente (CI) é um 

conceito técnico-social que tem por base três pilares: Tecnologia, Pessoas e Instituições. 

Nenhum destes pilares pode subsistir sem o outro. “Cidades inteligentes progressivas 

devem começar seriamente pelo lado referente às questões sociais e humanas, ao invés 

de acreditar cegamente que as tecnologias de informação vão automaticamente 

transformar e melhorar cidades” (Hollands, 2008). Assim, "Cidades inteligentes com 

crescimento progressivo precisam de criar uma verdadeira mudança no equilíbrio do 

poder que advém do uso de tecnologias de informação e comunicação pelas empresas, 

governos, comunidades e pessoas comuns, bem como para procurar equilibrar o 

crescimento económico com sustentabilidade" (Hollands, 2008). 

2.1.1.3 Rede Inteligente (rede tipo) 

As redes inteligentes são, sem dúvida, o futuro na distribuição de serviços, 

comunicação de informações e parte fundamental para o desenvolvimento territorial. 

A título ilustrativo de uma rede inteligente tem-se a rede de distribuição inteligente 

de energia, da EDP. Este género de rede consiste no transporte e distribuição de energia 

pelas redes elétricas dos países desenvolvidos, uma vez que estes apresentam, atualmente, 

dificuldades na capacidade de resposta causadas pelo aumento da procura de eletricidade. 

(EDP, 2015). A manutenção da estabilidade da rede é agora um enorme desafio, devido 

às constantes oscilações entre a oferta e a procura de energia elétrica e, principalmente 

devido à grande concentração da procura em períodos específicos (picos de procura).  

As redes inteligentes apresentam soluções para estes problemas. 

As redes bidirecionais promovem a utilização de todos os recursos energéticos e um 

tratamento da Informação relativa ao trânsito de energia passam a permitir a gestão da 

rede em tempo real, potenciando a otimização dos fluxos de energia. 
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Os contadores inteligentes substituem os contadores tradicionais, facilitando a 

comunicação bidirecional entre consumidores e a empresa que presta os serviços. As 

subestações digitais e os outros equipamentos passam a ser geridos através de um sistema 

de controlo de informação remoto e centralizado (EDP, 2015). 

As redes inteligentes são, sem dúvida, o futuro da distribuição de energia elétrica 

em Portugal. 

 

2.1.1.4 O que é a Internet das Coisas (Internet of things)? 

 

A Internet das coisas (Internet of things –IoT) é definida, em termos muito 

simples, como a “ligação inteligente de pessoas, processos, dados e coisas”. Existem 

vários dispositivos que já utilizam esta metodologia: desde o FitBit que se usa no pulso, 

ao funcionamento de uma cafeteira em que a ordem parte de um telemóvel, chegando aos 

drones que – como assegura a Amazon – brevemente nos entregarão as nossas 

encomendas em casa (Roscoe, 2015). 

Combinados os elementos que constituem a Internet das Coisas, estes formam 

algo mais que meramente a soma das suas partes. As redes de energia inteligentes, por 

exemplo, disponibilizam os consumos elétricos dos dispositivos instalados nas nossas 

casas ou nos escritórios dos fornecedores de energia, permitindo uma gestão eficiente da 

sua utilização, reduzindo por sua vez os custos que se refletem na procura e nos custos 

energéticos finais. E, seja qual for a área, a verdade é que a IoT representa um progresso 

absolutamente revolucionário. A Cisco Systems, Inc. estima que a IoT será responsável 

pela redução de custos em 14,2 triliões de dólares e pelo aumento de receitas entre 2013 

e 2022 (Bradley et al., 2013). 

Aplicar as ferramentas da IoT à responsabilidade social corporativa e aos desafios 

do desenvolvimento económico e social poderá multiplicar, exponencialmente, o seu 

impacte. E porquê? Porque, atualmente, as iniciativas de responsabilidade corporativa são 

dificultadas por quatro desafios por excelência: fraca rastreabilidade, ineficiências na 

cadeia de fornecimento, sustentabilidade ambiental e avaliação do impacte, de acordo 

com Roscoe (2015), estudante de MBA na Universidade de Oxford e vencedora do 

prémio “Davies Award on the Internet of Things” em 2015.  

Assim, acredita-se que as iniciativas de responsabilidade corporativa alimentadas 

pela Internet das Coisas podem conduzir à adoção destas novas tecnologias e ir ao 

encontro dos desafios persistentes e contínuos que se lhes apresentam, num futuro que 

está já a acontecer, de forma a transformar os ambientes à nossa volta, de trabalho ou 

vida, nos melhores possíveis. 

http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Skoll_Centre/Images/internet-of-everything-alexa-roscoe-winning-essay.pdf
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2.1.1.5 Como se deve construir um Índice de Cidades Inteligentes 

A INTELI (2014) concebeu e desenvolveu uma metodologia que constitui uma 

ferramenta de intelligence denominada “Índice de Cidades Inteligentes” com o objetivo 

de posicionar estrategicamente as cidades em matéria de inteligência urbana, resultando 

numa base de informação e conhecimento municipal de suporte à tomada de decisão das 

políticas públicas e dos atores económicos e sociais. Pretende, ainda, contribuir para 

melhorar o desempenho dos territórios, através da geração de oportunidades de 

cooperação urbana orientadas para a criação de produtos, serviços e soluções criativas e 

inovadoras. 

O Índice destaca-se por partir de um modelo integrado de “cidade inteligente”, 

que se traduz numa cidade atrativa para talentos, visitantes e investidores, pela aliança 

entre a inovação, a qualidade do ambiente e a inclusão social e cultural, num contexto de 

governação aberta e de conectividade com a economia global, visando a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos (INTELI, 2014). 

As dimensões centrais de uma CI traduzem-se na inovação, sustentabilidade e 

inclusão, afigurando-se a governação e a conectividade como dimensões transversais. 

Estas são qualificadas através de um conjunto de mais de 100 indicadores diferentes, no 

Índice de Cidades Inteligentes. Assim, e segundo INTELI (2014), é possível dividir e 

definir cinco dimensões relativamente às cidades inteligentes, conforme se apresentam na 

Figura 1. Cada dimensão influencia de forma diferente uma CI.  
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Governação 

Integra as políticas urbanas, assim como os processos de cooperação entre atores políticos, 

económicos e sociais, com destaque para as questões da participação pública. A eficiência, 

eficácia e transparência da provisão de serviços públicos são também fatores chave da 

análise da inteligência urbana. 

Inovação 

Abarca a competitividade das cidades em termos de criação de riqueza e geração de 

emprego. Foca-se não só nos sectores intensivos em I&D e tecnologia, mas também no 

contributo das atividades da economia criativa, verde e social para o desenvolvimento 

económico dos espaços urbanos. 

Sustentabilidade 

Inclui a eficiência na utilização dos recursos, a proteção do ambiente, assim como o 

equilíbrio dos ecossistemas. A gestão da água e dos resíduos, a eficiência energética e a 

utilização de energias renováveis, a construção sustentável, a mobilidade, as emissões de 

gases com efeito estufa e a biodiversidade são alguns dos fatores chave do estudo. 

Inclusão 

Integra não só as questões associadas à coesão social, como também a diversidade cultural, 

a inovação e o empreendedorismo social e a inclusão digital ao nível dos serviços de saúde, 

segurança, educação, cultura e turismo. A utilização de tecnologias digitais ao serviço da 

integração social de camadas mais desfavorecidas da população é também alvo de análise. 

Conetividade 

Abarca o envolvimento das cidades em redes territoriais nacionais e internacionais, assim 

como o nível de integração de funções e infraestruturas urbanas. A utilização de 

tecnologias de informação e comunicação e de redes digitais é considerada como um fator 

crítico de sucesso. 

 

Figura 1-Dimensões do índice das Cidades Inteligentes. (INTELI, 2014) 

 

Com vista à quantificação e qualificação das dimensões e sub-dimensões de 

análise foram considerados os seguintes indicadores: indicadores de caracterização, 

indicadores de estratégia e indicadores de economia digital. Os primeiros têm como 

objetivo realizar um diagnóstico do município recorrendo essencialmente a informação 
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secundária; os segundos visam analisar as estratégias urbanas em curso e conceção, 

recorrendo a documentos de política e planos de ação; os últimos pretendem analisar o 

grau de utilização das tecnologias de informação e comunicação e redes digitais pela 

autarquia. 

A recolha de informação é realizada através de observação direta, análise de 

documentos, estatísticas oficiais, envio de questionários e realização de entrevistas com 

os municípios. Para evitar diferentes resultados com a utilização de diferentes unidades 

de medida, os indicadores são normalizados em uma escala de 0 a 10. O índice de cidades, 

enquanto indicador final, resulta da média ponderada das pontuações atribuídas às cinco 

dimensões de análise (INTELI, 2014). 

A primeira edição da aplicação do Índice de Cidades decorreu em 2012, tendo os 

resultados finais sido publicados em dezembro. Foram alvo deste exercício piloto 20 dos 

25 municípios que integravam na altura a rede RENER (INTELI, 2012) 

2.1.2 Exemplos de Cidades Inteligentes - Internacionais e nacionais  

Em seguida apresentam-se algumas cidades inteligentes a nível internacional e 

nacional. De forma sucinta refere-se a estrutura responsável pela dinamização da temática 

nos locais estudados, as iniciativas e aplicações criadas e utilizadas nos mesmos, mas com 

uma seleção particular, de forma a estas reforçarem a ideia de que podiam ser utilizadas 

e adotadas no presente trabalho, no território em análise. Assim deu-se particular destaque 

a temáticas do âmbito das cidades inteligentes, mas nas vertentes da participação da 

população, mobilidade, melhoria de infraestruturas, qualidade de vida e monitorização da 

qualidade ambiental. 

2.1.2.1 Internacional  

Relativamente aos casos de CI no panorama internacional os mesmos encontram-

se resumidos na Tabela 2. Nesta tabela é possível verificar as iniciativas realizadas nas 

cidades estudadas, no âmbito da temática das Cidades Inteligentes.  

Tabela 2-Cidades Inteligentes a nível internacional - Estrutura responsável, iniciativas realizadas e aplicações criadas 

Cidade Estrutura 

Responsável 

Iniciativas realizadas Aplicações criadas 

 

 

 

 

 

 

Boston 

 

 

 

 

MONUM – Gabinete 

da Presidência para 

as Novas Mecânicas 

Urbanas 

 Participatory 

Urbanism – 

Urbanismo com 

participação 

 Boston Citizens Connect 

 Community PlanIT 

 Clicks & Bricks – 

Construção e 

Infraestruturas 

 Street Bump 

 City Worker 

 Adopt – a – Hydrant 

 Open Government 

Portal & Open Data 

 Open Government Portal 

 Data Boston 

 Tech Goes Home 
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Cidade Estrutura 

Responsável 

Iniciativas realizadas Aplicações criadas 

Amesterdão ASC – Amsterdam 

Smart City 
 Living - Vida  Geuzenvald Sustainable 

Neighborhood 

 Energy Management 

Haarlem 

 Ijburg You Decide 

 Mobility – 

Mobilidade 

 RealoadIT 

 Ship to Grid 

 WeGo 

 Open Data  Open Data Portal 

 Apps for Amesterdam 

Singapura IDA – Infocomm 

Development 

Authority; 

EDB – Economic 

Development Board 

 Citizen Services, 

Data and Data 

Analytics (Serviços 

aos cidadãos, dados 

e análise de dados) 

 

 e-Citizen 

 SingPass 

 EnterpriseOne 

 Reach 

 Data.gov.sg 

 OneMap 

 Police@SG 

 Waalks 

 Show Nearby 

 Up Singapore 

 Infocomm 

Infrastructure and 

Access (Infocomm 

– Infraestrutura e 

Acesso) 

 Next Generation Nationwide 

Broadband 

 Wireless@SG 

 Near Field Communication 

 FutureSchools@Singapore 

 I-connect Learning Space 

 Environmental 

Monitoring, 

Integrated 

Sustainable 

Development and 

Urban Solutions 

(Monitorização 

ambiental, 

desenvolvimento 

sustentável 

integrado e soluções 

urbanas) 

 MyENV 

 Energy Audit; 

 EcoFinder@SG 

 Intelligent Energy System 

Rio de Janeiro COR - Centro de 

Operações do Rio 
 Weather Prediction, 

Emergency 

Management and 

Response - Previsão 

do Tempo, Gestão 

de Emergências e 

Resposta  

 Deep Thunder 

 Citizen 

communication - 

Comunicação com 

os cidadãos) 

 1746 Rio 

Santander Smartsantander  SmartSantander 

Project 

 Pace of the City 

 Waze 

 Sensores de medição 

 Smart Santander Website 
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2.1.2.1.1 Boston 

Com base na “Roda das Cidades Inteligentes” de Cohen Boyd, Boston é 

classificada como “a cidade mais inteligente” da América do Norte (Cohen, 2012). Este 

investigador concede esta classificação devido ao ecossistema empresarial e a inovação 

da cidade, em particular, ao Mayor’s Office for New Urban Mechanics - Gabinete da 

Presidência para as Novas Mecânicas Urbanas (MONUM), bem como a concentração de 

“algumas das pessoas mais inteligentes do mundo”, e que “Em Boston existem mais de 

70 universidades e faculdades, das quais, oito são universidades dedicadas à pesquisa, 

com gastos anuais de $1,5 biliões de dólares em Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

” (Cohen, 2012). Com base noutra metodologia, focada na educação e no ambiente 

intelectual, Boston também foi classificada como a “mais inteligente” das 55 grandes 

cidades da América (The Daily Best, 2010). 

De acordo com Osgood (2013) os esforços “inteligentes” da cidade concentram-

se no uso de tecnologia e design para a tornar mais atraente para os cidadãos e resolver 

as suas preocupações. A cidade tem uma política de mão à obra, abordagem centrada nas 

pessoas, que se reflete nas atividades de MONUM, com o maior impulsionador no 

Presidente Thomas Menino. 

Osgood (2013) destacou que, em comparação com outras cidades, o trabalho 

realizado pelo MONUM para a cidade tem um foco menor na “big data”, baseando-se 

num pequeno aumento na produção de protótipos. A configuração do MONUM, também 

não é um gabinete que foca uma ideia de laboratórios de “skunkworks”, mas em vez disso, 

está intimamente integrado com departamentos municipais. As iniciativas “smart” do 

MONUM são focadas em três áreas principais: “Urbanismo Participativo", “Clicks & 

Bricks (Construção)” e “Educação” (MONUM, 2013). Além destas, outras agências 

dentro da cidade, em especial o Departamento de Inovação e Tecnologia (DoIT), também 

lançou outras iniciativas como um portal do governo, dados abertos em cloud, incentivo 

à literacia digital, bem como colaborações com fornecedores de tecnologia como a IBM. 

O sul de Boston, perto da beira-mar, é conhecido como o “Distrito da Inovação”. 

Iniciativas na cidade de Boston 

Participatory Urbanism – Urbanismo Participativo 

No “Urbanismo com Participação”, o MONUM pretende focar-se nos cidadãos e 

criar “uma ligação mais próxima através da comunicação entre os governantes da cidade 

e os seus habitantes”, e ainda “influenciar com novas tecnologias e espírito cívico para 

proporcionar serviços que serão mais pessoais e direcionados às pessoas” (MONUM, 

2013). 

O programa “Boston Citizens Connect” é o exemplo de uma iniciativa, onde os 

cidadãos são encorajados a serem “os olhos e os ouvidos da cidade” (City of Boston 
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2013). Com o uso de aplicações móveis (Figura 2), um website (Figura 3), Twitter ou 

SMS, os cidadãos são capazes de reportar problemas tais como buracos, graffitis, árvores 

caídas, pedidos para limpeza de neve, etc., em qualquer parte da cidade. Os casos, que 

são georreferenciados, incluem campos para preenchimento de dados para que os 

cidadãos possam descrever o problema ou a situação, bem como submeter uma fotografia. 

A cada caso, que abra uma ordem de serviço, é atribuído um número de identificação do 

processo e pode ser visto numa lista ou num mapa. Depois cada um é abordado pelas 

equipas de serviço da Câmara Municipal e a situação é resolvida, sendo depois encerrado 

e as observações feitas pelas equipas são registadas, nos registos camarários, que 

posteriormente são disponibilizados na aplicação.  

 

 
 

  

Figura 2-Aplicação Citizens Connect: Submissão de acontecimento (esquerda), Lista de acontecimentos (Centro) e 

vista no mapa de todos os acontecimentos com resolução, a verde e em aberto a azul (direita). 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.cityofboston.citizensconnect&hl=pt-PT). Consultado:14 de julho 

de 2015 
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Figura 3-Site Citizens Connect e a lista de acontecimentos registados.  

(https://mayors24.cityofboston.gov:4443/). Consultado: 14 de julho de 2015 

 

Outra iniciativa participativa realizada pelo MONUM, em 2011, foi a colaboração 

com as escolas públicas de Boston (BPS) usando o “Community PlanIT”, uma plataforma 

de jogo desenvolvida pelo Engagement Game Lab no Emerson College, para recolher o 

feedback da comunidade sobre a performance escolar e o sistema de contabilidade das 

escolas. O jogo envolveu professores, alunos, pais e administradores, produziu mais de 

4600 comentários online. No final realizou-se uma reunião com toda a comunidade para 

a recolha do feedback da mesma (Community PlanIT, 2013).  

Clicks & Bricks – Construção e Infraestruturas 

No “Clicks & Bricks”, o MONUM centra-se nas infraestruturas da tecnologia e 

do design sustentável na gestão da cidade, para construir o melhor ambiente possível. 

Uma das iniciativas “smart” é o “Street Bump” (Figura 4), uma aplicação móvel 

que “ajuda os moradores a melhorar as suas próprias ruas” (MONUM, 2013). A aplicação 

utiliza o sensor dos dispositivos móveis – ou seja, o acelerómetro e o GPS – para registar 

a localização de superfícies irregulares enquanto os utilizadores conduzem. O objetivo do 

MONUM é que “os dados são fornecidos ao governo com informações em tempo real, 

para que assim possam corrigir e planear investimentos a longo prazo” (Street Bump, 

2013). 

https://mayors24.cityofboston.gov:4443/
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Figura 4-Aplicação Street Bump: Registo (esquerda), Registo das viagens (centro), Visualização no mapa (direita). 

(http://www.streetbump.org/about.) Consultado: 14 de julho de 2015 

 

A aplicação “City Worker” é mais uma iniciativa desenvolvida para melhorar o 

nível de vida dos cidadãos. Nesta aplicação os trabalhadores da cidade podem gerir e 

responder a pedidos para serviços em tempo real, como, por exemplo, os casos recebidos 

pela aplicação “Citizens Connect” – criando, assim, uma nova ordem de trabalho. 

O projeto “Adopt-a-Hydrant” (Figura 5) foi desenvolvido em colaboração com a 

organização Code for America, para que os moradores adotem, voluntariamente, 

hidrantes, e possam eles próprios limpar as ruas após tempestades de neve. Na Figura 5 

estão representados os hidrantes adotados pelos cidadãos. Os pontos a verde registam o 

nome do cidadão que o adotou.  

