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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento conforma o Relatório do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São 

Martinho da Anta e apresenta em termos formais a fundamentação técnica da solução proposta no Plano 

para a área de intervenção. 

A elaboração do Plano, com a criação de um Parque Empresarial na área de intervenção, foi assumida 

como uma necessidade estruturante por parte da Câmara Municipal de Sabrosa, sobretudo quando se 

atende ao fato de que a elaboração deste instrumento de gestão territorial constituía condição essencial 

para formalizar o enquadramento legal de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão constante 

da revisão do seu Plano Diretor Municipal. 

Em relação aos objetivos ponderados pelos Instrumentos de Gestão Territorial de nível superior que 

abrangem o concelho de Sabrosa, podemos verificar a conformidade deste Plano de Pormenor com os 

mesmos pelo seguinte: 

PGRH – Plano de Gestão da Região Hidrográfica – Apesar do concelho de Sabrosa estar englobado na 

RH3 (Região Hidrográfica 3 - Douro) não se verificam quaisquer indicações ou constrangimentos 

associados à freguesia e, especificamente à área de intervenção. 

PIOT - Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro - Apesar do 
concelho de Sabrosa estar englobado parcialmente no PIOT não se verificam quaisquer indicações ou 
constrangimentos associados à freguesia e, especificamente à área de intervenção. 
 
ZEP – Alto Douro Vinhateiro - Apesar do concelho de Sabrosa estar englobado parcialmente nesta ZEP, 
não se verificam quaisquer indicações ou constrangimentos associados à freguesia e, especificamente à 
área de intervenção. 
 
PNA – Plano Nacional de Água – Estando naturalmente englobado o concelho de Sabrosa no Plano 
Nacional de Água e sem prejuízo do seu cumprimento, não se verificam quaisquer indicações ou 
constrangimentos associados à freguesia e, especificamente à área de intervenção. 
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1.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL E MUNICIPAL 

A Área de Intervenção localiza-se na União das Freguesias de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães, 

a maior das doze freguesias do concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, Sub-Região do Douro (NUT III) 

e Região Norte (NUT II) de Portugal Continental (NUT I). 

A União das Freguesias de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães tem uma área de 25,32 Km2 e 

contabilizou, nos Censos 2011, uma população de 1013 habitantes.  

A área de intervenção localiza-se a sul da variante N322 e a oeste da estrada municipal N322-2, tendo a 

Sul e Este confrontação com áreas de pinhal e exploração agrícola, servidas de caminhos carreteiros. 

A proposta de criação do Parque Empresarial de São Martinho de Anta é fruto de uma iniciativa de o 

englobar numa rede de outros parques industriais circundantes (vide Figura 1) e pretende dar resposta à 

procura de lotes industriais com uma localização estratégica em relação ao Douro Vinhateiro e com acesso 

facilitado às infraestruturas rodoviárias de ligação aos grandes centros urbanos, nomeadamente a A24, 

A4 e o IC5 com origem na estrada variante N322. 

Assim, é neste sentido que o Plano Diretor Municipal (PDM) classifica toda a área de intervenção como 

Solo Urbano – Espaços de Atividades Económicas Propostas e delimita-a como Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão (UOPG), isto é, uma porção contínua do território cuja execução necessita ser 

previamente programada. No seu artigo 74º, o PDM define o seguinte conteúdo programático para esta 

UOPG 2 — Parque de industrial de São Martinho de Anta: 

a) Objetivos: Proporcionar um espaço para a instalação de indústrias, numa área geográfica favorável, 

localizado fora das zonas residenciais com bons acessos aos meios de transporte, no qual se agrupem 

uma série de atividades industriais, empresariais, armazenagem, comércio e serviços, assegurando a 

continuidade de instalações existentes, promovendo o crescimento de forma ordenada que permita o 

desenvolvimento industrial do concelho; 

b) Parâmetros Urbanísticos: Altura máxima da fachada de 9 metros acima da cota de soleira, índice 

máximo de utilização (Iu) de 0,60 e índice máximo de ocupação do solo (Io) de 50 % da área total do 

prédio; 

c) Regime: A ocupação, uso e transformação do solo fica condicionada à elaboração e aprovação de 

Plano de Pormenor ou de Unidades de Execução. Sem prejuízo da legislação aplicável e enquanto este 

não estiver aprovado, aplica-se o disposto para as categorias de espaço delimitadas na Planta de 

Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), não podendo em qualquer situação tal ocupação 

comprometer os objetivos definidos para a UOPG. 
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Figura 1 – Enquadramento intermunicipal e parques industriais circundantes 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Na caracterização da área de intervenção, decorrente do polígono definido pela Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão n.º 2 - Parque Industrial de São Martinho de Anta, definiu-se uma área circundante 

que permitisse o seu enquadramento. Assim, optou-se por traçar um raio de aproximadamente 1000 

metros em redor da área de intervenção, numa área de cerca de 400 ha que pudesse abranger o centro 

de São Martinho de Anta, assim como todo o seu contexto com a estrada municipal N322-2 e a ligação a 

Roalde. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

Na caracterização biofísica teve-se em conta os principais valores e recursos naturais da zona circundante 

à área de intervenção, os quais deverão garantir a sustentabilidade económica enquanto suporte para as 

principais atividades laborais da zona, nomeadamente a agricultura, a exploração florestal e industrial, 

bem como a sustentabilidade ambiental e ecológica através da valorização dos recursos naturais com a 

definição dos usos compatíveis que permitam a ocorrência de outras atividades com potencial na região. 

Segundo a classificação de Koppen, o concelho de Sabrosa possui um clima temperado com Inverno 

chuvoso e Verão seco e pouco quente (Csb). (Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA) 

Em termos altimétricos a área desenvolve-se desde a cota aproximada de 650 metros a Nordeste até à 

cota 610 a sudoeste, conforme se pode verificar na figura 3. 

Em termos de condicionantes biofísicas podemos verificar que grande parte da zona circundante à área 

de intervenção se encontra incluída tanto na Reserva Agrícola Nacional (RAN) como na Reserva Ecológica 

Nacional (REN) (vide figura 2), sendo que a área de intervenção propriamente dita apenas inclui uma 

pequeníssima área (a Norte) da REN, a qual se encontra em áreas atual e efetivamente já comprometidas, 

pelo que, no futuro, será objeto de proposta de alteração/ exclusão da Reserva Ecológica Nacional. 
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Figura 2 – Estrutura Ecológica Municipal, REN e RAN 
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Figura 3 – Hipsometria e levantamento dos recursos hídricos 
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3.1.1. RECURSOS HÍDRICOS 

O concelho de Sabrosa tem como principais cursos de água o rio Douro, o rio Pinhão e ribeira de Ceira, 

ambos afluentes do rio Douro. Estes dois afluentes do rio Douro atravessam o concelho de Sabrosa no 

sentido Norte-Sul e são drenados por cabeços estreitos. A maioria das linhas de água que atravessam o 

concelho conflui nestes afluentes a este (Pinhão), a oeste (Ceira) e a sul (Douro). As características desta 

região hidrográfica permitem o uso dos recursos hídricos para os sistemas hidroagrícolas, sistemas de 

abastecimento público e, indiretamente, para aproveitamentos hidroelétricos.  

Figura 4 – Bacias de escoamento e rede hidrográfica integrada na REN. Fonte: Relatório Ambiental da Câmara Municipal de 

Sabrosa 

 

Podemos verificar a existência de várias captações de água subterrâneas nos vales e nas proximidades 

das linhas de água ao longo do concelho. Ao nível da qualidade subterrânea para abastecimento no 

município de Sabrosa, não consta nenhuma nascente registada no Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH). 

A barragem do Pinhão e consequente albufeira são também elemento fundamentais na caracterização 

dos recursos hídricos. A mesma está situada a norte do limite do concelho, dentro dos limites do concelho 

vizinho de Vila Pouca de Aguiar. (vide figura 5) 
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Figura 5 – Barragem do Pinhão. Fonte: Águas do Norte 

 

Na zona circundante da área de intervenção podemos identificar algumas ocorrências de cursos de água, 

sendo maioritariamente linhas de escorrência. Existem também captações de águas subterrâneas nas 

proximidades das linhas de água. Na área de intervenção identifica-se apenas uma linha de 

drenagem/escorrência secundária sem grande expressão, não existindo registo de captações de águas 

subterrâneas (vide figura 3). 

3.1.2. RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

Em termos ecológicos, o concelho de Sabrosa inclui-se na região agrária de Trás-os-Montes, enquadrado 

no setor económico agrário de Trás-os-Montes e Alto Douro. A atividade agrária continua a marcar o 

território da região, sendo Trás-os-Montes um território que continua a manifestar-se como de expressão 

eminentemente rural, sendo a sua estrutura fundiária ainda predominantemente minifundiária, 

registando lentas mudanças nomeadamente na progressiva medianização da área das explorações da 

região, com o crescimento do número de explorações com áreas entre 20 e 50 hectares. (Fonte: Instituto 

Nacional de Estatística - INE) 

No concelho de Sabrosa, a área florestal faz-se sentir principalmente nas freguesias de Paços com 707 

hectares de área, São Martinho de Anta com 477 hectares e Paradela de Guiães com 415 hectares, 

destacando-se das restantes (Fonte: Relatório Ambiental da Câmara Municipal de Sabrosa). Os recursos 

florestais são de elevada importância para o concelho pois contribuem para a economia, preservação da 

biodiversidade, ordenamento do território e são um complemento do sistema agrário. Apesar de nos 

últimos anos terem sofrido uma redução significativa devido aos incêndios, continuam a constituir um 

recurso importante no concelho, representando um total de 3898 hectares registados em 2007. 

A nível da área de intervenção podemos verificar que a quase totalidade da área está reservada à 

exploração agrária e florestal, destacando-se a exploração a nível agrário nas zonas de escorrência, 

fazendo uso das linhas de água (vide figura 3 e 6). 
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Figura 6 – Recursos Agroflorestais 
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3.1.3. RECURSOS CINEGÉTICOS 

A atividade de caça é muito tradicional na zona e é gerida por associações e/ou clubes locais. Da consulta 

aos dados do Instituto da Conservação da natureza e das Florestas (ICNF) é possível constar que existem 

no concelho de Sabrosa, 3 zonas de caça que integram mais de 12.000 hectares. 

Podemos ainda verificar, pela observação da figura 7, que a totalidade da área de intervenção e grande 

parte da zona circundante à mesma está integrada na área de exploração cinegética Nº 5672, com as 

características constantes no seguinte quadro: 

Quadro 1 – Zonas de caça ativas no concelho de Sabrosa Fonte: ICNF 

NºZona de Caça Designação da ZC Concelho / Total (ha) Entidade Tipo Zona 

3029 ZCM Torre do Pinhão 1318 / 1318 AS Caçadores dos 
Montes de 

Carrujos 

Municipal 

5535 ZCM do Alto Douro 3606 / 3606 AS Desportiva de 
Caça e Pesca 
Gouvinhense 

Municipal 

5672 ZCM de Sabrosa 7789 / 7789 Câmara 
Municipal de 

Sabrosa 

Municipal 
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Figura 7 – Recursos Cinegéticos 
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3.1.4. RECURSOS MINERAIS 

Os maciços de granitos presentes a Norte do concelho, mais propriamente na freguesia de Torre do 

Pinhão, apresentam potencial para a exploração de matéria-prima para a indústria de construção. 

No que toca à área de intervenção, não se afigura nenhum potencial de exploração de recursos minerais. 

 

3.1.5. BIODIVERSIDADE 

No extremo norte do concelho podemos verificar a existência de uma pequena mancha abrangida na 

Rede Natura 2000, sob a designação de sítio da Serra do Marão/Alvão, onde se verificam um conjunto de 

habitats e espécies cuja conservação é de interesse para a diversidade biológica do concelho. São 

estabelecidas orientações de gestão para estas zonas, onde se salienta a ocorrência do lobo (Canis Lupus), 

espécie ameaçada. 

Em termos de vegetação, sabe-se que as espécies autóctones presentes no concelho encontram-se 

maioritariamente associadas a povoamentos mistos de resinosas e folhosas. Nestes povoamentos o 

pinheiro-bravo (espécie dominante) encontra-se associado a folhosas como carvalhos e sobreiros, sendo 

mais resistentes a ignição e propagação de fogos. Estas formações apresentam uma produtividade 

biológica elevada, quer ao nível do sub-bosque, quer das espécies animais que suportam criando habitats 

que servem de refúgio e alimentação. Existem também algumas manchas de carvalhos, mais exigentes 

em termos ambientais do que as espécies resinosas que se propagam com muita facilidade, adaptando-

se bem à maioria dos solos. (Fonte: Relatório Ambiental da Câmara Municipal de Sabrosa) 

Na área de intervenção predomina, à semelhança do concelho, o pinheiro-bravo esparso com algumas 

folhosas ao longo do principal arruamento. 