 
Figura 5-Adopt a Hydrant em Boston, 14 de julho de 2015. (http://boston.adoptahydrant.org/). Consultado: 14 de julho 

de 2015 

 

 

http://www.streetbump.org/about
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Open Government Portal & Open Data – Governança Aberta e Dados Abertos 

O DoIT (2013) utiliza uma estratégia “aberta”, “informativa” e “com reforço do 

poder” nas suas iniciativas. Recentemente lançou o “Open Govermment Portal”, onde os 

cidadãos podem obter um “melhor acesso aos desempenhos, processos e governantes da 

Cidade”. A partir do portal (Figura 6), os utilizadores são capazes de aceder a dados da 

cidade em mapas interativos (por exemplo, crime, GIS, autorizações, Mapa Solar e 

Energias renováveis de Boston, etc.).  

 
Figura 6-Portal Web para a Open Data da cidade de Boston. ( http://www.cityofboston.gov/open/) 

 

O “Data Boston” (Figura 7) é outro website que serve como um “armazém” para 

mais de cinquenta conjuntos de dados em tabela (por exemplo, inspeções a 

estabelecimentos de alimentação, programas de alimentação infantil, acampamentos, 

etc.), mapas (por exemplo, licenças ativas dos edifícios, farmácias mais próximas, quintas 

urbanas, etc.) ou em forma de texto (por exemplo, comunicados feitos pelo Presidente da 

Câmara). Este portal inclui, também, a linha de contacto com a Presidência que funciona 

24 horas por dia. Esta regista o estado dos pedidos feitos pelos cidadãos, incluindo aqueles 

que são feitos pelas aplicações “Citizens Connect” ou “City Worker”. 

Subjacente a estes esforços, Boston também apoia a alfabetização digital e 

programas de treino, tais como “Tech Goes Home (A tecnologia vai a casa)”, que fornece 

acesso de baixo custo à internet, em casa, e um computador portátil ou dispositivo móvel 

que, em parcerias com escolas e comunidades, podem fornecer o treino necessário para 

as utilizar da melhor forma.  

http://www.cityofboston.gov/open/
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Figura 7-Data Boston. ( https://data.cityofboston.gov/). Consultado em: 14 de julho de 2015 

 

2.1.2.1.2 Amesterdão 

Na Cidade de Amesterdão a plataforma existente é o programa Cidade Inteligente 

de Amesterdão (Amsterdam Smart City - ASC), que foi iniciado pelo Amsterdam 

Innovation Motor (uma organização independente, que promove a inovação, cooperação 

e novos negócios), pela Cidade de Amesterdão, pela Liander (uma empresa de energia) e 

pela KPN (um fornecedor de telecomunicações e tecnologias TIC). 

A abordagem utilizada pela ASC tem por base a criação de projetos locais e a 

coletividade. Através desta abordagem e da reunião de parceiros para o desenvolvimento 

de projetos locais, torna-se possível o teste de novas iniciativas. Por sua vez, as iniciativas 

que se demonstrem mais eficazes podem ser implementadas numa escala maior. Todos 

os conhecimentos e experiências obtidas através destas iniciativas são depois partilhadas 

na plataforma ASC. Assim, a ASC ajuda a acelerar o desenvolvimento dos programas, 

com principal interesse nas áreas do clima e da energia. O objetivo final delineado pela 

ASC, para estas atividades, é contribuir positivamente para o alcance de metas nas 

emissões de CO2, bem como ajudar o desenvolvimento económico da área metropolitana 

de Amsterdão. Ao fazê-lo, incrementará a qualidade de vida para todos os habitantes da 

cidade (Amsterdam Smart City, 2013). 

  

 

https://data.cityofboston.gov/
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Iniciativas na cidade de Amsterdão  

Living - Vida 

Em Amesterdão, as 400000 famílias que habitam a cidade são responsáveis por 

“aproximadamente um terço das emissões totais de CO2” (Amsterdam Smart City, 2013). 

Assim, existe uma série de iniciativas na cidade que evidenciam as “tecnologias 

inteligentes, de forma a economizar energia” para reduzir o consumo de energia e as 

emissões de CO2. 

Na iniciativa “Geuzenveld Sustainable Neighborhood” (Bairro Sustentável de 

Geuzenveld), foram distribuídos, por mais de 500 famílias, medidores inteligentes com o 

objetivo de medir o consumo de energia, bem como a sua disponibilidade (Figura 8) 

“desta forma cria-se um senso de consciência com vista a melhorar o comportamento das 

famílias e, assim, economizar energia” (Sustainable Living Geuzenveld, 2010).  

Da mesma forma, no âmbito da iniciativa “Energy Management Haarlem” 

(Gestão Energética de Haarlem), 250 famílias testaram um sistema de administração de 

energia que rastreava a mesma, sendo possível a sua monitorização online (Amsterdam 

Smart City, 2013).  

Em West Orange, as famílias, num projeto piloto, utilizaram outro sistema de 

gestão de energia, que consistia na ligação de um medidor de gás e eletricidade aos 

sistemas da habitação, que permitia aos utilizadores ligar ou desligar os aparelhos 

remotamente. 

 
Figura 8-Sustainable Living Geuzenveld: Aparelhos utilizados para a medição da energia. 

(https://www.youtube.com/watch?v=zrJQITGbfl4) 

A iniciativa “Ijburg You Decide” (Ijburg Você Decide) é um projeto em que o 

“utilizador é o foco e a inovação final”, uma vez que os moradores são convidados a 

contribuir com ideias e descrições das suas dúvidas, relativamente à energia e à 

mobilidade, através de um questionário online (Amsterdam Smart City, 2013).  
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Almere, uma cidade dentro da área metropolitana de Amesterdão, empreendeu um 

esforço colaborativo para construir uma sociedade inteligente, através de uma parceria 

colaborativa entre a Almere Economic Development Board e um consórcio envolvendo 

os fornecedores de tecnologia como a Cisco, a IBM, a Liander, a Living PlanIT e a 

Philips. “A visão da Almere Smart Society envolve a realização da simpificação das TIC 

que, entre outras coisas, irá promover uma gestão urbana mais eficiente, inovação e 

crescimento económico, uma forte coesão social e desenvolvimento sustentável. As 

conexões inteligentes também podem gerar economias de custo substanciais para o 

funcionamento da cidade. Por exemplo, os processos de gestão urbana locais serão 

apoiados por uma infraestrutura digital inteligente para o intercâmbio de informações, 

serviços e aplicações entre todos os departamentos municipais, em áreas, tais como 

segurança pública, trânsito e mobilidade, gestão de resíduos e a coordenação de esforços 

de socorro em caso de incidentes ou desastres na cidade.” (Amsterdam Smart City, 2013). 

A parceria, entre a Almere Economic Development Board e o consórcio de 

fornecedores de tecnologia, visa uma “infraestrutura digital inteligente” que irá “conectar 

os cidadãos e as organizações públicas e facilitar a rápida comunicação e interação entre 

elas”. Isto é, para além das aplicações inteligentes já existentes na cidade, os cidadãos dão 

uso a dispositivos de navegação em carros (GPS) para analisar os fluxos de trânsito, os 

supermercados fornecem o calor proveniente dos seus equipamentos de refrigeração para 

os prédios adjacentes (Almere Smart City, 2013), os contentores de resíduos indicam a 

necessidade de recolha de resíduos de forma a reduzir os custos de recolha, uma rede de 

comunicações constituída por fibra de vidro, a utilização de comunicações em vídeo pela 

internet na área da saúde, e por fim a utilização de sistemas de videovigilância em rede 

para a segurança da cidade (Almere Smart Society, 2012). 

 

Mobility - Mobilidade 

Uma iniciativa para apoiar o uso de veículos elétricos (EV’s) e o uso de energia 

limpa e renovável é a rede inteligente “RealoadIT”. Esta iniciativa prossupõe que o 

fornecimento (por exemplo, de energia fotovoltaica) e a demanda de energia é 

equivalente, através de veículos inteligentes carregados “para o uso máximo da bateria 

durante o dia” e o “excedente da energia é entregue de volta ao município”. Se a energia 

renovável, prevista para o dia, é insuficiente, a diferença das tarifas e eletricidade entre 

dia e noite é também aproveitada (E-harbours Electric, 2011).  

No âmbito da iniciativa “Ship to grid” (Figura 9), 200 estações de energias 

renováveis foram instaladas na costa, no Porto de Amesterdão para permitir que os navios 

se conectem à rede da cidade (Amsterdam Smart City 2013). Isto permite, aos navios, 

utilizar as energias de fontes renováveis, “ao invés de dependerem dos poluentes 

geradores a diesel a bordo”. 
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Figura 9-Amsterdam Smart City: Exemplo de estação de carregamento para barcos. 

(http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/label/Ship%20to%20grid?lang=en.) 

 

O “WeGo” é uma iniciativa de partilha de carros, que permite, aos utilizadores, 

alugar carros diretamente aos proprietários por horas ou por dias. Este conceito permite 

aos proprietários “ganhar um dinheiro extra”, fornece aos utilizadores “acesso fácil ao 

tipo de carro que eles querem” e, finalmente, “reduz o número de carros na estrada” 

(WeGo, 2011). O portal WeGo serve como uma plataforma de partilha de carro e fornece 

ainda segurança e tecnologia para facilitar as transações. 

 

Open Data - Dados Abertos 

Portal de “Dados abertos” da cidade contém conjuntos de dados organizados em 

19 categorias: cultura e criação, economia, educação, desenvolvimento urbano, eleições, 

turismo, geografia, transporte e infraestrutura, etc. (Figura 10). Iniciativas como o 

concurso “Apps para Amsterdão” também incentivam criadores de aplicações para fazer 

uso dos dados nos temas de segurança, mobilidade, energia, turismo, cultura e democracia 

(Amsterdam Smart City, 2013). 
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Figura 10-Open Data Amesterdam. (http://amsterdamopendata.nl/web/guest/home, 2015) 

 

2.1.2.1.3 Singapura 

Os esforços “inteligentes” em Singapura centram-se na aplicação de TIC para 

“revolucionar a maneira como as pessoas trabalham, vivem, aprendem e interagem” 

(Smart + Connecter Communities Institute, 2012). Estes esforços provêm principalmente 

do plano diretor “Intelligent Nation 2015 (iN2015)”, liderado pela “Infocomm 

Development Authority” (IDA). O plano diretor iN2015 foca a utilização das TIC para 

dar a conhecer os três objetivos da cidade: a inovação, a integração “com organizações e 

empresas, entre os cidadãos, setores, comunidades e regiões geográficas”, e a 

internacionalização. As TIC facilitam a Singapura o acesso aos “recursos” do mundo e à 

“exportação de ideias, produtos, serviços, empresas e talento” (IDA, 2006a). Segundo 

Tay (2013a), os esforços “inteligentes” envolvem o uso das TIC como “infraestrutura 

facilitadora” pelo qual os “diferentes domínios são tidos em conjunto para uma 

abordagem sistemática” e onde os dados são recolhidos, utilizados e analisados para uma 

tomada de decisão; estas estabelecem os fundamentos para a “experimentação e tomada 

de riscos para permitir o desenvolvimento e criação de conceitos piloto” e “ para abordar 

desafios complexos através de soluções práticas e eficientes” (Tay, 2013b). 

O plano diretor IDA visa alcançar o objetivo de ser o “número um no mundo a 

aproveitar o Infocomm para adicionar valor à economia e sociedade”, um “aumento de 

duas vezes de valor acrescentado à indústria Infocomm de 26 biliões de dólares. O plano 

também esboça sete estratégias chave, na economia e nos setores do governo, sendo eles, 

média digital e entretenimento, educação e aprendizagem, serviços financeiros, saúde e 

ciências biomédicas, fabricação e logística e governo.  

Por Infocomm entende-se pela combinação das Telecomunicações com algumas 

funções de processamento de informações e gerindo conteúdo que, estando na base das 
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tecnologias digitais, são chamados infocomunicações, ou em forma de resumo, infocom 

(s) ou infocomm (s) (Sallai, 2012). Daí, o plano do iN2015 refletir o enfase de Singapura 

sobre a aplicação das TIC na sua economia, sociedade e governo. 

O Concelho de Desenvolvimento Economico (Economic Development Board 

(EDB)), que é a “principal agência do governo para o planeamento e execução de 

estratégias para melhorar a posição de Singapura como um centro de negócios global” 

(EDB, 2012), identificou também “soluções urbanas” como um setor económico para 

prosseguir. Isto inclui os subsetores do ambiente e água, energia limpa, construir a gestão 

do meio ambiente e da cidade, a mobilidade urbana, segurança pública e Infocomm. 

A visão de Singapura para o Governo é que este deve “ser um governo integrado 

que encante clientes e conecte os cidadãos através das Infocomm” (IDA 2006b). Isto é 

baseado em quatro linhas estratégicas, “aumento do alcance e riqueza dos serviços 

eletrónicos”, “aumento da participação dos cidadãos, através de participações 

eletrónicas”, “aumento da capacidade e da sinergia do governo” e “reforçar a capacidade 

competitiva nacional”.  

 

Iniciativas na cidade de Singapura 

Citizen Services, Data and Data Analytics - Serviços aos cidadãos, dados e análise de 

dados 

O portal web de serviços “e-Citizen” de Singapura é uma loja que acomoda de 

tudo para os cidadãos, empresas e não-cidadãos, bem como o acesso a todas a 

informações e comunicações relacionadas com o governo. 

Em termos de serviços aos cidadãos, os utilizadores podem aceder a 385 serviços, 

os mais comuns, de 60 ministérios e órgãos estatutários diferentes (e-Citizen, 2012), de 

um total de 1600 serviços eletrónicos (IDA, 2006b) disponíveis online. Estes serviços 

servem diversas necessidades dos cidadãos. Por exemplo, os utilizadores são capazes de 

arquivar os seus rendimentos, pagar despesas escolares, pagar multas de estacionamento, 

fazer pedidos para visto para deixar o país, marcar consultas médicas em qualquer centro 

de saúde publico, solicitar autorizações de dispensa para militares, fazer inquéritos online 

para obter incentivos governamentais, etc. Muitos destes serviços podem ser acedidos 

através do “SingPass”, que é uma password comum para todos os serviços eletrónicos do 

governo baseada no número de identificação governamental (Government of Singapore, 

2013a). 

Quanto às empresas, existe o “EnterpriseOne” que é um portal com uma ligeira 

diferença. Possui tópicos de informação que incluem as leis locais e os regulamentos, 

impostos, procedimentos para a criação de negócios, visão geral sobre vários setores 

económicos e industriais, ligações para assistência do governo, etc.  
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O portal de e-desenvolvimento “Reach”, juntamente com outros canais de média 

(por exemplo, e-mail, Facebook, Twitter, etc.), tem como objetivo “incentivar e promover 

a participação pública na elaboração de políticas de governança” (REACH, 2013). Este 

portal serve também como um local onde os cidadãos podem aceder a vários tipos de 

temáticas que se encontram em consulta pública, como propostas de alteração de 

legislações, etc., de todas as agências governamentais, participando assim em votações e 

discussões online dos temas. 

Em relação a dados, o portal “Data.gov.sg” permite ao utilizador procurar e aceder 

a dados de mais de 5000 bases de dados de 50 agências governamentais diferentes 

(Government of Singapore, 2013b). Os dados incluem texto, tabelas estatísticas e 

indicadores relativos às funções de cada agência, bem como links para dados “brutos” 

geolocalizados. Estes dados geolocalizados (por exemplo, mapa com as ruas, planos de 

registos prediais, uso do solo, planos diretores municipais, localização dos aglomerados 

populacionais, equipamentos sociais, repartições publicas, etc.) também podem ser vistos 

através do “OneMap”.  

Um grande número de aplicações móveis tem sido também desenvolvido por 

agências governamentais, bem como em colaboração com o setor privado (Government 

of Singapore 2013b). Por exemplo, a aplicação “Police@sG” fornece estatísticas de 

criminalidade em diferentes bairros e os mais recentes pedidos de ajuda à polícia. 

“Waalks” é um guia interativo que nos pode guiar pelo centro histórico de Singapura. 

Esta aplicação utiliza dados do National Heritage Boar. A aplicação “ShowNearby” 

permite aos utilizadores procurar locais de descanso como restaurantes, parques e até 

clinicas ou multibancos, utilizando dados do governo e de outras fontes. 

Além disso, agências como a IDA e EDB apoiam iniciativas privadas para a 

criação de novas ideias ou aplicações móveis. Por exemplo, através da plataforma 

colaborativa “UP Singapore” ideias no âmbito das energias ou ambiente foram 

desenvolvidas, criando até um portal que permite aos utilizadores trocar, por exemplo, 

brinquedos usados ou sistemas de ar condicionado. Também existem aplicações criadas 

através desta colaboração para medir a pegada ambiental de cada utilizador ou 

simplesmente reservar um lugar de estacionamento num parque público da cidade, etc. 

(Newton Circus, 2013). 

 

Infocomm, Infrastructure and Access – Infocomm, Infraestrutura e Acesso 

Em termos de infraestruturas de infocomm, a “Next Generation Nationwide 

Broadband Network” de Singapura é uma grande iniciativa que visa conectar 60% das 

famílias a uma rede de fibra de banda larga de 1 Gbps; em dezembro de 2012, uma 

pesquisa mostrou que uma em cada cinco famílias tinham uma subscrição à rede 
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(OpenNet, 2013). A iniciativa de “Wireless@SG” da IDA fornece acesso wi-fi em áreas 

públicas, em toda a ilha, com velocidades de acesso de 1 Mbps. A IDA também está a 

trabalhar com a indústria para a expansão da rede móvel 4G e lançamento de maior sinal, 

bem como novas iniciativas como a infraestrutura de pagamento eletrónico conhecida por 

“Near Field Communication” (NFC) (Tay, 2013a).  

No sistema de educação pública, algumas escolas no âmbito do programa 

“FutureSchools@Singapore” testam novas ideias de aprendizagem que envolvam as TIC. 

Por exemplo, os alunos da escola primária de Canberra usam ambientes virtuais de 

aprendizagem para multi-ultilizadores e dispositivos inteligentes em visitas de estudo. A 

escola de Crescent Gril’s utiliza a plataforma “i-Connect Learning Space” que inclui 

material didático e livros digitais, bem como um portal web com ferramentas de 

colaboração e recursos de ensino para professores e alunos com “interface virtual de 

aprendizagem global” (Ministry of Education Singapore, 2010). 

Para incentivar o acesso às TIC, especialmente para as crianças de famílias com 

baixos rendimentos e idosos, o IDA tem uma série de iniciativas (IDA, 2006b). Estas 

incluem um programa de subsídios para estas famílias comprarem um computador 

pessoal e três anos de assinatura de banda larga grátis, equipamentos e formação em 

informática para idosos e treino para pessoas com deficiência. 

 

Environmental Monitoring, Integrated Sustainable Development and Urban Solutions 

- Monitorização ambiental, desenvolvimento sustentável integrado e soluções 

urbanas 

As iniciativas “inteligentes” de Singapura, na área da monitorização ambiental, 

incluem a aplicação "MyENV" (Figura 11) desenvolvida pela Agência Ambiental de 

Singapura (NEA) que fornece acesso a uma série de dados ambientais em tempo real. Isto 

inclui, por exemplo, informações sobre o nível de água das drenagens da água das 

tempestades em toda a ilha, que ajuda na avaliação das enchentes, condições de qualidade 

ambiental, bem como as ocorrências de febre do dengue por localização. 
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Figura 11-Aplicação MyENV, com a demonstração da informação relativamente à qualidade do ar 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.gov.nea&hl=en.) 

 

Além da monitorização ambiental, outras aplicações desempenham um papel na 

sensibilização e educação dos utilizadores (Government of Singapore, 2013b). Por 

exemplo, a “Energy Audit - Auditoria energética" aplicação desenvolvida pelo NEA 

fornece a estimativa do consumo de energia por aparelhos domésticos, identificando os 

aparelhos com maiores consumos. 

“EcoFinder@SG” é uma aplicação interativa que incentiva os utilizadores a 

reciclar através de um elemento de média social e fornece informações sobre locais de 

reciclagem. A “calculadora de custo do ciclo de vida” ajuda os utilizadores a calcular e 

comparar o custo do consumo total estimado ao longo do ciclo de vida de diferentes 

aparelhos domésticos. 

A iniciativa “Intelligent Energy System (IES)” (Figura 12) é um projeto piloto de 

colaboração da autoridade de mercado de energia (EMA) e energia de Singapura, um 

provedor de energia, que “visa testar e avaliar novas aplicações e tecnologias em torno de 

uma rede inteligente" (EMA, 2011). Por exemplo, sob as fases iniciais, as famílias estão 

equipadas com um medidor “inteligente” que permite ver os detalhes do seu consumo de 

eletricidade através de um portal web, unidade de exposição para casa, dispositivos 

móveis e notificações. A intenção é desenvolver aplicações sobre tal “infraestrutura de 

medição avançada” no futuro para novas fases. Por exemplo, estes incluem informação 

sobre o tempo de uso, resposta à procura e gestão de energia, gestão de paralisação e 

integração do veículo elétrico (EV) carregamento e funções do veículo-à-rede (EMA, 

2011). 
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Figura 12-Maquete do Projeto Intelligent Energy System (IES) de Singapura.  

(https://www.ema.gov.sg/cmsmedia/Newsletter/2012/04/eyeon-emaIES.html) 

 

 

2.1.2.1.4 Rio de Janeiro 

 O programa inteligente do Rio de Janeiro é sinonimo do seu Centro de Operações 

do Rio (Centro de Operações Rio, COR) (Figura 13). Desenvolvido em parceria com a 

IBM, o COR foi inaugurado em 2010 e integra e coordena as funções de mais de 30 

agências da cidade, do transporte e de empresas privadas de utilidade, incluindo a gestão 

de emergências, previsão e gestão de resposta a eventos ambientais, tais como fortes 

chuvas, deslizamentos de terras e até mesmo incidentes de trânsito (Municipality of Rio 

de Janeiro, 2013). 

https://www.ema.gov.sg/cmsmedia/Newsletter/2012/04/eyeon-emaIES.html
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Figura 13-Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro.(http://centrodeoperacoes.rio// Consultado em: 25 de 

agosto de 2015) 

 

De acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Paes, a função do COR e a 

aplicação das TIC são instrumentos que “beneficiam a população e efetivamente 

transformam a cidade numa cidade inteligente”, permitindo uma comunicação rápida e 

confiável com os cidadãos da cidade, “de modo a capacitá-los com iniciativas que possam 

contribuir para a melhoria do fluxo de operações da cidade” (Sterling, 2011). Carlos 

Osório, o secretário da Conservação e Serviços Públicos, destaca que o modelo inteligente 

da cidade que envolve o COR, fornece uma “ferramenta colaborativa para os 

trabalhadores da cidade, funcionários municipais, agências externas e empresas”, onde o 

COR é como um “catalisador para fazer funcionar melhor grande parte da cidade” (Smart 

+ Connected Communities Institute, 2012b). Hamm (2012) descreve o COR como “a 

primeira instalação do género no mundo”. 

O COR é, portanto, comparado a um “centro nervoso, como um cérebro” 

(Sterling, 2011), onde modelos analíticos da IBM avaliam, em tempo real, os dados 

históricos para prever e coordenar a resposta de emergência da cidade. 

 

 

 

 

 

http://centrodeoperacoes.rio/
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Iniciativas na cidade do Rio de Janeiro 

Weather Prediction, Emergency Management and Response - Previsão do Tempo, 

Gestão de Emergências e Resposta 

Em 2010, grandes inundações e deslizamentos de terra causaram 200 mortes e 

fizeram 15 mil sem-abrigo (Heim, 2011) no interior do Estado do Rio de Janeiro, em 

particular, nas favelas nas encostas da cidade. Com o COR, a cidade é capaz de prever o 

tempo em 48 horas, incluindo velocidade do vento, intensidade das chuvas e 

escoamentos, antecipa também os impactos de possíveis inundações e deslizamentos de 

terra. Assim é possível coordenar e ativar as entidades de resposta a emergência e 

implementar recursos relevantes. Por exemplo, a preparação de veículos de emergência 

com combustível, armazenar mantimentos para os abrigos de emergência, bem como 

identificar instalações como hospitais, ou zonas de segurança e disponibilidade das 

mesmas (IBM, 2013). O COR também é capaz de alertar os cidadãos através do seu 

sistema de sirenes, SMS e e-mail, sobre as inundações iminentes ou outras emergências. 

Este género de previsão é feita através do “Deep Thunder” da IBM que é um 

modelo de previsão do tempo de alta resolução com sistema de modelação hidrológica 

(Figura 14) “com base num modelo matemático indefinido do Rio que utiliza dados 

históricos municipais e informação de radar” (IBM, 2011), que também inclui uma rede 

de 33 pluviómetros para validação do modelo e calibração.  

 
Figura 14-Previsão do tempo realizada através do “Deep Thunder” da IBM.  

(http://asmarterplanet.com/blog/2010/12/ibm-helps-rio-de-janeiro-become-a-smarter-city.html. Consultado em: 25 de 

agosto de 2015) 

 

 

 

http://asmarterplanet.com/blog/2010/12/ibm-helps-rio-de-janeiro-become-a-smarter-city.html
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Citizen communication - Comunicação com os cidadãos 

A cidade também comunica a sua informação aos seus cidadãos através de outros 

canais. Por exemplo, o portal Web do COR, com a previsão do tempo, trânsito, o nível de 

alerta na cidade e outros alertas. O COR também comunica através de vídeos no seu canal 

de YouTube. 

Além disso também possuem uma conta de Twitter que envia alertas regularmente 

e atualizações sobre informações de trânsito, atualizações sobre assuntos de 

administração da cidade, links para o boletim da cidade, etc. Também são utilizados 

vários HashTags para definir as várias zonas da cidade onde podem estar a acontecer 

incidentes como “#centro”, “#zonasul ”,", “#zonaoeste”, etc. Da mesma forma, a 

informação é transmitida através da sua conta no Facebook. 

A cidade utiliza a aplicação “1746 Rio” (Figura 15) para recolher feedback dos 

seus cidadãos. Por exemplo, os utilizadores são capazes de reportar sinais de trânsito 

defeituosos, iluminação pública, buracos, incidentes com dengue, etc., com descrições 

textuais e fotografias dos locais. A aplicação também fornece alertas da cidade, tais como 

alertas de trânsito e condições meteorológicas, etc.  

 
Figura 15-Aplicação Móvel 1746 Rio.  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.golmobile.canal746&hl=en) 
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2.1.2.1.5 Santander 

A cidade espanhola incorpora mais de 12000 sensores para ajudar o governo a 

operar tão eficientemente quanto possível. Isto está a mudar a forma como a Europa pensa 

sobre as cidades. 

Equipas de empresas de tecnologia de todo o mundo estão reunidos para “ver” os 

sensores de Santander. Desde 2010, 12500 sensores (Figura 16) foram colocados dentro 

e ao redor do distrito central da cidade, onde medem tudo, desde a quantidade de resíduos 

em recipientes, o número de lugares de estacionamento disponíveis ou mesmo, o tamanho 

das multidões nas calçadas. Além disso, sensores em veículos, como carros de polícia e 

táxis medem os níveis de poluição do ar e as condições de trânsito. 

Os dados destes sensores fluem para bases de dados em computadores que 

analisam a informação em tempo real e as autoridades da cidade ficam com a perceção 

necessária que lhes permite ajustar a quantidade de energia que utilizam, o número de 

recolhas dos resíduos necessárias em uma determinada semana e qual a quantidade de 

água que é necessária para regar os relvados dos parques da cidade. 

Ao mesmo tempo, a cidade fornece os seus dados de modo a que os programadores 

possam criar aplicações que ajudam os cidadãos a encontrar tempos de chegada de 

autocarros ou deixar que os turistas descubram quem está presente nas salas de concertos, 

simplesmente ao apontar os telemóveis para uma paragem de autocarro ou edifício. A 

recolha de dados, através de vários sensores, pode levar a melhorias significativas na 

utilização das infraestruturas da cidade e assim levar a uma melhor compreensão das 

questões urbanas, diz Ratti (2015), diretor do SENSEable City Lab do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts. “Sensores permitem-nos compreender melhor a realidade”, 

diz ele, “deixam-nos pegar o pulso de uma cidade e sentir a sua pulsação”. O objetivo em 

Santander é tornar a cidade um lugar mais atraente para visitar, fazer compras e entrar nas 

bocas do mundo. Esses tipos de projetos, orientado por sensores, já estão a poupar à 

cidade espanhola quantidades significativas de dinheiro, com pouco dinheiro. 
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Figura 16-Todos os sensores de medição disponíveis em Santander.(: http://maps.smartsantander.eu/) 

Há quatro anos, a União Europeia (UE) decidiu usar Santander para testar a mais 

recente tecnologia em cidades inteligentes. Apelidado de SmartSantander, o projeto, que 

recebeu um subsídio de 11 milhões de dólares por parte da UE, começou quando Luis 

Muñoz, professor de engenharia na universidade local da Cantábria, e sua equipa de 

desenvolvimento de 20 técnicos, investigadores e programadores, enterraram centenas de 

sensores no asfalto para desenvolver uma maneira de gerir o número limitado de lugares 

de estacionamento disponíveis na área central da cidade. 

A “gestão do estacionamento”, diz Muñoz (2011), é um bom lugar para começar. 

É uma das maneiras mais fáceis de começar no que diz respeito à tecnologia de sensores, 

porque eles dão aos motoristas uma solução rápida para o problema persistente de onde 

estacionar, e ajuda os funcionários municipais a reduzir o congestionamento e a poluição 

do ar. Informações sobre estacionamento são exibidas em painéis especiais localizados 

nos principais cruzamentos da cidade, para que qualquer pessoa que está a conduzir para 

o centro tenha uma ideia de quantos espaços estão atualmente disponíveis e onde eles 

estão localizados. 

Depois do projeto inicial, a equipa lançou outros sensores, incluindo a adição de 

2000 sensores em postes e edifícios, para monitorizar a temperatura, os níveis de 

monóxido de carbono, o ruído, luz e trânsito; outros 60 sensores para monitorizar o fluxo 

de trânsito para a cidade; 50 sensores em dois grandes parques da cidade para medir os 

fatores ambientais; e assim por diante. 

A equipa de Muñoz encerrou o projeto no ano passado, e focou-se para que os 

funcionários municipais utilizem todos esses sistemas de monitorização e deteção para 

calibrar mais precisamente como a cidade utiliza os seus recursos.  

Mas sensores instalados por técnicos não são a única maneira que Santander está 

a usar para testar o conceito de cidade inteligente. “As pessoas com smartphones podem 

http://maps.smartsantander.eu/
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ser um instrumento ainda melhor para a transmissão de informações sobre a cidade e 

facilitar as novas interações com ela”, diz Ratti (2015) do MIT. Ele apresenta Waze, uma 

aplicação para o trânsito e navegação com base na comunidade que partilha o trânsito em 

tempo real e as informações da estrada com os utilizadores. É um exemplo, diz ele, de 

como as pessoas podem tornar-se em si mesmos sensores vivos. 

Santander lançou um aplicativo chamado “Pace of the City”, que os utilizadores 

podem fazer o download para receber informações sobre eventos da cidade. Os alertas 

são geolocalizados para que as pessoas possam usar os seus telemóveis para chegar aos 

eventos. A geolocalização desempenha um papel proeminente no que Muñoz chama as 

aplicações de “realidade aumentada”. Usando cerca de 2000 códigos de resposta rápida 

(QR) - aqueles, símbolos quadrados que podem ser digitalizados com um smartphone - a 

cidade tem etiquetas com pontos de interesse, lojas e lugares públicos ao redor de 

Santander. Eles provaram ser úteis como uma forma de fornecer aos turistas informações 

sobre o que a cidade tem para oferecer e onde podem encontrá-las. Localização 

geográfica, por exemplo, também ajuda com o sistema de trânsito da cidade. Ao usar uma 

das aplicações de Santander, uma pessoa pode obter tempos de chegada de autocarros 

simplesmente apontando o telefone no ponto de autocarro. 

Quanto mais o público utiliza os dados da cidade nestas aplicações, de acordo com 

Muñoz, melhor se pode fazer a interpretação dos dados e o que isso significa. “Por 

exemplo, quando veem num dos ecrãs a dizer que há cinco lugares de estacionamento 

disponíveis em um determinado local na cidade, eles sabem que a informação está correta 

só até certo ponto” diz ele. “Eles sabem que o número real pode mudar”. Então, quando 

o número de espaços destacados estão abaixo de um determinado número, os condutores 

podem decidir se devem arriscar e procurar um espaço, ou encontrar outras alternativas. 

Outra meta é tornar o governo mais transparente que nunca, o Presidente de 

Santander, Iñigo de la Serna, disse à revista alemã Der Spiegel (2015). “Queremos criar 

uma nova relação de cooperação entre o povo e o governo da cidade”. 

Uma nova aplicação utilizará sensores que medem o som, de modo a que quando 

apanhem uma frequência de uma sirene de ambulância, o sistema de controlo de trânsito 

inicie e crie uma pista prioritária de luzes verdes de modo a que a ambulância possa chegar 

ao hospital mais rápido. Esse é o tipo de história que Muñoz de la Serna gostaria que as 

pessoas se lembrassem quando pensam sobre as possibilidades de cidades inteligentes. 
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2.1.2.2 Nacional 

Podemos considerar a RENER (Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes) e a 

INTELI como as principais entidades que impulsionam a concretização e 

desenvolvimento da temática das Cidades Inteligentes em Portugal. Na Tabela 3 

apresentam-se as ideias base de cada uma das entidades. 

 
Tabela 3-Apresentação das entidades INTELI e RENER (INTELI, 2014) 

 INTELI RENER 

O que são? 

Centro de Inovação orientado 

para um novo modelo de 

desenvolvimento económico e 

social sustentável da economia 

portuguesa, baseado no 

conhecimento e na inovação 

Começou a sua atividade em 

janeiro de 2000, desde então 

visa o desenvolvimento 

nacional. 

Integra 43 municípios dispersos 

pelo território nacional. Teve a 

sua origem em 2009, com 25 

municípios, enquanto Rede 

Piloto para a Mobilidade 

Elétrica. No âmbito do Programa 

Nacional de Mobilidade 

Elétrica, lançado pelo Governo 

Português, as cidades atuaram 

como locais de teste dos postos 

de carregamento e de sistemas de 

mobilidade inteligente. É então a 

rede de cidades inteligentes 

portuguesa. 

Missão 

Contribuir para uma sociedade 

mais criativa e inovadora, 

orientada para um 

desenvolvimento económico e 

social sustentável, promovendo 

a inteligência em inovação 

através: da geração de um 

sistema de inteligência 

competitiva centrada nos 

mercados, tecnologias e 

produtos; da conceção, 

implementação e avaliação 

integrada de programas, 

estratégias e políticas 

industriais, tecnológicas e de 

inovação; do desenvolvimento 

tecnológico do tecido 

empresarial numa filosofia de 

cooperação em rede ao nível da 

oferta e da procura. 

A RENER Living Lab pretende 

promover a reinvenção dos 

espaços urbanos, tornando-os 

mais criativos, inovadores, 

sustentáveis, inclusivos, 

participados e conectados. 

Áreas de atuação 

Pensamento - Construção e 

renovação contínua e 

sistemática de "novas formas de 

pensamento" sobre a estratégia 

de desenvolvimento da 

economia nacional, que 

rompendo com as conceções 

tradicionais, procuram marcar a 

agenda política; 

Os Municípios constituintes 

desta rede atuam como palcos 

de desenvolvimento e 

experimentação de soluções 

urbanas inovadoras em contexto 

real, ou seja, como laboratórios 

vivos. 
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 INTELI RENER 

Mudança - Definição e 

implementação de estratégias de 

ação e projetos mobilizadores 

de inovação, orientados para a 

valorização sectorial, 

tecnológica e territorial, 

tornando-se um agente ativo do 

processo de mudança; 

Cooperação - Criação e 

dinamização de uma rede de 

conhecimento integrada por 

atores políticos, académicos e 

empresariais, orientada para o 

debate de temas relevantes para 

o desenvolvimento da economia 

portuguesa, operando enquanto 

um novo espaço de reflexão na 

sociedade civil. 

 

Metodologias 

Intelligence - Recolha 

permanente e sistemática de 

dados e informação da 

envolvente e a sua 

transformação em 

conhecimento, permitindo à 

organização desempenhar um 

papel decisivo no apoio ao 

processo de tomada de decisão 

dos atores públicos e privados. 

Policy research - Geração de 

soluções pioneiras e inovadoras 

para os problemas de 

governação, que permitam 

“injetar” conhecimento no 

processo de formulação das 

políticas públicas (“knowledge-

based policymaking”), desde a 

fase de definição da agenda, 

passando pela conceção e 

implementação de políticas, até 

ao respetivo acompanhamento e 

avaliação. 
 

Business development - Leitura 

sistemática da envolvente e 

identificação e exploração de 

oportunidades conferidas pelo 

mercado. Para além da 

identificação de novas 

necessidades e oportunidades 

face à leitura da envolvente, 

contempla a externalização e 

valorização dos resultados 

gerados nos domínios de policy 

research e intelligence. 

- Partilhar informação, 

conhecimento, boas práticas e 

experiências inovadoras entre os 

municípios, com potencial de 

replicação entre eles. 

- Conceber e implementar 

projetos em cooperação na área 

da inteligência urbana, quer 

projetos estruturantes, que 

englobem toda a rede, quer 

projetos sectoriais 

desenvolvidos por parcerias 

geradas no seio da RENER. 

- Promover a utilização de 

soluções conceptuais e 

tecnológicas inovadoras, 

enquanto ferramentas de apoio 

ao planeamento estratégico dos 

municípios. 

- Contribuir para a melhoria das 

infraestruturas urbanas e da 

prestação de serviços públicos 

aos cidadãos, empresas e outros 

atores locais. 