Figuras 8 e 9 – Estrada municipal N322-2 na área de intervenção 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

No propósito de caracterizar demográfica, social e economicamente a área de intervenção, que constitui, 

como já referido, um núcleo populacional de reduzida dimensão, importa destacar alguns traços 

distintivos do concelho onde se localiza a área de estudo os quais permitem enquadrar melhor as soluções 

apresentadas. 

A caracterização socioeconómica baseou-se essencialmente nos dados disponíveis no Instituto Nacional 

de Estatística (INE), detalhados até ao nível da freguesia, sempre que relevante. Para obter maior detalhe 

na análise dos dados irá referir-se a freguesia de São Martinho de Anta, designação anterior à reforma 

administrativa que consagrou a atual União das Freguesias de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães. 

Importa ainda referir que ao nível da informação estatística detalhada à freguesia, secção ou subseção 

estatística, os últimos dados remontam a 2011, quando foi efetuado o último Recenseamento Geral da 

População. Por este motivo, dados mais recentes serão apresentados com referência ao concelho. 

 

3.2.1. DEMOGRAFIA 

População residente 

Sabrosa é um dos concelhos integrantes da NUT III – Douro, tendo uma população residente de 5938 

habitantes, segundo os dados do INE referentes a 2017. É o oitavo concelho mais pequeno, em termos 

de população residente, no total de 19 concelhos que constituem a NUT III Douro sendo que há situações 

muito díspares: como Penedono que possuía apenas 2 643 habitantes, Lamego com 25 090 habitantes, e 

Vila Real com 49 951 habitantes, este último o concelho com maior dimensão populacional da NUT III. A 

população de Sabrosa representa cerca de 3% do total do Douro. 

Do total das freguesias existentes, e com referência a 2011, São Martinho de Anta (onde se localiza o 

Plano em análise) era a segunda freguesia mais populosa do concelho, com 910 residentes, sucedendo à 

freguesia sede do concelho (Sabrosa), com 1202 residentes, que exerce o expetável poder polarizador. A 

terceira freguesia mais populosa era Paços com 762 habitantes  

Do ponto de vista da densidade populacional, a freguesia de Sabrosa destaca-se com um valor de 138,4 

habitantes /km2. Segue-se São Martinho de Anta com 57, 1 habitantes /km2, valor baixo mas ainda assim 

bastante superior à média do concelho que é de 40, 5 habitantes/km2 (ver Quadro 2). 
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Quadro 2 – População residente, densidade populacional e taxa de variação da população residente nas diferentes divisões 

administrativas, em 2011 (dados censitários) – Fonte INE 

 

A antiga freguesia de São Martinho de Anta apresentou, no último período intercensitário (entre 2001 e 

2011), uma tendência de aumento da população residente de 4,6%, em contraciclo com o verificado ao 

nível do concelho, que registou uma perda de 9,5%, e mesmo da NUT III – Douro que teve um decréscimo 

de 7,2%. Ao nível das restantes freguesias, destaca-se Paços que registou um aumento significativo da 

população residente (14,8%). De referir ainda a freguesia sede do concelho, Sabrosa, por ser, juntamente 

com as duas anteriormente referidas, uma das que registou um aumento populacional, embora, neste 

caso, pouco significativo (1,1%). Os dados dos Censos de 2011 acentuam uma tendência de concentração 

urbana em torno da sede de concelho, situação evidenciada pela Figura 10. 

  

Divisão Administrativa
População 

residente

Densidade populacional 

(hab/km2)

Taxa de variação (%) da 

população residente     

(2001-2011)

Portugal 10562178 114,5 1,99

Norte 3689682 173,3 0,06

Douro 205902 50,1 -7,19

Sabrosa - Concelho 6361 40,5 -9,54

Celeirós 222 42,3 -16,85

Covas do Douro 444 22,6 -20,43

Gouvães do Douro 142 22,1 -40,83

Gouvinhas 267 18,2 -25,63

Parada de Pinhão 309 54 -10,95

Paradela de Guiães 103 10,8 -33,12

Paços 762 44,6 14,76

Provesende 310 34,4 -12,92

Sabrosa 1202 138,4 1,09

São Cristovão do Douro 160 54,4 -18,37

São Lourenço de Ribapinhão 407 33,8 -19,25

São Martinho de Anta 910 57,1 4,60

Souto Maior 487 53 -13,50

Torre do Pinhão 342 23,4 -15,35

Vilarinho de São Romão 294 47,4 -18,56
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Figura 10 – Densidade populacional no concelho de Sabrosa, em 2011 

 

Dados mais recentes só existem desagregados até ao concelho. Da análise do Quadro 3 constata-se que 

no último período analisado, entre 2011 e 2017, todas as unidades territoriais analisadas perderam 

população, situação que assumiu maior significado ao nível da NUTIII – Douro e do concelho de Sabrosa, 

com perdas da ordem dos 6,7 e 6,6%. Os dados existentes não permitem conhecer a evolução ao nível 

das freguesias. 