- Fomentar a utilização de novas 

tecnologias pelos cidadãos, 

empresas e autoridades locais, 

com vista à criação de cidades 

mais interativas e conectadas. 

- Promover estratégias de 

inteligência coletiva com vista a 

aumentar a sustentabilidade, a 

inclusão social e cultural, a 

competitividade e a geração de 

emprego. 

- Cooperar com o sector privado 

e estimular o empreendedorismo 

urbano, fomentando a 

colaboração entre empresas, a 
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 INTELI RENER 

criação de novos negócios e a 

atração de investimento. 

-Projetar internacionalmente as 

cidades e as boas práticas 

municipais existentes em 

matéria de inovação urbana. 

- Reforçar o papel das cidades e 

dos territórios na definição das 

políticas públicas, 

intensificando o envolvimento 

dos atores locais. 

 

 

 

Dos vários projetos realizados a nível nacional no âmbito das cidades inteligentes 

é possível considerar o selo A SMART PROJECT FOR SMART CITIES, promovido 

pela INTELI - Inteligência em Inovação, Centro de Inovação, como a principal forma de 

identificar os melhores. É uma insígnia que identifica, reconhece e distingue projetos 

associados ao conceito “Smart City”. Trata-se de projetos que contribuem para a 

reinvenção das cidades, promovendo a inovação, criatividade, sustentabilidade, inclusão, 

participação e qualidade de vida. Segundo Almeida Henriques (2015), presidente da 

RENER (Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes): “O Selo pode funcionar como um 

farol de bons exemplos que podem e devem ser replicados”, “O selo é uma distinção que 

valoriza a inteligência, que distingue as soluções mais adequadas aos cidadãos... ” 

acrescenta Catarina Selada, diretora da Unidade de Cidades da INTELI. 

 
Figura 17-Selo “A Smart Project” criado pela INTELI (INTELI, 2014) 

Este selo tem como objetivos: 

- Reconhecer publicamente projetos assentes no desenvolvimento de soluções inovadoras 

para a resolução de problemas urbanos; 

- Conferir notoriedade a projetos de inteligência urbana, reforçando a sua visibilidade 

nacional e internacional; 
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- Promover a imagem dos promotores dos projetos, sejam cidades, empresas e/ou outros 

atores económicos e sociais no mercado internacional das “smart cities”; 

- Valorizar as competências, capacidades e a oferta tecnológica no contexto internacional; 

- Promover a partilha de boas práticas, com vista à replicação dos projetos noutros 

contextos territoriais; 

- Fomentar a formação de parcerias para o desenvolvimento de projetos associados ao 

conceito de “smart city”. 

Os projetos que na primeira edição, realizada em Março de 2015, foram 

premiados:  

 Singelu, no município de Águeda. Consiste numa plataforma desenhada para controlar 

a iluminação pública, estabelecendo perfis, informando do estado dos equipamentos e 

proporcionando a visualização de custos de energia em Kw/€; 

 No paper, no município de Vila Nova de Gaia. Trata-se de um ecossistema digital 

dirigido para a desmaterialização de todo o processo de licenças urbanas, numa 

perspetiva sustentável e inovadora; 

 Sistema de Gestão de Resíduos, no município de Cascais. Baseia-se na gestão 

integrada dos serviços de recolha de resíduos e limpeza de ruas através de plataformas 

web, que simplificam a informação e a autorização da planificação das atividades 

operacionais; 

 Agostinhas/Sistema de Gestão de Estacionamento, no município de Torres Vedras. É 

uma infraestrutura de tecnologia integrada e centralizada que inclui a monitorização 

de veículos, utilizando novos meios e tecnologia GPS, bem como novas formas de 

energia como a fotovoltaica; 

 Sistema de Gestão e Informação Ambiental, no município de Matosinhos. Reúne e 

produz dados de uma série de indicadores de estado e qualidade com a finalidade de 

promover a conservação do meio ambiente e a melhoria dos espaços naturais; 

 Sistemas de Reguladores de Fluxo Luminosos, no município de Guimarães. 

Modernização dos sistemas de iluminação pública em 15 freguesias da região através 

de uma plataforma de gestão remota que otimiza e controla toda a rede que abrange 

cerca de 50 mil habitantes. 

Esta primeira edição de entrega de prémios restringiu-se apenas a municípios 

integrantes da rede RENER Living Lab. A próxima edição já se encontrará aberta a todas 

as entidades coletivas, públicas ou privadas, que desenvolvam projetos que integrem o 

conceito de cidade inteligente. 
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2.2 Conceito de Território Inteligente 

Após a análise de todas as definições associadas ao conceito de cidade inteligente, é 

claro que nenhuma foi pensada com o propósito de ser aplicada a um território com a 

dimensão do território em estudo no presente trabalho. Por isso, foi necessário  criar um 

novo conceito, o conceito de território inteligente. Este conceito visa não só olhar para o 

desenvolvimento de um só local, como nos exemplos acima apenas uma cidade, mas 

associar esforços de locais adjacentes de forma a torna-los melhores. 

Assim, nesta dissertação irá ser utilizado a partir de agora o termo de território 

inteligente com a significação de conjunto de locais, aldeias, freguesias, vilas ou 

municípios, que visam o investimento em capital humano e social, transportes e 

infraestruturas de TIC, para potenciar um crescimento económico sustentável e uma 

elevada qualidade de vida, com uma gestão sensata dos recursos naturais, através de uma 

governação participativa. 
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3. Metodologia 

 

Neste capítulo explica-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento de cada 

uma das etapas do trabalho. A metodologia pode ser dividida em três etapas principais 

conforme apresentado na Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente será feita referência à metodologia seguida tendo em vista a 

caracterização do território. Neste subcapítulo vai abordar-se a constituição da equipa de 

trabalho, a recolha de informação/dados, e, ainda, como se procedeu ao tratamento destes. 

No que diz respeito ao conhecimento adquirido ao longo da realização deste trabalho 

sobre a temática dos territórios inteligentes, o mesmo foi reportado de forma sucinta no 

capítulo 2 da presente dissertação. Por fim, é apresentada a metodologia seguida tendo 

em vista a implantação, no território em estudo, de uma temática de desenvolvimento 

inteligente, tendo por base as características do território e as iniciativas realizadas a nível 

nacional e internacional que possam ser transpostas para o local em questão. 

 

 

 

 

Estudo de diagnóstico do território 

 Caracterização Física e Administrativa 

 Caracterização Socioeconómica 

 Caracterização Ambiental 

 

Seleção da temática inteligente a implementar no território em estudo, com base 

nas características do território e as iniciativas “Smart” estudadas 

Conhecimento sobre a temática dos 

territórios inteligentes 

 Exemplos de temáticas desenvolvidas 

reportados na literatura  

 

Análise SWOT 

Figura 18_Metodologia seguida na elaboração da presente dissertação 
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3.1 O Território em análise 

3.1.1 Caracterização física e administrativa 

O território em análise é constituído por sete concelhos conforme referido na 

introdução desta dissertação. Estes encontram-se inseridos geograficamente nas regiões 

Norte e Centro de Portugal Continental (NUT II) mais concretamente nas sub-regiões 

Douro e Dão-Lafões (NUT III). São eles os concelhos de Tarouca, Moimenta da Beira, 

Sernancelhe, Sátão, Vila Nova de Paiva, Castro Daire e Aguiar da Beira, parte integrante 

dos Distritos de Viseu e Guarda. Este território está administrativamente dividido por 76 

freguesias perfazendo um total de 1511,95 km2 de área (Figura 20 e Tabela 4). 

Com 62363 habitantes residentes e uma densidade populacional de 

44,2 habitantes/km2, em 2011 (INE, 2011), os sete municípios em análise confinam a 

norte com os concelhos de Armamar, Lamego, Resende, São João da Pesqueira e 

Tabuaço, a sul com Fornos de Algodres, Penalva do Castelo e Viseu, a este com Penedono 

e Trancoso e a oeste com Arouca, Cinfães e São Pedro do Sul (Figura 19). 

 
 

 

 

Figura 19_Localização dos sete concelhos em estudo em relação a Portugal Continental. (Correia Marques et al., 2014a) 
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Tabela 4-Enquadramento Geográfico (INE, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizados a sul do rio Douro, possuem uma extensa e ramificada rede 

hidrográfica, com especial realce para as nascentes dos rios Paiva (no concelho de 

Moimenta da Beira), Varosa (no concelho de Castro Daire), Vouga (no concelho de 

Sernancelhe) e Dão (no concelho Aguiar da Beira), demarcando, assim, os principais 

Distrito Concelho 
Freguesias 

(Número) 

Área 

representativa 

no território 

ha %  

Guarda Aguiar da Beira 10 20 676,57 13,7 

Viseu 

Castro Daire 16 37 904,13 25,1 

Moimenta da Beira 16 21 996,91 14,5 

Sátão 9 20 194,11 13,4 

Sernancelhe 13 22 861,23 15,1 

Tarouca 7 10 008,49 6,6 

Vila Nova de Paiva 5 17 553,29 11,6 

Figura 20_Localização dos sete concelhos em estudo em relação às sub-regiões, Douro e Dão-Lafões, em que se inserem 

(CAOP, 2015) 
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cursos de água do território em análise. Este território é ainda atravessado, em toda a sua 

extensão, por um conjunto de cadeias montanhosas, onde a serra de Montemuro (1381 

m), a serra de Leomil (1008 m) e a serra da Lapa (953 m) aparecem como as principais 

(Correia Marques et al., 2014a). 

Quando se trata das acessibilidades no Território em estudo deve-se consultar o 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º182/2003, de 

16 de agosto. Este define a Rede Nacional Fundamental e a Rede Nacional de 

Autoestradas e verifica a passagem do IP3/A24 no sentido norte-sul, ao longo do concelho 

de Castro Daire (Figura 21). Existem quatro nós de acesso a esta autoestrada, em vários 

concelhos. Estes nós são importantes, pois possibilitam a ligação entre os concelhos em 

estudo e o restante território nacional e internacional. 

Para além das estradas nacionais, Itinerários Principais e Autoestradas existe uma 

importante rede de estradas municipais e caminhos que funcionam como um apoio muito 

importante da comunicação entre concelhos e freguesias (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21_Acessos rodoviários presentes nos sete concelhos em estudo (Correia Marques et al., 2014a) 
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3.2 Equipa de trabalho  

Esta dissertação tem por base um estudo diagnóstico socioeconómico e ambiental, 

o que exige uma grande diversidade de áreas científicas, tendo sido necessário recorrer a 

uma equipa de trabalho multidisciplinar. Cada elemento da equipa foi responsável pela 

elaboração, a nível individual, de um determinado descritor. Contudo, o trabalho foi 

realizado em conjunto e de forma integrada, o que se mostrou essencial para que todos 

obtivessem um conhecimento geral do território. 

O autor do presente relatório de dissertação integrou a equipa de trabalho acima 

mencionada, tendo sido coautor dos relatórios técnicos apresentados à EGSP (ver 

Anexo I), no âmbito do Contrato de Investigação e Desenvolvimento celebrado entre 

UTAD e a empresa. Foi responsável pelo fator ambiental “Resíduos” e ainda pelo estudo 

das diferentes zonas industriais e pedreiras do território em estudo. Para cada descritor, 

fez-se uma caraterização o mais atualizada e exaustiva possível, acompanhada por 

informação cartográfica, de forma a sustentar a mesma. Finalizou-se o estudo de cada 

descritor com uma análise SWOT detalhada. Nesta dissertação fez-se a compilação desta 

informação, integrando-a numa sucinta análise SWOT para o território em análise. 

 

3.3 Recolha de informação  

Como o território em estudo se situa uma zona do interior do país pouco estudada 

e trabalhada, a inexistência de dados ou, a sua existência desorganizada e dispersa, 

transformou esta fase de trabalho numa das mais complexas e demoradas. De salientar, 

também, a dificuldade acrescida dos concelhos em análise se encontrarem 

geograficamente inseridos em duas zonas diferentes de Portugal continental, sendo elas 

o Norte e Centro (NUT II). 

Assim, tornou-se imprescindível a realização de contactos diretos com diversas 

entidades a nível local, regional e nacional. Inicialmente estabeleceram-se contactos com 

todas as Câmaras Municipais e algumas Juntas de Freguesias. Posteriormente, 

contactaram-se as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e 

Centro (CCDR-N e CCDR-C) e as Direções Regionais de alguns Ministérios e entidades 

nacionais, como a Agência Portuguesa do Ambiente. De uma maneira geral, todas as 

entidades disponibilizaram as informações que detinham o que foi fundamental para a 

realização deste estudo. A informação cedida consistiu principalmente em cartografia, 

editável e não editável, mas também, entre outros, em regulamentos das zonas industriais, 

listagens de empresas sediadas nas zonas industriais, listagens das pedreiras licenciadas 

e em exploração nos concelhos em análise e relatórios de Planos Diretores Municipais 

(PDM).  
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Adicionalmente efetuaram-se várias visitas de campo, de forma a realizar um 

levantamento da informação mais exaustivo. Nestas visitas de campo foi também 

atualizada a informação relativa às empresas a funcionar nas zonas industriais do 

território em estudo, confirmação de dados in situ e levantamento de informação e 

localização das pedreiras do Território. Foi realizada uma deslocação à CCDR-C, em 

Coimbra, com vista à análise de estudos de impacte ambiental referentes às pedreiras em 

exploração na área em estudo.  

De forma a ser obtida a maior informação possível relativamente à temática 

abordada nesta dissertação, foi também fulcral assistir e participar em diversos 

workshops, palestras e conferências. Foram os casos da Conferência Internacional 

SMART CITIES IT’S ALL ABOUT PEOPLE, que decorreu no dia 24 de Outubro, em Vila 

Nova de Gaia; da conferência Smart Travel, que decorreu nos dias 4 a 5 de dezembro de 

2014, respetivamente, em Bragança e Mirandela; o seminário “Smart Cities Smart 

Region”, que se realizou no dia 26 de Junho, no Teatro Municipal Gil Vicente, em 

Barcelos; entre outros. 

3.4 Tratamento de dados  

Para o tratamento dos dados obtidos e respetiva apresentação, privilegiou-se, 

sempre que possível, Sistemas de Informação Geográfica. Todos os trabalhos de 

cartografia, no âmbito desta dissertação, foram realizados utilizando o ArcGIS 10.2, 

mediante licença académica, adquirida à ESRI Portugal. 

Quando se optou por tabelas e análise gráfica, de forma a melhorar a sua 

compreensão, recorreu-se ao programa Excel da Microsoft.  

Sempre que necessário, a informação recolhida foi validada recorrendo a trabalho 

de campo.  

  

https://www.google.pt/maps/place/Teatro+Gil+Vicente/@41.5293547,-8.6212162,170m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd2452317b900a81:0xbdff63361bccb3b7!6m1!1e1
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4. Resultados e Discussão 
 

4.1 Caracterização do Território 

A caraterização realizada neste subcapítulo terá enfase particular e direcionada à 

temática latente a esta dissertação, os territórios inteligentes. Com vista a um 

desenvolvimento de ideia específico foram selecionadas as áreas a abordar com critério 

próprio. Foi assim realizada uma caracterização Ambiental, Social e Económica do 

território em questão, especifica para o tema. 

 

4.1.1 Caracterização Ambiental 

Massas minerais 

Considerando que a exploração responsável dos recursos geológicos pode ser um 

fator de desenvolvimento económico local e nacional, o conhecimento das características 

geológicas é de extrema importância para a caraterização física da área em estudo, e para 

o conhecimento das suas principais potencialidades ao nível da exploração de recursos 

geológicos. 

Ilustra-se na figura 22, a carta geológica simplificada a partir da Carta Geológica 

de Portugal para o território em análise. Nesta carta encontram-se representadas as 

principais unidades geológicas e as falhas geológicas do Território. 

A sua área é, maioritariamente, ocupada por rochas magmáticas, predominando 

os granitos (Figura 22). Segundo Correia Marques et al. (2014a) estes são agrupados em 

quatro grupos principais: os granitos tardi- a pós-orogénicos relacionados com fraturas 

frágeis; os granitos orogénicos de duas micas; os granitos orogénicos relacionados com 

fraturas dúcteis; e por fim granitos orogénicos relacionados com fraturas frágeis. 
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Figura 22-Carta geológica simplificada para o território em análise (Correia Marques et al., 2014a) 

Para a compreensão do que são massas minerais, pedreiras, depósitos minerais e 

como se deve proceder ao processo de licenciamento e exploração mineira, utilizamos 

como suporte a legislação em vigor. A Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, que estabelece as 

bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos, 

define como massas minerais “quaisquer rochas e outras ocorrências minerais que não 

apresentem as características necessárias à qualificação como depósitos minerais”. Sendo 

que, por depósito mineral, se entende “quaisquer ocorrências minerais que, pela sua 

raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos industriais das 

substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse económico”. 

O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, que aprova o regime jurídico de 

pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras), procurou introduzir no 

procedimento de licenciamento e fiscalização das pedreiras normas que garantissem a 

adequação das explorações existentes à lei e a necessária ponderação dos valores 

ambientais. Já o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, explicita que por pedreira 

entende-se o conjunto formado por qualquer massa mineral objeto do licenciamento, 

pelas instalações necessárias à sua lavra, área de extração e zonas de defesa, pelos 

depósitos de massas minerais extraídas, estéreis e terras removidas e, bem assim, pelos 

seus anexos. 

A distribuição espacial das explorações de massas minerais licenciadas encontra-

se ilustrada na Figura 23, contabilizando um total de 57. Castro Daire é o concelho em 

que existe o maior número de massas minerais (pedreiras) licenciadas. Em contra partida, 

no concelho de Vila Nova de Paiva, não existe qualquer exploração deste tipo, pelo menos 
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licenciada. O concelho de Tarouca possui apenas uma e o concelho de Sátão duas. Nos 

restantes, o número de massas minerais licenciadas é relativamente idêntico: Aguiar da 

Beira com nove e Moimenta da Beira e Sernancelhe com onze cada um. Na Tabela 5 

encontra-se descrito o número de massas mineiras licenciadas que existem em cada um 

dos concelhos. Para maior detalhe encontra-se, no Anexo II, as listagens das massas 

minerais (pedreiras) licenciadas, por concelho e por substância extraída, fornecidas pelas 

CCDR-C e CCDR-N. A título ilustrativo apresentam-se fotografias de duas explorações 

de massas minerais em funcionamento no Território (Figuras 24 e 25) 

 
Tabela 5-Número de massas minerais licenciadas por concelho, 2015  

Concelho 
Massas minerais licenciadas 

(Número) 

Aguiar da Beira 9 

Castro Daire 23 

Moimenta da Beira 11 

Sátão 2 

Sernancelhe 11 

Tarouca 1 

Vila Nova de Paiva 0 

 

 
Figura 23-Distribuição espacial de massas minerais no território em análise 
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Figura 24-Pedreira da Fraga de São Martinho, concelho de Sernancelhe, abril de 2014 

 

 

Figura 25-Pedreira da Portela da Carvalhinha, concelho de Castro Daire, julho de 2014 

No referente às substâncias minerais mais exploradas (Figura 26), encontra-se o 

granito – rocha ornamental e outro material de construção designado como areia comum. 
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É de realçar que, nas pedreiras, se explora principalmente granito, considerado de boa 

qualidade. Um destes granitos, com enorme valor comercial para a construção civil, é o 

vulgarmente denominado “granito amarelo” que é granito de grão médio, de duas micas, 

com cor branco-amarelada a branco-acastanhada, foliado, de leve tendência porfiroide, 

cuja exploração é efetuada no concelho de Sernancelhe (PDM, 2013).  

 

Figura 26-Recursos Minerais explorados e em exploração, na área em estudo (Correia Marques et al., 2014a) 

A caraterização das massas minerais (Pedreiras) existentes no Território 

apresenta-se como um estudo pertinente e de elevado interesse.  

Adicionalmente, o desenvolvimento de uma rede que interligue os empresários do 

setor da indústria de extração mineral e o poder local e regional, bem como a população 

residente, promoverá a sensibilização ambiental e melhorará os serviços. Ao criar, desta 

forma, uma maior proximidade entre as empresas locais e as populações, fomenta-se o 

incremento da autofiscalização deste setor. 
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Qualidade do ar 

A Qualidade do ar torna-se cada vez mais um descritor incontornável na definição 

de estratégias territoriais. A presença de poluentes no ar ambiente – provenientes, 

maioritariamente, de emissões gasosas geradas pelas atividades humanas (indústria, 

automóveis, entre outros) e por processos naturais (solos, areias do deserto, poléns, 

incêndios, entre outros); ou resultantes de interações químicas e fotoquímicas entre os 

vários compostos presentes na atmosfera – degrada a qualidade do ar (Boubel et al., 1994; 

Evtyugina et al., 2009; Janhäll et al., 2010; Marques et al., 2001; Seinfeld e Pandis, 2006; 

Titos et al., 2015). Estima-se que a degradação da qualidade do ar só no ano de 2011 em 

Portugal, tenha causado aproximadamente 6037 mortes prematuras relacionadas com 

níveis elevados de partículas em suspensão menores que 2,5µm (PM2,5) e ozono (O3). 

Foram estes valores preocupantes que fizeram com que a população portuguesa (66%) 

tenha elegido a qualidade do ar como a maior preocupação ambiental segundo dados do 

Eurobarometro (2015) (AEA, 2014). 

 Os potenciais poluentes atmosféricos associados as indústrias extrativas são as 

partículas totais em suspensão (PTS), dióxido de enxofre (SO2), níquel (Ni), zinco (Zn) e 

radão (Cantrell et al.,1993; EPA, 2001c; Pereira et al., 2011). Uma vez que as emissões 

de PM10 se registam em todas as explorações de massas minerais e são o poluente emitido 

em maiores quantidades neste setor de atividade, optou-se neste trabalho por estudar este 

poluente. Segundo o inventário de emissões gasosas (APA, 2011), a concentração de 

PM10 no ar ambiente, é o resultado da emissão proveniente de vários setores de atividade. 

Na Figura 27 ilustram-se as emissões de PM10 por setor de atividade nos sete concelhos 

do território em estudo, em 2009. Convém referir que as emissões originadas pela 

indústria extrativa como setor de atividade individual, não foram contempladas no 

inventário disponível em APA (2011). 
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Figura 27-Emissões de PM10 por setor de atividade nos sete concelhos do território em estudo, em 2009 (a partir dos 

dados de APA, 2011) 

Na Figura 28 apresenta-se a distribuição percentual das PM10 por concelho no ano 

de 2009. De referir o facto das emissões terem sido previamente normalizadas por km2 

por forma a evitar efeitos de distorção associados à própria dimensão espacial do 

concelho. Verifica-se que a presença deste poluente no território em estudo é praticamente 

homogénea. 
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Figura 28- Emissões de PM10 por concelhos do território em estudo, em 2009 (a partir dos dados de APA, 2011) 

Para melhorar a qualidade do ar, é necessário: reduzir as emissões, desenvolver 

novas tecnologias e/ou politicas que visem atingir este objetivo. 

 A legislação em vigor referente à Qualidade e Monitorização da Qualidade do Ar 

em Portugal é resumida no Decreto-lei n.º102/2010, de 23 de setembro que estabelece o 

Regime da Avaliação e Gestão da Qualidade do Ar Ambiente, transpondo a Diretiva  

n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, e a Diretiva  

n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro (tem menção 

a incêndios florestais). Enquanto que o Decreto-lei n.º 127/2013 estabelece 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, transpondo 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). 

Na Tabela 6 estão definidos conceitos relacionados com a qualidade do ar segundo o 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. Os valores limite para a proteção da saúde 

humana para as PM10 encontram-se na Tabela 7. 

 

 

 

 

11%

13%

15%

19%

9%

22%

11%

Aguiar da Beira Castro Daire Moimenta da Beira
Sátão Sernancelhe Tarouca
Vila Nova de Paiva



50 

 

Tabela 6-Conceitos relacionados com a qualidade do ar segundo o Decreto-Lei n.º102/2010, de 23 de setembro 

Conceito Definição 

PM10 

As partículas em suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar 

seletiva, tal como definido no método de referência para a amostragem e medição 

de PM10, norma EN 12341, com uma eficiência de corte de 50% para um diâmetro 

aerodinâmico de 10 μm 

PM2,5 

As partículas em suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar 

seletiva, tal como definido no método de referência para a amostragem e medição 

de PM2,5, norma EN 14907, com uma eficiência de corte de 50 % para um 

diâmetro aerodinâmico de 2,5 μm 

Ar ambiente 

O ar exterior da troposfera, excluindo os locais de trabalho tal como definidos no 

Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de Outubro, onde são aplicáveis as disposições em 

matéria de saúde e segurança no trabalho e aos quais o público não tem acesso 

regular 

Avaliação 
Qualquer método utilizado para medir, calcular, prever ou estimar os níveis de 

poluentes 

Estimativas 

objetivas 

Métodos de avaliação que permitem estimar concentrações respeitando objetivos 

de qualidade menos rigorosos que a modelação 

Indicador de 

exposição média 

(IEM) 

Um nível médio de PM2,5 determinado com base em medições efetuadas em 

localizações urbanas de fundo, em todo o território, que reflete a exposição da 

população e que é utilizado para calcular o objetivo nacional de redução da 

exposição e o limite de concentração de exposição de PM2,5 

Limite de 

concentração de 

exposição 

Um nível de PM2,5 fixado com base no indicador de exposição média, a atingir ao 

longo de um determinado período a fim de reduzir os efeitos nocivos na saúde 

humana 

Medição fixa 

Uma medição efetuada num local fixo, quer de modo contínuo quer por 

amostragem aleatória, a fim de determinar os níveis de acordo com os objetivos de 

qualidade dos dados 

Nível 
A concentração de um poluente no ar ambiente ou a sua deposição em superfícies 

num dado intervalo de tempo 

Poluente 
Qualquer substância presente no ar ambiente que possa ter efeitos nocivos na saúde 

humana e ou no ambiente 

Valor limite 

Um nível fixado com base em conhecimentos científicos com o intuito de evitar, 

prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no ambiente, a atingir 

num prazo determinado e que, quando atingido, não deve ser excedido 

 

Tabela 7-Valores limite para proteção da saúde humana para o poluente PM10 (Decreto-Lei n.º102/2010, de 23 de 

setembro) 

Período de referência Valor limite Margem de tolerância 

1 dia  50 µg/m3, a não exceder mais de 35 vezes por ano civil 50% 

Ano civil 40 µg/m3 20% 



51 

 

 No que diz respeito aos métodos de referência para a medição de PM10 e PM2,5 

esses podem ser encontrados, também, no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 

no artigo 12º. Deste decreto-lei constam ainda os requisitos dos pontos de amostragem 

para o poluente em estudo, no ar ambiente. Nas zonas e aglomerações onde os dados 

provenientes dos pontos de amostragem para as medições fixas de PM10 e PM2,5 são 

complementados por informações provenientes de modelação e ou de medições 

indicativas, o número total de pontos de amostragem para estes poluentes encontram-se 

especificados na parte A do anexo VI do decreto-lei, podendo ser reduzido no máximo 

até 50%, desde que: 

a) Os métodos suplementares forneçam informações suficientes para a avaliação 

da qualidade do ar ambiente no que se refere aos valores limite ou limiares de alerta bem 

como informação adequada ao público; 

b) O número de pontos de amostragem a instalar e a resolução espacial de outras 

técnicas sejam suficientes para que a concentração do poluente em questão possa ser 

determinada em conformidade com os objetivos de qualidade dos dados, especificados 

na parte A do anexo II do decreto-lei, e permitam que os resultados da avaliação respeitem 

os critérios especificados na parte B do referido anexo;  

c) Os resultados provenientes de modelação e ou medições indicativas sejam 

considerados para a avaliação da qualidade do ar ambiente no que se refere aos valores 

limite. 

Verifica-se de uma forma geral uma ausência de informação sobre este fator 

ambiental no Território. Os dados resultantes de inventários são escassos e incompletos, 

não permitindo uma caraterização fiável e continua. Acresce o facto de não existir 

nenhuma estação de medição da qualidade do ar em todo o Território em análise. A falta 

de monitorização de um fator ambiental tão importante, como a qualidade do ar, faz com 

que seja premente uma aposta na mesma. Desta constatação surge naturalmente na 

presente dissertação que uma proposta de desenvolvimento para o Território tem que 

passar, necessariamente, por criar conhecimento sobre a qualidade do ar, o que implica 

monitorização. Os dados resultantes da medição da concentração de poluentes no ar 

ambiente, vão permitir gerir este recurso, o que por sua vez irá melhorar a qualidade de 

vida da população residente no Território. 

4.1.2 Caracterização Social 

Densidade populacional  

 No que diz respeito à densidade populacional, no território em estudo residiam 

62363 indivíduos a quando dos censos, em 2011 (INE, 2011). Os concelhos de Castro 

Daire e Satão foram os únicos do território em que a população não decaiu no intervalo 

existente entre os censos disponíveis, ou seja, de 2001 para 2011. Os concelhos com maior 
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perda populacional neste intervalo foram os concelhos de Vila Nova de Paiva e 

Sernancelhe. A densidade populacional alcançada em 2011 encontra-se nos valores de 

44,2 (INE, 2015) habitantes/km2, enquanto em 2001 este valor era de 47,77 

habitantes/km2 (INE, 2015), verificando-se assim um declínio da população. Verifica-se 

também que, em 2013, o concelho de Tarouca apresentava o valor mais elevado do 

indicador relativo à densidade populacional, com cerca de 79 habitantes/km2, seguido de 

Sátão, com 60 habitantes/km2, opondo-se aos cerca de 25 habitantes/km2 e 29 

habitantes/km2 que os concelhos de Sernancelhe e de Vila Nova de Paiva, respetivamente, 

apresentam. 

Grupos etários 

Quanto à população residente por grupos etários, verifica-se que a maioria se 

encontra dentro da população adulta ativa (25-64 anos), embora com valores mais baixos 

em 2011 relativamente aos valores de 2001. (INE, 2011) Verifica-se também a 

diminuição de população na faixa etária mais jovem (0-14 anos), enquanto houve um 

aumento da população idosa (> 65 anos). Tal facto é notório quando analisados os dados 

correspondentes aos anos de 2001 e de 2013, nos quais a taxa bruta de mortalidade 

continuou a superar a taxa bruta de natalidade, traduzindo-se, assim, numa taxa de 

crescimento natural negativa de -1,5% em 2013 (INE, 2015). 

Grau de instrução 

A população escolar no território em estudo correspondia ao valor de 54 808 

indivíduos, em 2011, o nível de escolarização definia-se por uma predominância de 

residentes cujas habilitações escolares assentavam no ensino básico (40 004 indivíduos) 

(INE, 2015). Assim, os indivíduos com o 1.º ciclo do ensino básico correspondiam a  

24 528 indivíduos, 7233 indivíduos com 2.º ciclo do ensino básico e 8243 indivíduos com 

3.º ciclo do ensino básico (INE, 2015) 

Os concelhos de Castro Daire e Satão, como também correspondem ao maior valor 

de população residente, apresentam valores mais elevados ao nível do ensino básico 

(particularmente no 1.º ciclo do ensino básico), do ensino secundário e do ensino superior. 

Porém, também possuem um considerável número de habitantes sem qualquer nível de 

escolarização (2044 e 1516 indivíduos, respetivamente) (INE, 2015). A taxa de 

analfabetismo, a par do que vem acontecendo em todo o país, decresce de 22%, em 2001, 

para 15%, em 2011, em Aguiar da Beira. Nos restantes concelhos assinala-se uma 

diminuição de cerca de 6% no mesmo período temporal (INE,2015).  

Analisando o abandono escolar, verificam-se valores de decréscimo entre 2001 e 

2011, embora de forma diferente entre os sete concelhos em estudo. A título de exemplo, 

o concelho de Tarouca alcança, em 2001, a taxa de abandono escolar mais elevada (7%), 

mas em 2011, passa a ser o concelho de Moimenta da Beira (1,7%) (INE, 2015). Em 
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oposição, o concelho de Sátão verifica uma diminuição de cerca de 1,5%, durante os anos 

de 2001 e 2011, reforçando assim a posição do concelho como o concelho com menor 

número de residentes em idade escolar que abandonam o sistema de ensino. 

4.1.3 Caracterização Económica 

Recursos Minerais 

A produção mundial de rochas ornamentais em 2012, segundo dados apresentados 

(Espírito Santo Research, 2014), totalizou 123, 5 milhões de toneladas representando um 

crescimento de 6,5% face ao ano anterior. Portugal contribuiu com uma produção de 2,75 

milhões de toneladas, mantendo a sua posição como 9.º maior produtor mundial. 

No documento estatístico, elaborado pela Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), o mapa “Localização dos Principais Centros Produtores de Rochas 

Ornamentais” identifica a área deste projeto como produtora de granito ornamental e 

rústico e de granito para calçada. Adicionalmente o mapa “Localização dos Principais 

Centros Produtores de Rochas Industrias” identifica a produção de granito, destinado à 

construção civil e obras públicas, e de areia comum. Em 2012 (dados provisórios) a 

extração de rochas ornamentais e agregados totalizou no Território em análise 459 736 t, 

segundo dados da DGEG. O concelho de Aguiar da Beira destaca-se com 230 607 t, 

seguido do concelho de Castro Daire com 96 326 t. Em termos do número de empresas 

deste setor com sede nestes municípios, destaca-se o município de Castro Daire com dez 

entidades, seguido dos municípios de Sernancelhe com cinco, Sátão com quatro, Aguiar 

da Beira com três, e Tarouca e Vila Nova de Paiva com uma empresa cada. O resumo dos 

dados encontra-se na Tabela 8. 

Tabela 8- Importância económica da extração de massas minerais no território (Correia Marques et al., 2014a) 

Concelho 
Rochas ornamentais e 

Agregados (t) * 

Valor Económico (em 

milhares de euros €) 

Empresas no 

Setor (N.º) 

Aguiar da 

Beira 
230 607 1546 3 

Castro Daire 96 326 935 10 

Moimenta da 

Beira 
41 088 1039 ----- 

Sátão 25 000 1123 4 

Sernancelhe 47 215 1091 5 

Tarouca 19 500 119 1 

Vila Nova de 

Paiva 
----- ----- 1 

*Dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG, 2015) 
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Como é possível verificar pelos números apresentados, o setor da exploração de 

massas minerais, na área de estudo tem um grande impacto na economia local tornando-

o relevante para estudos que visem o seu desenvolvimento. 

Zonas industriais 

Como a exploração das zonas industriais detém um impacto de grande dimensão 

para a economia local e estas também podem ser associadas à atividade da exploração das 

massas minerais, pois muito do material extraído é posteriormente transformado nestas 

zonas, torna-se fundamental realizar um estudo sobre as zonas industriais presentes no 

Território. Recorreu-se à legislação em vigor para definir o que são zonas industriais, 

áreas de localização empresarial e parques industriais (Tabela 9). 

 

Tabela 9-Definição de zonas industriais, áreas de localização empresarial e parques industriais 

Conceito Legislação em vigor Definição 

Zona industrial Decreto Regulamentar  

n.º 8/2003 de 11 de Abril 

Espaço cuja localização é consagrada à indústria através de 

planos de urbanização ou planos de pormenor com utilização 

prevista para aquela atividade, de alvarás de loteamento com 

fins industriais e de parques industriais. 

Área de localização 

empresarial (ALE) 

Decreto-Lei n.º 72/2009 

de 31 de Março 

Zona territorialmente delimitada, afeta à instalação de 

atividades industriais, comerciais e de serviços, 

administrada por uma sociedade gestora. 

Parque Industrial Decreto-Lei n.º 232/92 de 

22 de Outubro 

Aglomeração planeada de atividades industriais, cujo 

estabelecimento visa a prossecução de objetivos de 

desenvolvimento industrial. 

Zonas Empresariais 

Responsáveis 

Decreto-Lei  

n.º 169/2012 de  

01 de agosto 

Áreas territorialmente delimitadas, dotadas de 

infraestruturas, pré-licenciadas, permitem a localização 

simplificada, célere e menos onerosa de indústrias, numa 

lógica de “chave-na-mão”, contribuindo assim para um 

correto ordenamento do território nacional. 

Sistema da Industria 

Responsável 

Regula o exercício da atividade industrial, a instalação e 

exploração de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER), 

bem como, o processo de acreditação de entidades no âmbito 

deste sistema. 

  

Existem zonas industriais em todos os concelhos que constituem o Território em 

estudo, à exceção de Tarouca. Na tabela 10 apresentam-se as áreas totais das zonas 

industriais, por concelho. Todas as informações presentes na mesma foram fornecidas 

pelas Câmaras Municipais do Território. As empresas existentes nestas zonas industriais 

constam da Tabela 18 (Anexo II) da presente dissertação. A listagem foi efetuada através 

de pesquisa online na plataforma de informação Código Postal (2014) e da listagem de 

todas as empresas existentes no Território, consultando o Volume I do relatório do PRDI 
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(Correia Marques et al., 2014a), sendo depois verificada com visita aos locais, registo 

fotográfico e contacto pessoal com os proprietários em alguns casos. 

Tabela 10-Zonas industriais existentes no território em análise em 2015 (Câmaras Municipais, 2015) 

Zona industrial 
Área industrial 

(ha) 

Área prevista de 

ampliação 

(ha) 

Total de 

lotes 

(Número) 

Lotes por 

ocupar 

(Número) 

Aguiar da Beira 36 49 25 1 

Castro Daire 60 0 44 3 

Moimenta da Beira 24 13 (em curso) 48 

3  

(31 após 

ampliação) 

Sátão 33 0 79 52 

Sernancelhe 

Loteamento Industrial 

Pinheiro 
2 

0 

3 1 

Parque Empresarial do 

Picoto 
4 8 2 

Zona Industrial de 

Sernancelhe 
9 

Previsão de início de 

construção em 2016  
26 26 1 

Tarouca 
Zona industrial em fase de projeto 

(possível designação de Área de Acolhimento Empresarial Local) 

Vila Nova de Paiva 30 0 20 0 

1 Em fase de projeto 

 

Fazendo uma análise às empresas presentes nas zonas industriais do Território 

obtêm-se os gráficos que constam da Figura 29.  