Quadro 3 – Evolução da população residente nas divisões administrativas de ordem superior (Fonte INE) 

 

 

  

1991 2001
Evolução 

1991-2001
2011

Evolução 2001-

2011
2017

Evolução 2011-

2017

Portugal 9867147 10356117 5,0 10562178 2,0 10291027 -2,6

   Norte 3472715 3687293 6,2 3689682 0,1 3576205 -3,1

      Douro 238695 221853 -7,1 205902 -7,2 192046 -6,7

         Sabrosa 7478 7032 -6,0 6361 -9,5 5938 -6,6
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Estrutura etária 

A comparação da estrutura etária das diferentes divisões administrativas analisadas permitem perceber 

o maior grau de envelhecimento da população patente na NUTIII – Douro, concelho de Sabrosa e São 

Martinho de Anta, sendo os valores mais desfavoráveis ao nível da freguesia. Neste caso a população 

idosa (> 65 anos) representa cerca de 29,9%, valor que se equipara com os 26,6% do concelho. 

Relativamente à população jovem (0-14 anos), São Martinho de Anta possui indicadores mais favoráveis 

que o concelho e que a NUT III – Douro, representando 13, 7% que confronta com 12, 4 e 13, 2%, 

respetivamente. 

Figura 11  - Estrutura etária nas diferentes divisões administrativas, em 2011 (Fonte INE) 

 

No quadro seguinte apresentam-se vários índices caracterizadores da estrutura demográfica das 

diferentes divisões administrativas analisadas. No que respeita ao índice de envelhecimento, S. Martinho 

de Anta apresenta um valor semelhante ao concelho (217 e 214, respetivamente), sendo mais 

desfavorável do que qualquer uma das divisões administrativas de ordem superior onde se enquadra. 

Esta realidade reflete-se igualmente no índice de dependência dos idosos, traduzido no rácio entre o 

número de idosos e a população ativa, indicador que em S. Martinho de Anta apresenta um valor superior 

ao registado no concelho e nas restantes divisões administrativas. O índice de dependência dos jovens, 

por sua vez, traduz a relação entre o número de jovens e a população ativa. Neste indicador, S. Martinho 

de Anta apresenta um valor mais favorável que qualquer uma das divisões administrativas onde se insere, 

revelando um maior potencial de desenvolvimento demográfico. Por fim, o índice de sustentabilidade 

potencial, que traduz a relação entre a população em idade ativa e a população idosa, revela que as 

diversas freguesias de Sabrosa apresentam um valor muito baixo para este índice, destacando-se S. 

Martinho de Anta com um valor de 1,9, inferior ao concelho que é 2,3. 
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Quadro 4 – Principais índices demográficos, nas diferentes divisões administrativas, em 2011 (Fonte INE) 

 

O envelhecimento da população constitui um dos principais desafios do país, que é ampliado nos 

concelhos do interior como é o caso do concelho em estudo. 

Da análise dos dados da estrutura etária da população residente, conclui-se que a composição etária de 

Sabrosa é desequilibrada e que os principais desafios que se colocam no futuro são o do combate ao 

progressivo envelhecimento da população, devendo para tal o município dotar-se de condições de vida e 

de dinâmicas socioeconómicas capazes de estimular a fixação das camadas jovens residentes. A 

disponibilização de mais áreas para usos industriais e oficinais previstas na proposta de Plano poderá criar 

condições para o reforço das atividades económicas de base territorial do concelho bem como a atração 

e fixação de novas atividades e empresas, fomentando assim o emprego e a fixação de jovens residentes. 

O reforço das acessibilidades com Vila Real e as opções de reforço de área urbanizável nos polos urbanos 

principais de Sabrosa e São Martinho de Anta poderão potenciar a zona central do concelho como polo 

residencial fruto de um mercado habitacional a preços concorrenciais, promovendo a fixação de famílias 

no concelho. 

 

Nível de escolaridade 

Para além da estrutura etária de uma população, o seu nível de escolaridade está também relacionado 

com o seu potencial de desenvolvimento socioeconómico. 