Quando realizada a análise da presença das empresas nas zonas industriais dos 

diferentes municípios em estudo é possível verificar que os setores em maior evidência 

são os setores secundário e terciário, repartindo a distribuição percentual em praticamente 

50% pelos dois setores. Verifica-se portanto uma baixa presença de empresas do setor 

primário dentro dos espaços industriais dos municípios. 
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Figura 29-Percentagem de empresas por setor de atividade presentes nos Concelhos e no Território 

Após a análise da presença das empresas por setor de atividade, nas zonas 

industriais do território em estudo, como um todo, concluímos que o setor terciário é o 

setor com maior distribuição percentual, com 46%, em seguida vincula o setor secundário 

com 45% e com menor presença encontra-se o setor primário com apenas 3%. Existem 

também lotes ocupados por entidades sem setor de atividade representando uma presença 

percentual de 1%. De notar ainda que existem lotes contruídos mas sem atividade em 

praticamente todas as zonas industriais, com um valor percentual de 6%. 
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No mapa ilustrado na Figura 30 encontram-se assinaladas as localizações das 

zonas industriais dos municípios em estudo. É possível verificar que todos os municípios, 

com a exceção de Tarouca, possui um ou mais espaços de zona industrial. 

 

Figura 30-Localização das Zonas Industriais no Território 
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4.2 Potencialidades e Condicionantes presentes no território 

As informações e os dados recolhidos, ao longo de todo o trabalho efetuado no território em estudo, globalmente cruzados, permitem 

identificar Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças, do Território em estudo. Tendo em vista o desenvolvimento sustentável, de 

uma maneira geral, destacam-se as caraterísticas do Território que podem potenciar ou limitar o investimento empresarial, na Tabela 11. No texto 

a negrito encontram-se expostos os pontos com relevância para a presente dissertação. 

Tabela 11-Análise SWOT - Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças: concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova 

de Paiva, 2014 (Correia Marques et al., 2014b) 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Maior parte da população residente encontra-se na faixa etária 

25-64 anos 

 Associativismo intermunicipal 

 Organização dos produtores frutícolas 

 Proximidade a importantes vias de acessibilidade  

 Património edificado 

 Património natural 

 Elevado valor cénico da paisagem 

 Existência de praias fluviais 

 Existência de infraestruturas termais 

 Organização de feiras, festas, romarias e outros eventos culturais 

 Taxa de natalidade baixa 

 Baixo grau de escolaridade da população residente 

 Associativismo intermunicipal agrega de forma diferenciada o 

Território 

 Forte dependência da rede de estradas nacionais  

 Incipiente valorização do património 

 Parques eólicos que impactam visualmente parte considerável do 

Território 

 Conhecimento insuficiente das áreas de ocorrência de Habitats raros 

de baixa representatividade 

 Deficiente promoção económica 

 Deficiente promoção turística 

 Utilização pouco orientada e controlada de produtos químicos 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Condições edafoclimáticas favoráveis à obtenção de produtos 

endógenos de qualidade 

 Região rica em recursos geológicos 

 Existem zonas com potencial de exploração geológica 

 Granitos são reconhecidos como sendo de elevada qualidade 

 Rede hidrográfica abundante e diversificada 

 Presença de nascentes termais 

 Presença de nascentes minerais 

 Solos com elevada aptidão florestal 

 Extensas áreas florestais de pinheiro bravo 

 Diversidade de produtos endógenos com certificação DOP e IGP  

 Atividades económicas que promovem o uso dos recursos endógenos 

do Território 

 Risco de contaminação dos recursos hídricos por via de descargas não 

controladas, nomeadamente de ETAR e agroindústrias 

 Desconhecimento do impacte das alterações climáticas 

 Aumento das áreas de exploração de inertes sem licenciamento 

 Fraca aposta no desenvolvimento de novos produtos 

 Território classificado como Maciço Antigo, em geral, a produtividade 

de água é baixa 

 Grande parte das nascentes de água é proveniente de maciços 

graníticos apresentando um pH ácido 

 Inexistência de cadastro florestal 

 Inexistência de uma estação de medição da qualidade do ar, com 

consequente lacuna de valores reais relativos à qualidade do ar no 

território em análise 

 Escassez ou mesmo inexistência de dados relacionados com a 

emissão de poluentes atmosféricos 

 Crescimento das áreas florestais de eucalipto, contribuindo para o 

empobrecimento da biodiversidade 

 Elevado parcelamento e dispersão das propriedades agrícolas e/ou 

florestais 

 Preponderância de solos com marginal ou nenhuma aptidão agrícola 

 Atividades económicas com pouca ou nenhuma representatividade no 

Território 
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Oportunidades Ameaças 

 Fomentar a fixação de população ativa na região 

 Incentivar/promover a formação profissional 

 Fomentar a articulação entre as diversas atividades turísticas 

 Implementar programas de promoção e de reavivação do património 

 Fomentar a divulgação consistente de atividades económicas de relevo e 

potencialidade endógenas 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma “marca” local, ou territorial, 

sinónimo de qualidade 

 Desenvolver infraestruturas de turismo da natureza; enfoque na preservação e 

educação 

 Proporcionar maior oferta de alojamento rural, de baixo impacto, adaptando o 

edificado existente 

 Prospeção e restauro de Habitats 

 Explorar o potencial de candidatura do Território, ou parte, a reserva Dark Sky 

 Promover a exploração sustentada dos recursos geológicos 

 Promover a investigação de novas aplicações dos recursos geológicos 

existentes 

 Desenvolver processos para a gestão de resíduos de construção e demolição 

 Geoturismo 

 Avaliar a possibilidade de exploração de nascente termal e de nascentes minerais 

 Potenciar a expansão florestal ordenada de espécies autóctones 

 Instalar indústrias da fileira florestal, incluindo o aproveitamento dos resíduos 

florestais 

 Diminuição da população residente 

 Fragilidade nas ligações e acessos a vias férreas, aéreas e 

portuárias 

 Concorrência direta com outras regiões que têm idêntica 

tipologia de oferta turística 

 Poluição luminosa noturna e consumos não sustentáveis 

 Poluição associada a explorações de recursos geológicos 

 Impacte paisagístico 

 Vulnerabilidade da qualidade da água devido ao uso 

essencialmente de fertilizantes na agricultura  

 Incêndios recorrentes 

 Recolha de matéria-prima no Território por empresas que 

apostam nos mercados de pellets/briquetes e da biomassa 

 Pragas e doenças, particularmente ligadas ao castanheiro e 

ao pinheiro bravo 

 Abandono dos terrenos agrícolas e/ou florestais 

 Aplicação da nanotecnologia na indústria alimentar é 

controversa 

 Concorrência associada ao mercado global, produtos finais 

tendem a ter um ciclo de vida mais curto 
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Oportunidades Ameaças 

 Potenciar a criação de um centro de investigação agrícola e alimentar, e/ou 

florestal, apostando nomeadamente em desenvolver produtos diferenciados com 

elevado valor acrescentado 

 Promover a rentabilidade das parcelas agrícolas, através da expansão das áreas 

dedicadas a culturas com potencial económico 

 Apostar na agricultura biológica certificada 

 Valorização orgânica dos resíduos da agricultura biológica como composto 

biológico 

 Instalar agroindústria 

 Incentivar a criação de um centro de investigação de nanotecnologia 

 Possibilidade de avaliar o investimento na indústria metalomecânica e na 

indústria de produtos de plástico e borracha 

 Fomentar a utilização de matérias-primas recicladas na indústria 
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4.3 Proposta de uma estratégia de território inteligente 

Primeiramente, como já foi mencionado, o estudo do Território é essencial para o 

desenvolvimento de uma rede inteligente. Após a recolha e análise de dados relativos ao 

Território deve-se realizar uma análise SWOT do mesmo, pois assim torna-se mais 

simples e claro, quais são os pontos fortes e fracos.  

Um desafio inerente aos Territórios Inteligentes passa pela integração de 

tecnologias (como, por exemplo, a implementação de sensores) e pela capacidade de 

comunicação entre os vários sistemas e redes urbanas, de forma a tornar percetível a sua 

utilidade para a população envolvente. Quando os sensores detetam informações 

significativas ocorre a comunicação dos dados de volta para um sistema central, que 

geralmente é um sistema com um software próprio. Esse sistema irá analisar os dados e 

determinar o que está errado e o que deve ser feito para melhorar o desempenho da rede.  

Os benefícios desta metodologia são: a) a eficiência, com uma medição em rede 

os dados utilizados serão sempre corroborados por outros pontos de medição, por 

exemplo; b) a fiabilidade, a rede inteligente irá detetar quando os ativos de uma rede 

começam a falhar ou estão com mau desempenho, irá identificá-los para quem é 

responsável pela mesma poder repará-los ou substituí-los antes que aconteça alguma 

interrupção das medições ou da recolha de dados. No caso da rede inteligente encontrar 

uma falha será capaz da localizar com precisão, permitindo responder à mesma com 

rapidez; por fim é a possibilidade de interação imediata, ou seja, os utilizadores ou 

cidadãos em que a rede se insira podem aceder a plataformas onde os valores registados 

serão automaticamente disponibilizados para consulta.  

Encontrámos um exemplo do que foi descrito acima na Rede de Monitorização da 

Qualidade do Ar (RMQA) da Região Norte, constituída por 21 estações, equipadas com 

analisadores automáticos de medição da qualidade do ar, das quais 5 medem também 

parâmetros meteorológicos como velocidade e direção do vento, temperatura, radiação 

solar, precipitação e humidade relativa. 

Uma RMQA prossupõe uma medição continua, constituída por várias estações 

individuais, com o intuito de medir e monitorizar áreas. Assim, tais dados podem ser, 

depois de analisados, ou em livestream, disponibilizados às populações, utilizando 

metodologias conhecidas como parte da Internet das Coisas. 

A partir dos resultados obtidos (ver subcapítulos 4.1 e 4.2) é possível definir uma 

proposta de estratégia de território inteligente a desenvolver na área em estudo. Da análise 

SWOT (Tabela 11), obtém-se os Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças 
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presentes na perspetiva de desenvolvimento da temática, no caso, desenvolvimento de 

uma rede inteligente de monitorização da qualidade do ar em pedreiras. 

Como referido anteriormente (Capítulo 2) existem várias propostas e ideias já 

realizadas no âmbito da temática do desenvolvimento inteligente dos territórios, mas 

nenhuma destas foi pensada para abordar um território da dimensão do território em 

estudo. Foram reportadas situações de algumas das cidades onde a área de execução dos 

projetos é superior à da área em estudo no presente trabalho, contudo não implicam 

diferentes concelhos e gestores ambientais. Tais projetos têm em comum a melhoria das 

condições de vida das populações que neles habitam. Também neste trabalho, a base para 

construção da estratégia de desenvolvimento assenta no imperativo de que o território em 

análise, ao desenvolver-se, contribua diretamente para o crescimento e melhoria da 

qualidade de vida dos seus cidadãos. Um território inteligente é inclusivo e é apenas um 

meio para chegar a um território resiliente, a caminho da sustentabilidade. 

Uma proposta de estratégia para o desenvolvimento de um território inteligente 

prossupõe a ideia de que o modelo deve ser de desenvolvimento sustentável. Para isso 

tem de ser assente em três pilares: o Ambiental, o Economico e o Social. Só assim se 

atinge a sustentabilidade. Este modelo é/será sempre afetado por fatores externos que irão 

condicionar os pilares do desenvolvimento. Os principais fatores de influência do modelo 

de desenvolvimento sustentável serão: fatores tecnológicos; fatores naturais; fatores 

institucionais; fatores humanos (Figura 31).  

 

Figura 31-Diagrama Sustentabilidade e Fatores que o influenciam. (Adaptado de IUCN, 2006) 
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Assim pode-se recorrer aos pilares da Sustentabilidade de forma a definir áreas 

dentro do Território que possam ser desenvolvidas utilizando metodologias que 

transformem o Território num território inteligente. Na Economia as áreas de interesse 

que são necessárias focar são as instituições (públicas e privadas), pois estas é que 

movimentam e regulam a economia do território; No pilar Ambiente, como é logico será 

o ambiente e os fatores ambientais que podem ser afetados ou melhorados; No pilar 

Social, a área considerada como de maior interesse serão as populações residentes. Após 

esta análise é possível definir que medidas tomar e em que áreas governamentais atuar 

para tornar o território inteligente (Tabela 12). 

Tabela 12-Conceito de Sustentabilidade integrado no desenvolvimento inteligente do território 

Pilares da 

Sustentabilidade 

Área de interesse Áreas Governamentais Medidas 

Económico Instituições Governação 

Economia local 

Participação, Coesão, 

Transparência, 

Inovação, 

Empreendedorismo 

Ambiental Ambiente Mobilidade 

Energia 

Ambiente 

Mobilidade suave, 

Transportes coletivos, 

Carros elétricos; 

Contadores 

inteligentes; 

Monitorização e alerta, 

Poluição do ar e água, 

Gestão de resíduos 

Social Populações Pessoas 

Qualidade de Vida 

Educação, 

Sensibilização, 

Segurança pessoal 

 

Para a definição de proposta para o território em questão é preciso primeiro 

perguntar: “Quais os desafios do Território?” e “O que pode ser melhorado com vista a 

proporcionar uma melhor qualidade de vida à população?” 

No território em análise, como visto anteriormente (Secção 4.1.3), a exploração 

de massas minerais destaca-se como um dos setores de atividade com maior importância 

económica. No entanto, desconhece-se em que medida uma pedreira pode afetar a 

população ao seu redor. Um importante desafio que se coloca é como melhorar o 

envolvimento dos cidadãos como cocriadores de soluções, como os motivar para a 

participação ativa. Como já salientado no capítulo 4.1, o desenvolvimento de uma rede 

que interligue os empresários do setor da indústria de extração mineral e os restantes 

agentes locais, promoverá a sensibilização ambiental e melhorará os serviços, 

fomentando, simultaneamente o incremento da autofiscalização deste setor. 

Como se sabe, a construção da sustentabilidade exige conciliar interesses, formar 

parcerias e explorar soluções inovadoras, o que necessariamente implica o 

desenvolvimento de consensos entre todos. Se conseguirmos aproximar as decisões 
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técnico-políticas das necessidades reais do cidadão, estaremos a contribuir para um grau 

mais elevado de corresponsabilização, essencial para uma gestão sustentável a longo 

prazo. 

Para melhor compreender este setor económico no panorama ambiental é agora 

necessário introduzir alguns conceitos importantes para o mesmo, como é o caso do que 

é um estudo de impacte ambiental (EIA), o que é a avaliação de impacte ambiental (AIA) 

e quais as normas associadas ao risco ambiental. Estes conceitos apresentam-se na 

Tabela 13. A seguir e de forma muito sucinta elucida-se em que consiste o processo 

produtivo de uma pedreira tipo.  

Tabela 13-Definição de estudo de impacte ambiental, avaliação de impacte ambiental, risco, fonte de risco e risco 

ambiental 

Conceito Legislação em 

vigor 

 

Definição 

Estudo de impacte 

ambiental 

Decreto-Lei  

n.º 69/2000  

de 3 de maio 

Documento elaborado pelo proponente no âmbito do 

procedimento de AIA, que contém uma descrição sumária do 

projeto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, 

positivos e negativos, que a realização do projeto poderá ter no 

ambiente, a evolução previsível da situação de facto sem a 

realização do projeto, as medidas de gestão ambiental destinadas 

a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos 

esperados e um resumo não técnico destas informações 

Avaliação de 

impacte ambiental 

Decreto-Lei  

n.º 147/2008 

de 29 de julho 

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 objetivo 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 

Risco 

Decreto-Lei 

n.º 42/2014,  

de 18 de março 

Probabilidade de ocorrência de um efeito específico dentro de um 

período determinado ou em circunstâncias determinadas 

UNE 150008, 

2008 

Produto da probabilidade de ocorrência de um evento (cenário de 

acidente) e a potencial consequência negativa do mesmo sobre o 

ambiente natural, humano e socioeconómico 

ISO 

31000:2013 

Efeito da incerteza na consecução dos objetivos, sendo que o 

efeito será um desvio, positivo ou negativo, relativamente ao 

esperado 

Fonte de risco 

ISO 

31000: 2013 

É o elemento que por si só, ou em combinação com outros, tem 

potencial intrínseco de originar um risco 

Análise do risco 

ambiental 

Processo para compreender a natureza e determinar o nível do 

risco 

 

O processo de produção ou transformação numa pedreira tipo descrito no presente 

trabalho é resultado da consulta e análise de seis EIA de pedreiras licenciadas e em 

funcionamento no território em análise. Assim sendo, o método de exploração tem vindo 

a processar-se a céu aberto, em flanco de encosta, por degraus e de cima para baixo, 

conforme o preconizado no artigo 44º do Decreto-Lei. n.º 270/2001 de 6 de outubro 
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relativamente às boas práticas de exploração da pedreira. O método a seguir na área de 

ampliação prevista será em tudo similar ao utilizado atualmente. 

O processo inicia-se com a decapagem das terras de cobertura que serão 

depositadas em pargas, para posterior utilização nas ações de recuperação paisagista. 

Após a retirada das terras de cobertura, inicia-se o processo extrativo, propriamente dito. 

Este é feito por degraus, recorrendo à utilização de explosivos para o desmonte das massas 

graníticas. No que respeita à configuração projetada para os taludes, na sua situação final, 

para efeitos de recuperação e de forma a salvaguardar a sua estabilidade, prevê-se que 

sejam constituídos por pisos com degraus de altura média de 10 metros e patamares com 

10 metros de largura mínima. A altura e a largura dos degraus, conduzem a um ângulo de 

inclinação dos taludes de aproximadamente 38º, valor que se considera seguro de acordo 

com as características geotécnicas do maciço (Cevalor, 2005). 

 Tendo por base os conhecimentos acima, para planear a implementação da 

temática, mostra-se importante ainda utilizar o Roadmap de Smart Cities produzido pela 

INTELI, onde se listam os dez passos imprescindíveis para a criação de um espaço, cidade 

ou território inteligente: 

1. Possuir um líder de projeto visionário; 

2. Fazer um bom planeamento; 

3. Utilizar pequenos projetos piloto, os chamados ganhadores rápidos (Quick 

Winner’s); 

4. Analisar os custos e benefícios - se o projeto deve avançar mais ou ficar por esta 

fase pois não é sustentável; 

5. Procurar por possibilidades de financiamento; 

6. Melhorar o apoio interno; 

7. Explorar as opções tecnológicas disponíveis; 

8. Mobilização de tecnologia no sentido do desenvolvimento da ideia; 

9. Aprender com os pares – com os mais próximos e com quem já possa ter 

desenvolvido ideias parecidas; 

10. Encontrar os parceiros corretos para o desenvolvimento da ideia. 

Estas são as diretrizes gerais que se vão seguir nesta dissertação no sentido da 

criação/implementação da temática inteligente a desenvolver no território em estudo. 