Da análise da figura seguinte constatamos que o concelho de Sabrosa, tal como as freguesias que o 

constituem, possui percentagens mais elevadas de população nos níveis mais baixos de escolaridade, 

nomeadamente “sem nenhum nível de escolaridade completo” e “1º Ciclo do Ensino Básico”. Nas colunas 

respeitantes às freguesias, destaca-se a freguesia sede do concelho, Sabrosa, cujos resultados se 

aproximam mais do verificado no país e na região norte. 

Índice de 

envelhecimento (N.º) 

Índice de dependência 

de idosos (N.º) 

Índice de dependência 

de jovens (N.º) 

Índice de dependência 

total (N.º) 

Índice de 

sustentabilidade 

potencial (N.º)

Portugal 127,8 28,8 22,5 51,3 3,5

Norte 113,3 25,3 22,3 47,5 4

Douro 175,5 36,4 20,7 57,1 2,8

Sabrosa - Concelho 214,2 43,6 20,4 64 2,3

Celeirós 126,2 41,7 33,1 74,8 2,4

Covas do Douro 266,7 43 16,1 59,1 2,3

Gouvães do Douro 321,4 54,2 16,9 71,1 1,8

Gouvinhas 232 31,5 13,6 45,1 3,2

Parada de Pinhão 330 55 16,7 71,7 1,8

Paradela de Guiães 1175 90,4 7,7 98,1 1,1

Paços 183,3 43,4 23,7 67,1 2,3

Provesende 228,6 55,8 24,4 80,2 1,8

Sabrosa 141,8 30,5 21,5 52 3,3

São Cristovão do Douro 169,6 39,8 23,5 63,3 2,5

São Lourenço de Ribapinhão 206,5 35,7 17,3 53 2,8

São Martinho de Anta 217,6 53 24,4 77,4 1,9

Souto Maior 293,3 42,6 14,5 57,1 2,4

Torre do Pinhão 342,4 57,7 16,8 74,5 1,7

Vilarinho de São Romão 221,1 48,8 22,1 70,9 2,1
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Sabrosa é a freguesia com maior percentagem de população com o ensino superior, representando 8,3% 

da população residente seguindo-se S. Martinho de Anta com 8,0%, as restantes freguesias surgem com 

valores mais baixos. Também neste indicador se reflete o poder aglutinador da sede de concelho capaz 

de fixar mais população qualificada. 

Figura 12 – População residente por nível de escolaridade mais alto completo 

 

 

3.2.2. ATIVIDADE ECONÓMICA 

Taxa de atividade 

A taxa de atividade constitui o indicador que revela o peso da população ativa no total da população 

residente. O concelho de Sabrosa possuía, em 2011, um valor de 38, 5%, valor inferior ao registado na 

NUT III Douro, que é de 41,4%, e inferior à região Norte e país, que possuem o mesmo valor 47,6%. A 

freguesia onde se situa o Plano possui um valor ainda mais baixo de 35,0%, evidenciando alguns 

constrangimentos no desenvolvimento socioeconómico. Das restantes freguesias, só a da sede de 

concelho – Sabrosa - possui um valor aproximado à média nacional, com uma taxa de 46,8%. 
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Setores de atividade 

A população empregada distribui-se pelos diferentes setores de atividade de acordo com a figura 

seguinte. Da sua análise, constata-se que o setor primário assume grande importância em várias 

freguesias, sendo que no concelho representa mais de 20% da população empregada. A estes resultados 

não é alheia a localização de Sabrosa, abrangida pela Região Demarcada do Douro, havendo uma parte 

significativa da população afeta à viticultura, e também à indústria vinícola. 

Figura 13  – População empregada por setor de atividade económica, nas diferentes divisões administrativas 

 

 
Figura 14 – População empregada por atividade económica, segundo o CAE, no concelho e freguesia de S. Martinho de 
Anta, 2011 
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Da análise da figura 14, destaca-se a importância da atividade “agricultura, produção animal, caça e 

pesca” no contexto concelhio. Ao nível da freguesia de São Martinho de Anta o “comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos” é a atividade que assume maior relevo. 

Analisando os estabelecimentos do município por atividade económica (CAE), em 2016, a maioria (64%) 

dos 1021 estabelecimentos integra-se na categoria “agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca”. A análise detalhada desta categoria revela que a esmagadora maioria dos estabelecimentos (644) 

se incluem na subcategoria “Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados”, 

e apenas 5 se incluem na subcategoria “Silvicultura e exploração florestal”. 