Assim para criar conhecimento sobre a influência do setor económico das 

pedreiras na qualidade do ar ambiente do território e consequente qualidade de vida das 

populações, ao mesmo tempo que se eleva o nível de conhecimento deste fator ambiental 

neste território, propõe-se a instalação de uma rede de medição de qualidade do ar que irá 

medir e registar as concentrações de PM10 no ar ambiente. Esta informação deverá ser 

disponibilizada em tempo real numa plataforma online com acesso direto. Deste modo as 
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populações ficam a saber o estado real e atual do ambiente em que se inserem. Esta 

plataforma visa também dar enfase à transparência das empresas do setor o que as pode 

tornar marcas com um maior reconhecimento. A plataforma pode também ser 

“alimentada” por parte das populações. Ou seja, em caso de visualizações ou perceções 

de “poeiras” ou poluição ambiental anormal, os cidadãos fornecem mais um input de 

informação à plataforma online, não ficando esta apenas dependente das informações 

provenientes dos analisadores presentes na Rede de Medição da Qualidade do Ar 

(Figura 32). 

 

Figura 32-Esquema de funcionamento da Rede Inteligente de medição da Qualidade do Ar 

 

4.3.1 Critérios para a Implementação de uma rede de medição da Qualidade do Ar 

A localização das estações de medição terá de obedecer a normas impostas no 

Decreto-Lei n.º102/2010, de 23 de Setembro, descritas sucintamente abaixo. A 

localização das mesmas também poderá ser conciliada com outros projetos e/ou 

comtemplar trabalhos futuros, como os estudos dos odores ou estudos relacionados com 

as alterações climáticas. 

A plataforma online criada para este efeito, o da consulta e introdução de dados 

relativos à qualidade do ar do Território, poderá também funcionar como um interface 

para com a população residente. Para além de torná-la mais apelativa pode, também, criar 

motivos de interesse para a população, assegurando, assim, uma maior consulta e 

divulgação. Por exemplo, para isso podem ser introduzidas, na plataforma, notícias 

pertinentes para a temática ou para o território em que esta está inserida, abordar outro 
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tipo de temáticas importantes, como a sustentabilidade ou a sensibilização ambiental, ou, 

até mesmo, serem disponibilizados jogos para transmitir conhecimentos a quem utilize a 

plataforma. Deste modo, esta plataforma teria vários propósitos o que poderia potenciar 

a sua divulgação e consulta.  

Como referido acima para a implementação de uma Rede de Medição da 

Qualidade do Ar existem normas que caraterizam e restringem a localização das mesmas. 

Estas estão na Diretiva 2008/50/CE e no Decreto-Lei n.º102/2010 de 23 de setembro. 

Mais do que qualquer outra variável envolvida, a localização das estações de 

medição pode afetar diretamente as conclusões provenientes da análise dos respetivos 

resultados. O objetivo primordial no processo de seleção de locais de amostragem 

consiste em obter informação com a maior representatividade possível da zona 

envolvente. As estações podem contemplar zonas com características muito diferentes 

como, por exemplo, zonas industriais, agrícolas, naturais, etc., consoante o fim a que se 

destinam. As estações de medição que possam ser influenciadas por características muito 

particulares dos locais onde se encontram instaladas, podem deixar de ser representativas 

e exigem a análise de informação complementar de outras estações ou de outros métodos 

de avaliação. Desta forma, é necessário que os utilizadores da informação disponham de 

dados sistematizados sobre as condições particulares de instalação e localização de cada 

estação.  

Os requisitos exigidos que são de cumprimento obrigatório para todas as Redes 

de Monitorização da Qualidade do Ar em funcionamento em Portugal apresentam-se nas 

Tabelas 14 e 15. No processo de seleção dos locais, devem ser utilizadas, por exemplo, 

fotografias com as coordenadas da área envolvente e um mapa pormenorizado, para 

documentar a análise efetuada. Para garantir que os critérios de seleção continuam a ser 

válidos, os locais selecionados devem ser reavaliados periodicamente, com base em nova 

documentação. 

Tabela 14- Critérios de localização dos pontos de amostragem em macroescala (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro 

Critérios de localização dos pontos de amostragem em macroescala 

Proteção da saúde humana 
• Em áreas, dentro das zonas e aglomerações, nas quais é provável que a população esteja direta 

ou indiretamente exposta a níveis elevados durante um período significativo em relação ao período 

considerado para o(s) valor(es) limite 

• Em outras áreas, dentro das zonas e aglomerações, que sejam representativas da exposição da 

população em geral 

De um modo geral, os pontos de amostragem devem estar localizados de modo a evitar medir 

microambientes de muito pequena dimensão, na sua proximidade imediata. A título de orientação, um 

ponto de amostragem deve ter uma localização que o torne representativo da qualidade do ar numa área 

circundante de, pelo menos, 200 m2 nos locais dirigidos para o tráfego e de vários quilómetros quadrados 

nos locais situados em meio urbano de fundo. Os pontos de amostragem deverão, se possível, ser 

igualmente representativos de locais similares não situados na sua proximidade imediata 
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Tabela 15-Critérios de localização dos pontos de amostragem em microescala (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro 

Critérios de localização dos pontos de amostragem em microescala 

Devem ser cumpridos 
• O fluxo de ar em torno da entrada da sonda de amostragem (tomada de ar) não deve ser 

restringido por eventuais obstruções que o possam afetar na proximidade do dispositivo de amostragem 

(normalmente, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores e outros obstáculos e, no 

mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso de pontos de amostragem representativos da 

qualidade do ar na linha de edificação)  

• Em geral, a entrada da sonda deve situar-se a uma altitude do solo compreendida entre 1,5 m 

e 4 m. Poderá ser necessário, em alguns casos, instalá-la em posições mais elevadas (até cerca de 8 m). 

A localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada se a estação for representativa de 

uma vasta área, no caso de estações urbanas, em determinadas circunstâncias, bem como nas zonas 

florestais 

• A entrada da sonda não deve ser posicionada na proximidade imediata de fontes, para evitar a 

admissão direta de emissões não misturadas com o ar ambiente 

• A exaustão do ar amostrado deve ser posicionada de modo a evitar a recirculação do ar 

expelido para a entrada da sonda 

• As sondas de amostragem orientadas para o tráfego devem distar no mínimo (esta que 

aumentara em função da intensidade do trafego) 

• Os pontos de amostragem devem ser instalados a uma distância mínima de 4 m do centro da 

faixa de rodagem mais próxima e 25 m da berma dos principais cruzamentos e, no máximo10 m da 

berma 

• As entradas das sondas devem ser instaladas de modo a que a amostragem seja representativa 

da qualidade do ar na proximidade da linha de edificação 

Podem ser tidos em consideração 
• As sondas de amostragem não deverão ser instaladas em zonas onde se verifique a presença 

de correntes de convecção de ar. Igualmente, dever-se-ão evitar zonas sujeitas a obstruções ao 

escoamento. Nas estações urbanas é preciso evitar as ruas encaixadas por blocos de edifícios dos dois 

lados (tipo canyon) por serem zonas propícias a acumulação de poluentes  

• Deve ser salvaguardada a segurança das estações no que respeita a atos de vandalismo 

• Cada Gestor da Qualidade (GQ) deve assegurar a existência, em cada estação, de um manual 

de procedimentos de segurança (equipamentos, bens e serviços) e que sejam respeitadas as regras de 

segurança 

• Os acessos à estação deverão oferecer disponibilidade de utilização permanente, a quem esteja 

autorizado, em qualquer período do dia ou do ano 

• O espaço deverá ter acesso limitado apenas aos técnicos diretamente encarregues da 

amostragem e determinações, ao GQ, as equipas de auditores e aos técnicos de empresas contratadas 

para manutenção e/ou exploração da estação 

• O local deve ter possibilidade de ligação a rede telefónica para transmissão de dados via 

telefone, utilizando um modem. Quanto a energia elétrica, a corrente deve ser estabilizada quando for 

necessário e possuir uma unidade de alimentação ininterrupta (UPS). Oportunidade da colocação 

concomitante de sondas para a amostragem de outros poluentes 
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Salienta-se novamente, pela sua importância, a inexistência de estações de medição 

da qualidade do ar nos sete concelhos em análise. O facto das redes regionais de 

monitorização da qualidade do ar que abrangem o território - a Rede de Qualidade do Ar 

do Norte e a do Centro - não possuírem nenhuma estação nesta área impossibilita a 

tomada de decisões fundamentadas sobre gestão da qualidade do ar. Esta lacuna pode 

contudo ser considerada uma oportunidade, apostando numa temática inteligente como 

base de desenvolvimento. Acresce ainda que podem ser criadas condições para 

disponibilizar as novas tecnologias (cada vez mais valorizadas) em qualquer lugar, 

colmatando, deste modo, os problemas de receção pontuais no Território. Assim sendo, 

verifica-se que a promoção da economia local e a inovação social podem contribuir para 

o desenvolvimento do Território em estudo, num sentido positivo e gerador de riqueza e 

emprego. 

 

A participação da população é fundamental (após ser efetuada uma campanha de 

sensibilização e educação ambiental), pois compromete-a com a manutenção de um bom 

ambiente no Território e, simultaneamente, torna a recolha dos dados mais consistente. A 

execução desta proposta no Território pode ser realizada em parceria com a UTAD e em 

colaboração com as Câmaras Municipais, as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional e a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.  
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5. Conclusões e propostas de trabalho futuro 
 

De todas as definições associadas ao conceito de cidade inteligente presentes nesta 

dissertação nenhuma foi pensada com o propósito de ser aplicada a um território com a 

dimensão do território estudado que é constituído por sete concelhos – Aguiar da Beira, 

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

situados entre o Norte e o Centro de Portugal Continental. Foram reportadas situações de 

algumas das cidades onde a área de execução dos projetos é superior à da área em estudo 

no presente trabalho, contudo não implicam diferentes concelhos e gestores ambientais. 

Assim criou-se o conceito de território inteligente, composto por vários concelhos, mas 

com objetivo único, o do desenvolvimento. 

A exploração de massas mineiras é realizada em todo o território com principal 

enfoque para o concelho de Castro Daire onde existem 23 das 57 explorações licenciadas 

do território. No entanto, é o concelho de Aguiar da Beira o que contabiliza maior 

extração com cerca 230 000 t anuais. Esta atividade económica significou um movimento 

financeiro de 5853 milhares de euros, no ano de 2012, no território em análise. 

A existência de uma estação de medição da qualidade do ar no Território é nula, 

logo não é possível tirar qualquer conclusão sobre os possíveis impactes da exploração 

das massas minerais na qualidade do ar ambiente na área em análise. 

A partir das conclusões acima referidas, optou-se por desenvolver uma estratégia 

baseada na criação de uma Rede Inteligente de Monitorização da Qualidade do Ar local. 

Esta, a concretizar-se, tornar-se-ia benéfica para o Território em vários aspetos: a) 

monitorização de um dos fatores ambientais que maior impacte pode causar na saúde 

humana, a qualidade do ar; b) população incentivada a participar na verificação de 

anomalias ambientais, obrigando as empresas a ganhar um maior sentido de 

responsabilidade ambiental, colocando-as melhor posicionadas no panorama comercial; 

c) disponibilização de informação a toda a população. 

A localização da Rede Inteligente de Monitorização da Qualidade do Ar deverá 

ser conciliada com elaboração de futuros trabalhos, como os estudos dos odores ou 

estudos relacionadas com as alterações climáticas. 

Esta dissertação pode servir como base à decisão para concretização de estratégias 

de desenvolvimento inteligente em diferentes territórios, pois a sua metodologia pode ser 

adaptada ao local de estudo. 
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Anexo I - Publicações elaboradas durante a realização da dissertação 

 

Relatórios Técnicos  

 

No âmbito do projeto “Plano de Desenvolvimento Regional Integrado (PRDI): 

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

Nova de Paiva - Estudo Diagnóstico” que foi desenvolvido no período compreendido 

entre outubro de 2013 e dezembro de 2014, pela Unidade de Ambiente da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto (UTAD), na sequência de um pedido da EGSP - Energia e 

Sistemas de Potência, Lda., foram realizados quatro relatórios de que o autor desta 

dissertação também foi coautor. 

Os Volumes I e II do Relatório da Fase I do PRDI foram entregues, primeiro, 

como Relatório Técnico Preliminar, respetivamente, em agosto e dezembro de 2014. 

Depois, após a aprovação pela EGSP, foi entregue a versão definitiva de cada um dos 

volumes, em dezembro de 2014.  

 

 

Correia Marques, M.; Jorge, J.; Lobo, S.; Sá, C.; Mascarenhas, A.M.; Rodrigues, 

C.; Seixas, V.; Mesquita, S.; Branco, I.; Ferreira, P.; Magalhães, M.; Fontes, T.; Costa, 

P.; ROSA, F.; Hipólito, F.; Leite, S.; Fraga, H.; Silva, A.; Martins, A.; Baptista, J.; 

Aranha, J.; Barros, N.; Gonçalves, J.; Lourenço, J. (2014a): Plano de Desenvolvimento 

Regional Integrado - Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, 

Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva: Estudo Diagnóstico. Volume I: 

Caraterização Socioeconómica e Ambiental. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro.  

 

 

Correia Marques, M.; Lobo, S.; Jorge, J.; Sá, C.; Borba, A.; Rodrigues, C.; 

Mascarenhas, A.M.; ROSA, F.; Hipólito, F.; Seixas, V.; Barros, N.; Aranha, J.; Silva, A.; 

Baptista, J.; Martins, A.; Branco, I. (2014b): Plano de Desenvolvimento Regional 

Integrado - Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, 

Tarouca e Vila Nova de Paiva: Estudo Diagnóstico. Volume II: Localização Industrial, 

Linhas de Negócio e de Ação. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 

 

 

Deste estudo diagnóstico resultou ainda um livro intitulado “Sete concelhos, um 

território: Uma caraterização ambiental e socioeconómica”, publicado em dezembro de 

2015, que contou com a colaboração direta do autor desta dissertação também. 
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Artigo científico 

Publicação do artigo realizado com base nesta dissertação intitulado “Rede inteligente de 

monitorização de qualidade do ar num território multimunicipal” com o seguinte 

resumo: 

Abstract – In the intelligent territories are promoted new ideas of sustainability, high life 

quality and unique opportunities of value creation. This project's goal was to develop an 

intelligent strategy for the territory made for seven counties of Continental Portugal: 

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

Nova de Paiva. The method used was based in a deep and detailed diagnosis study of the 

territory. Economically, the exploitations of mineral masses (quarries) stand out with a 

significant weight in the territory. The contribution of this quarries in the emission of 

atmospheric pollutants is unknown and is also limited the information regarding the air's 

quality in the analysed counties. With this, the theme chosen to apply in this territory was 

an intelligent net of air´s quality measurement. 

Index Terms  Air quality measurement network, intelligent theme, mineral mass, 

quarry. 

 

 

Resumo - Nos territórios inteligentes promovem-se novos paradigmas de 

desenvolvimento sustentável, elevada qualidade de vida e oportunidades únicas de 

criação de valor. O presente trabalho visou desenvolver uma estratégia inteligente para o 

território constituído por sete municípios de Portugal Continental: Aguiar da Beira, Castro 

Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva. A 

metodologia adotada assentou num estudo de diagnóstico detalhado e exaustivo do 

território sob apreço. Em termos dos setores da economia, destacam-se as explorações de 

massas minerais (pedreiras), com um peso expressivo no território. Desconhece-se a 

contribuição destas pedreiras na emissão de poluentes atmosféricos, sendo também 

escassa e limitada a informação relativa à qualidade do ar ambiente nos concelhos em 

análise. Assim sendo, optou-se como temática inteligente a aplicar neste território, uma 

rede inteligente de medição da qualidade do ar. 

Palavras-chave - Massa mineral, pedreira, rede de medição de qualidade do ar, temática 

inteligente 
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Figura 33_Plano de Desenvolvimento Regional Integrado, Relatório Técnico, Estudo de Diagnóstico: Capas dos Volumes I e II.
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Anexo II – Listagem das Pedreiras, por concelho e por substância extraída 

É possível dividir a localização das pedreiras em dois grandes grupos devido às 

suas localizações, pedreiras da zona Norte e pedreiras da zona Centro, sendo cada uma 

delas fiscalizada e associada à respetiva CCDR. Nas tabelas seguintes encontram-se todas 

as pedreiras pertencentes ao território a cada uma está associado um número de cadastro 

atribuído pela CCDR, o nome, o Concelho a que pertencem e a substância extraída na 

mesma. 

 
Tabela 16_ Pedreiras de Granito associadas à Zona Centro (CCDR-C,2015) 

N.º de 

cadastro  Nome Concelho  Substância  

5712 
Portela da 

Carvalhinha 

Castro 

Daire 
Areia comum 

6693 Mamouros 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

6299 Lanteiros Grandes 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

6301 Ribeira Arcas 
Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6216 
Tapada da Cela n.º 

1 

Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

5451 Cruzinha n.º 2 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

6702 Soutela 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

6173 Cela 
Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6213 Lamas 
Castro 

Daire 
Granito para calçada 

6355 Sobreiro n.º 4 
Castro 

Daire 
Granito para calçada 

6379 Chão da Lage n.º 2 
Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

5176 Fraga da Cela 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

5303 
Fragas da Cela n.º 

2 

Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

5312 Cruzeiro n.º 3 
Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

5333 
Tapada do 

Cruzeiro 

Castro 

Daire 
Granito para calçada 
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N.º de 

cadastro  Nome Concelho  Substância  

6233 Cela 
Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6584 Cela n.º 3 
Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6669 Pedreira do Seixo 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

6673 Falgueiroso 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

6724 Fraga da Laja 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

2501766 Sobreiro 
Castro 

Daire 
Granito para fins ornamentais 

5126 Rapelão Calde 
Castro 

Daire 
Granito  

5750 Monteiras 
Castro 

Daire 

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

3921 Pecanheira Sátão  Granito para fins ornamentais 

5291 Ponte Ferreira Sátão  
Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6073 Ovais 
Aguiar da 

Beira  

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6201 Rei Mouro 
Aguiar da 

Beira  

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6409 Rei Mouro n.º 1 
Aguiar da 

Beira  

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

2501651 Rei Mouro II 
Aguiar da 

Beira  
Granito para fins ornamentais 

6498 Ratoeira 
Aguiar da 

Beira  

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6495 Penedo da Cabeça 
Aguiar da 

Beira  

Granito para a construção 

civil e obras públicas 

6714 Ratoeira 
Aguiar da 

Beira  
Granito para fins ornamentais 

6515 Cabeço Penedeiro 
Aguiar da 

Beira  
Granito para fins ornamentais 

6574 
Carapito-Rei 

Mouro 

Aguiar da 

Beira  
Granito para fins ornamentais 
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Tabela 17_Pedreiras de Granito associadas à Zona Norte (CCDR-N,2015) 

Pedreira 

N.º 

Nome Substância Freguesia Concelho Distrito 

6493 CABEÇO DO 

SEIXO 

Granito 

(ornamental)  

Carregal Sernancelhe Viseu 

6284 ZIBREIRA Granito Chosendo Sernancelhe Viseu 

5137 PEDREIRA DA 

FRAGA  

Granito Fonte Arcada Sernancelhe Viseu 

6453 POÇOS ALTOS Granito Macieira Sernancelhe Viseu 

6309 PEDREIRA DE 

CARAPITO 

Granito Macieira Sernancelhe Viseu 

6499 AMARELO 

MACIEIRA 

Granito Macieira Sernancelhe Viseu 

6486 CARAPITO Granito Macieira Sernancelhe Viseu 

P96 CASTAINÇO Granito Macieira Sernancelhe Viseu 

s/ n.º PEDREIRA 

CASTAINÇO 

Granito Macieira Sernancelhe Viseu 

6519 QUINTA DO 

COVELO 

Granito (bloco) Sarzeda Sernancelhe Viseu 

s/ n.º PEDREIRA 

JARDIM-SEIXO 

Granito Sarzeda Sernancelhe Viseu 

6603 PEDREIRA SANTO 

ANTÃO 

Granito (azul e 

amarelo) 

Várzea da Serra Tarouca Viseu 

P71 PENEDO DOS 

CORVOS 

Granito Ariz Moimenta da 

Beira 

Viseu 

6601 PEDREIRA CORGA 

LARGA 

Granito Caria Moimenta da 

Beira 

Viseu 

6360 MONTE COITADO 

OU OUTEIRO 

Granito Caria Moimenta da 

Beira 

Viseu 

4557 MONTE DE 

S.MAMEDE 

Granito Moimenta da 

Beira 

Moimenta da 

Beira 

Viseu 

P79 ABELHEIRA Granito Pêra Velha Moimenta da 

Beira 

Viseu 

6366 CASTINHEIRINHO Granito Pêra Velha Moimenta da 

Beira 

Viseu 

6460 ENCOSTA DA 

LADEIRA 

Granito cinza e 

amarelo  

Pêra Velha Moimenta da 

Beira 

Viseu 
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6728 PEDRA DA NAVE Granito Pêra Velha Moimenta da 

Beira 

Viseu 

5450 PEDREIRA DE 

SOUTOSA 

Granito Peva Moimenta da 

Beira 

Viseu 

s/ n.º PEDREIRA DA 

SARDINHEIRA 

Granito Peva Moimenta da 

Beira 

Viseu 

s/ n.º MONTE COUTADO 

- VILA DE RUA 

Granito Vila de Rua Moimenta da 

Beira 

Viseu 
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Anexo III - Empresas presentes nas zonas industriais dos concelhos em estudo. 