Figura 15 - Estabelecimentos (%) em Sabrosa por atividade económica (CAE Rev. 3), 2016 

 
A categoria “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” é a segunda 
com maior número de estabelecimentos, representando cerca de 10% do total de estabelecimentos do 
concelho, correspondendo a 100 estabelecimentos. A análise mais detalhada dos dados disponíveis revela 
que 79 estabelecimentos se referem a “Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos”. 

Este indicador revela novamente a importância da atividade agrícola no concelho. 

No que respeita ao pessoal ao serviço nos estabelecimentos do município, em 2016, mais uma vez a 

atividade agrícola é responsável por 50% dos 1649 indivíduos ao serviço nos estabelecimentos. Segue-

se a indústria transformadora, com cerca de 13% do total de pessoal ao serviço. 
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Figura 16 – Pessoal ao serviço nos estabelecimentos de Sabrosa por atividade económica (CAE Rev. 3), 2016 

 

Os dados detalhados desta categoria, revelam que a indústria de bebidas se destaca no panorama 

industrial, correspondendo às indústrias vinícolas que transformam a produção de uvas do concelho. 

Figura 17 – Pessoal ao serviço nos estabelecimentos da indústria transformadora de Sabrosa, 2016 

 

No que respeita ao volume de negócios dos estabelecimentos do concelho, em euros, em 2016, dos cerca 

de 64 milhões, 34% respeitam à indústria transformadora e, nesta, assume o maior destaque a indústria 

das bebidas, onde se enquadra a produção de vinhos (ver Figura 18). Segue-se a produção agrícola, 

destacando mais uma vez a importância do setor no concelho de Sabrosa. 
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Figura 18 – Volume de negócios dos estabelecimentos de Sabrosa, 2016 

 

 

Atividade agrícola 

Dados mais concretos sobre a exploração agrícola são disponibilizados pelo Recenseamento Geral 

Agrícola (RGA), cuja última edição data de 2009. Não existindo dados mais recentes apresentam-se de 

seguida os aspetos considerados mais relevantes sobre esta temática. 

Com uma área total de 15694 hectares, o concelho de Sabrosa registava em 2009 cerca de 11138 

explorações, menos 307 comparativamente a 1999. A Superfície Agrícola Utilizada (SAU) correspondia, 

em 2009, a 32% da área total do concelho (5083 hectares), que segundo o RGA aumentou, contrastando 

com a diminuição das explorações (ver Figura 19). 

A dinâmica da SAU no concelho reflete um processo de aumento da área explorada em termos agrícolas 

com uma menor área por exploração, uma vez que ao aumento da SAU correspondeu uma diminuição 

das explorações, traduzindo-se em ganhos de competitividade do setor. 
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Figura 19  – Evolução da SAU e número de explorações no concelho (1999 e 2009 - Fonte: INE, RGA (2009)  

 

Os dados sobre as explorações agrícolas, referentes a 2009 (ano do último Recenseamento Geral 

Agrícola), revelam que cerca de 96,6% das explorações agrícolas com culturas permanentes de Sabrosa 

tinham vinha e 58,6% tinha olival. As restantes culturas permanentes existentes têm pouca expressão. 

A análise da superfície com culturas permanentes, em hectares, por tipo de cultura revela que 82,3% da 

superfície com culturas permanentes do concelho estava afeta à cultura da vinha e 14, 4% estava afeta 

a olival. As restantes culturas permanentes representavam apenas 3,3% do total da área repartindo-se 

entre frutos frescos (exceto citrinos) e frutos de casca rija. 

 

Setor vinícola 

Sabrosa está parcialmente integrada na Região Demarcada do Douro (RDD), mais concretamente na 

sub-região de Cima Corgo. Esta circunstância constitui uma marca relevante do território influenciando 

não só as atividades económicas que aí se desenvolvem, como também a ocupação do solo e a 

consequentemente a paisagem do concelho. 
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Figura 20 – Limite da Região Demarcada do Douro - Fonte: Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

 

 

Em termos de produção, o concelho representa cerca de 6,4% da produção vinícola total da NUT III Douro, 

6% da produção de Vinho do Porto, e 6,3% e 6,9% de vinho DOP, branco e tinto, respetivamente (ver 

Quadro 5). 
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Quadro 5 – Produção vinícola declarada expressa em mosto por município, 2017 - Fonte: Anuário Estatístico da Região 