Tabela 18_ Lista de empresas presentes nas zonas industriais do território em estudo. 

Aguiar da Beira 

Empresa Setor de Atividade 

Minipreço, Aguiar da Beira Hipermercado 

Jpinto, Lda. Instalações elétricas 

Vieira de Andrade & Filhos, Lda. Fabricação de mobiliário de cozinha 

Auto Cabicanca - Automóveis e Maquinas 

Agrícolas, Lda. 
Automóveis e máquinas agrícolas 

Bipneus - Comércio de Pneus Pedros, Lda. Pneus 

Morais e Silva, Lda. Madeira - serrações e carpintarias 

Paulo Alexandre Almeida Pinto, Unip., Lda. 

Comércio a retalho de material de bricolage, 

equipamento sanitário, ladrilhos e materiais 

similares, em estabelecimentos especializados 

Francisco Bogalho & Cia., Lda. 
Fabricação de outras obras de carpintaria para a 

construção 

Lançadesconto Supermercados, Lda. Supermercado 

Fonseca Silva & Albuquerque Lopes - Alumínios, 

Lda. 
Alumínios 

José Manuel Almeida Pinto - Instalações 

Eléctricas e Equipamentos, Lda. 
Eletricidade e equipamentos eletrónicos 

Isolpe, Unipessoal Lda. Preparação dos locais de construção 

Snack-Bar O Pastor Café e Snack-Bar 

Reparações Pf Unipessoal Lda. Manutenção e reparação de veículos automóveis 

Anthony & Manuel Bernardo, Lda. 
Aluguer de máquinas e equipamentos para a 

construção e engenharia civil 

Transportes Luis Santos, Lda. Transportadora 

Duplo Stop Unipessoal, Lda. Manutenção e reparação de veículos automóveis 

Saber Poupar, Lda. 
Comércio a retalho em supermercados e 

hipermercados 

Manuel dos Santos & Filhos, Lda. (1) Loja de materiais de construção 

Hagranitos, Lda. Fabricação de artigos de granito e de rochas 

Pintomac, Lda. 
Comércio por grosso de madeira em bruto e de 

produtos derivados 

http://www.portugalio.com/minipreco-aguiar-da-beira/
http://www.portugalio.com/jpinto/
http://www.portugalio.com/vieira-de-andrade-filhos/
http://www.portugalio.com/auto-cabicanca-automoveis-e-maquinas-agricolas/
http://www.portugalio.com/auto-cabicanca-automoveis-e-maquinas-agricolas/
http://www.portugalio.com/bipneus-comercio-de-pneus-pedros/
http://www.portugalio.com/morais-e-silva/
http://www.portugalio.com/paulo-alexandre-almeida-pinto/
http://www.portugalio.com/francisco-bogalho-cia/
http://www.portugalio.com/lancadesconto-supermercados/
http://www.portugalio.com/fonseca-silva-albuquerque-lopes/
http://www.portugalio.com/fonseca-silva-albuquerque-lopes/
http://www.portugalio.com/jose-manuel-almeida-pinto-instalacoes-electricas-e-equipamentos/
http://www.portugalio.com/jose-manuel-almeida-pinto-instalacoes-electricas-e-equipamentos/
http://www.portugalio.com/isolpe/
http://www.portugalio.com/snack-bar-o-pastor/
http://www.portugalio.com/reparacoes-pf/
http://www.portugalio.com/anthony-manuel-bernardo/
http://www.portugalio.com/transportes-luis-santos/
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Castro Daire 

Empresa Setor de Atividade 

Granimatel - Granitos em Transformação, Lda. Transformação de rochas ornamentais 

José Carlos Pereira Rodrigues, Lda. Construção de outras obras de engenharia civil 

Replana - Terraplanagens da Relva, Sociedade 

Unipessoal Lda. 
Relvas ornamentais 

Carpintaria Almeida & Lourenço, Lda. Serralharia e carpintaria 

Selvametro - Madeiras e Derivados, Unipessoal 

Lda. 
Serralharia e carpintaria 

Aluqual, Lda. 
Fabricação de portas, janelas e elementos similares 

em metal 

Ricardo Miguel Sousa Pinto, Unipessoal Lda. Instalações elétricas 

Salsicharia Monteiro & Monteiro, Lda. Produtos alimentares 

Tacopav - Comércio de Madeiras e Derivados, 

Lda. 
Serralharia e carpintaria 

Masterplás - Indústria de Termoplásticos, Lda. Termoplásticos 

Fumeiros Castro Daire Produtos alimentares 

Combate ao Frio - Cooperativa de Artesanato da 

Relva, C.R.L. 
Artesanato 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 

Relvense 
Desporto 

Lidertacos - Pavimentos de Madeira e Derivados, 

Lda. 
Serralharia e carpintaria 

Arminda Silva M Bonifácio Padarias 

Sociedade de Empreitadas Adriano, S.A. Obras públicas 

Fábrica de Mármores Oliveira & Ferreira, S.A. Transformação de rochas ornamentais 

Agostinho Silva Ferreira Sem informação 

Morbel Mármores E Granitos De Viseu, Lda. Transformação de rochas ornamentais 

Móveis Smpm Lda. Fabricante de Mobília 
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Moimenta da Beira 

Empresa Setor de Atividade 

Salsicharia Tia Maquinhas Transformação de carnes 

Insercol Serralharia metalomecânica 

Cerdama Distribuição de bebidas 

Matadouro Carnes 

Construções Demo Construção civil e obras públicas 

José Maria Brízido Gomes Material construção civil 

Mundorochas Transformação rochas ornamentais 

Nelson Nogueira Gomes – Gresdemo Material construção civil 

José Manuel dos santos Torneiro mecânico 

Resur Recolha e condução de resíduos sólidos 

Moimentalfer Serralharia metalomecânica 

Adolfo da Costa Ferreira Serralharia e carpintaria 

J. A. Morais & Filhos Lda. Execução rebocos na construção civil 

Alcino Ribeiro Fonseca Material construção civil 

Construções Barradas Construção civil 

Formoscar Oficina auto e estação serviço 

Carsipau – Carpintaria, Lda. Serração e carpintaria 

Agrodemo Produtos agrícolas 

José Ferreira Oficina auto e estação serviço 

Manuel Vieira Mateus Serralharia metalomecânica 

Urbano e Urbano Lda. Oficina auto e estação serviço 

Auto Reparadora Vilarinho & Gomes, Lda. Oficina auto e estação serviço 

Rectrobeira – António Aguiar Serralheiro Serralharia 

Canalbeira 
Equipamentos de aquecimento, refrigeração e 

canalizações 

Polimagra Transformação rochas ornamentais 

José Miguel Rosário Vaz Conservação e embalagens de frutas – maçã 

SGL – Sociedade de Gás Lda. 
Venda e distribuição de gás e execução de redes 

de gás 

Durvia - Construções e Obras Públicas, Lda. Construção civil e obras públicas 
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Moimenta da Beira 

Empresa Setor de Atividade 

A. Santos & Filhos, Lda. Distribuição de bebidas 

Terrasroger Construção civil e obras públicas 

Placobeira 
Construção de edifícios (residenciais e não 

residenciais) 

Friopires 
Fabricação de equipamento não doméstico para 

refrigeração e ventilação 

Residouro Estação de transferência 

Sucata Morcego – Reciclagem de Sucata, Lda. Depósito e venda de sucata 

Copa D'árvore Lda. 
Comércio por Grosso de Fruta e de Produtos 

Hortícolas, Exceto Batata 

Gresdemo - Comércio de Materiais de Construção 

Lda. 
Comércio de Materiais de Construção 

Salgueiro & Salgueiro - Reparação de Automóveis 

Lda. 
Reparação de Automóveis 

Almeida, Gomes & Salgueiro - Reboques, Lda. Empresa de Reboques 

Polisun, Lda. 
Produção, comercialização de energia elétrica e 

instalação e manutenção de instalações 

Sátão 

Empresa Setor de Atividade 

Granigosil, Lda. 
Fabricação de artigos de mármore e de rochas 

similares 

Gramosatão - Granitos e Mármores do Satão, Lda. Transformação de rochas 

Cerutil - Cerâmicas Utilitárias, SA. 
Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, 

porcelana e grés fino 

Socodemóveis - Fabrico de Móveis, Lda. Fabricação de mobiliário de cozinha 

Sit - Soc. Industrial de Tintas, Lda. 
Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, 

mastiques e produtos similares 

Fical - Empreiteiros de Figueiredo & Carvalho, 

SA. 
Construção civil e obras públicas 

Alvaide Araújo - Comércio de Materiais 

Construção, Unip., Lda. 
Materiais de construção 

Tinsat - Tintas de Satão, Lda. 
Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, 

mastiques e produtos similares 

Costa Jesus & Silva - Construções, Lda. Construção civil e obras públicas 
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Sátão 

Empresa Setor de Atividade 

Decidagora Carpintaria e Marcenaria Lda. Fabricação de mobiliário de cozinha 

Renubel - Indústria e Comércio de Tintas, Lda. 
Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, 

mastiques e produtos similares 

Lactogrupo - Recolha e Distribuição de Leite, Lda. 
Comércio por grosso de leite, seus derivados e 

ovos 

Cogumelosatão - Imp. e Exp. de Produtos 

Alimentares, Lda. 
Produtos alimentares 

Mármores Caido, Lda. Extração de mármore e outras rochas carbonatadas 

Alphacor Lda. Tratamento e revestimento de metais 

Auto Reparadora de Eucalipto Oficina auto 

Edevifinance - Mediação Imobiliária Lda. Atividades de mediação imobiliária 

Cogumelos do Satão, Lda. 
Fabricação de alimentos homogeneizados e 

dietéticos 

Artes Gráficas Lito Satense, Lda. Impressão digital 

Macor - Manuel A.Correia Lda. Serralharia e metalomecânica 

Máquisatão - Comércio, Reparação E Aluguer De 

Máquinas Industriais E Agrícolas, Lda. 

Comércio, Reparação e Aluguer de Máquinas 

Industriais e Agrícolas 

Sernancelhe 

Empresa Setor de Atividade 

AutoSoeiro Oficina auto 

Frusantos, frutos selecionados, Lda.. Produtos alimentares 

Construções António Almeida & Filho, Lda.. Construção civil e obras públicas 

FORCEFER – Engenharia Metalomecânica, Lda. Serralharia e metalomecânica 

Grupo Floponor – Resur, Ascop. Recolha e condução de resíduos sólidos 

Volta da Água – Viagens e Turismo Turismo 

EWG, Lda. Energias renováveis 

Jorge Rebelo Almeida – lenhas, pellets e rações Lenhas e rações 

DouroPellets Fabricação de pellets 

Nuno Rafael Leitão Paulo – Comercio de frutas e 

produtos hortícolas 
Produtos alimentares 

Ferestor, Lda. Fabricação artigos plástico para construção 

Piscinas do Távora, Lda. Piscinas 
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Sernancelhe 

Empresa Setor de Atividade 

Frutas e Legumes José Carlos dos Santos Dias Produtos alimentares 

Fumeiros da Lapa Lda. Produtos alimentares 

Vila Nova de Paiva 

Empresa Setor de Atividade 

Cenatolim Lda. Comércio por grosso não especializado 

Diver – Karting - Exploração e Gestão de Pista de 

Karting, Lda. 
Exploração e gestão de pista de karting 

Novacable - Fabricação e Comercialização de 

Cablagem Lda. 
Fabricação e comercialização de cablagem 

Materiais de Construção Meleiro, Lda. Materiais de construção 

Movipaiva - unipessoal Lda. 
Fabricação de mobiliário de madeira para outros 

fins 

Mostratitude - animação turística Lda. Turismo 

Ethicare, unipessoal Lda. 
Fabricação de outras preparações e de artigos 

farmacêuticos 

Cenatolim - Comercialização de Artigos 

Hospitalares Lda. 
Artigos hospitalares 

Funerária Divinus, Lda. Funerária 

Percurso de Descobertas Comércio de Doces e 

Compotas Lda. 
Turismo e comércio regional 

Nossos paladares, unipessoal Lda. Indústrias transformadoras 

Ag - Indústria & Comércio de Calçado, Lda. Calçado 

Verdetrigo - S.G.P.S., Lda. Atividades financeiras e de seguros 

Granitos Caiado & Dias Lda. Transformação de granito 

Paivabowling Lda. Salão de Bowling 

Salsicharia e Fumeiros Tradicionais do Alto do 

Paiva Lda. 
Industria Alimentar 

J.Morais e Lages, Lda. Avicultura 

(1) Apenas possui sede fiscal na Zona Industrial 
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Anexo IV - Aquisição de Frações nas Zonas Industriais  

Para se proceder à aquisição de frações é necessário a entrega de candidaturas com 

as seguintes peças: 

 Identificação do lote pretendido, ajustes e junções de frações, assim como possíveis 

alternativas; 

 Síntese do projeto através de memória descritiva e justificativa que esclareça áreas 

previstas de ocupação, coberta e descoberta e eventuais áreas de reserva para futura 

expansão; 

 Matérias-primas principais a utilizar, fluxos e processos de fabrico (diagrama de 

produção); 

 Produtos a fabricar; 

 Número de postos de trabalho a criar; 

 Consumos previstos de água e energia; 

 Impacte do projeto no ambiente, nomeadamente no que concerne aos níveis de 

ruido, níveis de poluição atmosférica, efluentes líquidos e resíduos sólidos com 

indicação de estimativas previstas e respetivos processos de tratamento; 

 Indicação da disponibilidade financeira e eventuais fontes de financiamento; 

 Valor global do empreendimento; 

 Fases e calendarização do projeto. 

A candidatura é apresentada através de requerimento dirigido ao Presidente da 

Câmara, pedindo a admissão da mesma e onde se declare o conhecimento e aceitação 

expressa do regulamento pelo qual se rege a zona industrial. 

Sempre que julgue necessário, a Câmara Municipal poderá solicitar aos 

candidatos elementos complementares aos referidos no número anterior. Os candidatos 

deverão apresentá-los em igual prazo de dez dias úteis, sob pena de ser considerada sem 

efeito a atribuição provisória. A Câmara Municipal decide no prazo de 30 dias úteis 

contados a partir do final do prazo para apresentação das candidaturas ou dos elementos 

complementares quanto à atribuição definitiva do lote. A deliberação é notificada aos 

interessados por carta registada com aviso de receção. 
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Anexo V - Expansão Prevista para as Zonas Industriais do Território 

As zonas industriais de Aguiar da Beira, Castro Daire e Vila Nova de Paiva já têm 

previsto nos respetivos PDM a expansão ou até mesmo reestruturação e deslocação das 

suas zonas industriais. Apesar destas indicações, apenas é fornecida a informação dos 

locais onde as expansões podem ocorrer mas, nunca a dimensão da expansão. 

Aguiar da Beira 

A categoria de Espaço de Atividades Económicas, prevista na Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Aguiar da Beira - Regulamento Urbanístico, de junho 2011, integra 

a reserva estratégica de terrenos para a instalação e execução futura de novos polos 

empresariais, designadamente:  

 Expansão da Zona Industrial de Aguiar da Beira junto à EN 330;  

 Zona Industrial do Barracão em Valverde;  

 Zona Industrial em Moreira/Penaverde;  

 Espaço de Atividade Económica em Sequeiros. 

Castro Daire 

O PDM em vigor (PDM 2000a) prevê mais quatro áreas industriais a implementar 

no Município, todos com ligação direta à A24:  

 Área industrial São Joaninho – Granja, que se estende ao longo da estrada municipal, 

com ligação direta à E.N. 225 e ao nó da A24 no Godinho;  

 Área industrial do Pereiro, com ligação à estrada de Mões, com ligação ao nó da A24 

nas Termas do Carvalhal;  

 Área industrial de Mamouros, com ligação à E.N. 2 e aos nós da A24 nas Termas do 

Carvalhal e ao nó de Arcas;  

 Área industrial da Cela, com ligação ao nó de Arcas da A24. 

Vila Nova de Paiva 

A Câmara Municipal pretende proceder a uma pequena alteração ao PDM em 

vigor, sem qualquer implicação no respetivo regulamento, alterando o limite da área 

assinalada na Planta de Ordenamento do PDM como Espaço Industrial (CMVNP, 2014): 
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No lugar do Sangrinho, na Freguesia de Vila Cova a Coelheira, ampliando a mesma em 

1,01 ha, passando da área atual de 14,27 ha para 15,28 ha. 

Este acréscimo de 6,6%, relativamente à área total, visa a instalação de pequenas 

unidades de produção e/ou transformação, não poluidoras, por isso com impacte 

ambiental diminuto, quer pela sua dimensão, quer pela natureza (serralharias, 

carpintarias, armazéns de produtos agrícolas, para a construção e ou outros de natureza 

similar). 