Norte, 2017 

 

 

Quadro 6 – Comércio internacional declarado de mercadorias por município de sede dos operadores, 2017 - Fonte: Anuário 

Estatístico da Região Norte, 2017 

 

Branco Tinto / Rosado Branco Tinto / Rosado Branco Tinto / Rosado

Portugal 6 557 591  740 122 1 149 715 1 570 128  434 537 1 461 955  406 924  794 211

 Continente 6 514 761  704 796 1 148 184 1 569 194  434 364 1 461 235  406 670  790 319

  Norte 2 367 979  677 813  867 797  592 517  29 975  25 352  50 852  123 673

   Douro 1 303 664  670 780  128 116  388 620  4 798  9 774  32 325  69 252

Alijó  207 108  136 783  21 970  42 907  1 070   733  1 351  2 295

Armamar  26 293  4 250  4 358  6 704   40   100  4 804  6 036

Carrazeda de Ansiães  33 913  25 880   774  2 288  1 230  2 135   222  1 384

Freix o de Espada à Cinta  21 106  8 175  3 312  7 917   0   0   568  1 134

Lamego  189 474  116 308  15 193  46 145   0   30  4 519  7 279

Mesão Frio  25 442  10 464  2 107  9 842   0   0   662  2 367

Moimenta da Beira  32 595   0  7 500  4 350  1 000  2 100  7 396  10 250

Murça  36 836  12 195  3 003  5 718   0   0  4 815  11 106

Penedono   0   0   0   0   0   0   0   0

Peso da Régua  81 561  28 746  9 121  36 460   11   245   867  6 112

Sabrosa  83 347  40 818  8 089  26 868   218   197  1 554  5 603

Santa Marta de Penaguião  99 655  58 042  5 855  33 136   0   389   555  1 678

São João da Pesqueira  161 690  97 228  8 447  49 731   500  3 152   104  2 528

Sernancelhe   486   0   100   350   0   0   0   36

Tabuaço  57 972  33 580  4 923  18 269   6   20   94  1 080

Tarouca  8 345   0  3 057  3 340   0   0   474  1 474

Torre de Moncorv o  16 696  9 439   903  6 157   0   0   20   177

Vila Nov a de Foz Côa  114 893  55 536  5 988  50 930   289   227   465  1 458

Vila Real  106 252  33 337  23 415  37 508   433   446  3 857  7 256

Total

Produção de v inho por qualidade

Vinho licoroso com 

denominação de 

origem protegida

Vinho com denominação de 

origem protegida

Vinho com indicação geográfica 

protegida
Vinhos sem certificação

Total Comércio intra-UE Comércio ex tra-UE Total Comércio intra-UE Comércio ex tra-UE

Portugal 55 029 316 40 756 903 14 272 414 69 489 166 53 110 227 16 378 939

  Norte 22 114 453 17 704 099 4 410 354 16 545 224 13 434 835 3 110 389

   Douro  94 068  59 710  34 358  161 162  148 768  12 394

Alijó  6 441  3 007  3 434  3 978  3 963   15

Armamar  5 839  4 664  1 175  5 246  5 240   7

Carrazeda de Ansiães  1 242   634   608  3 387  3 382   5

Freix o de Espada à Cinta   405   334   70   2   0   2

Lamego  19 747  17 059  2 688  16 826  14 548  2 278

Mesão Frio   137   0   137   4   0   4

Moimenta da Beira  6 442  5 805   637  4 930  4 917   12

Murça   754   0   754   2   0   2

Penedono   430   324   106 ə   0 ə

Peso da Régua  3 720  1 913  1 807  6 834  6 819   15

Sabrosa  10 608  3 359  7 249   37   0   37

Santa Marta de Penaguião  1 486   704   783  5 360  5 358   2

São João da Pesqueira  7 768  5 079  2 689   732   724   7

Sernancelhe  5 418  4 217  1 202  6 020  5 502   517

Tabuaço   430   0   430   540   540   1

Tarouca  6 056  1 926  4 130  17 767  16 599  1 168

Torre de Moncorv o   921   95   826  2 758  2 231   528

Vila Nov a de Foz Côa  7 863  5 625  2 238   33   0   33

Vila Real  8 360  4 964  3 395  86 705  78 945  7 759

Ex portações Importações
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Se observarmos os dados relativos ao comércio internacional declarado de mercadorias, verifica-se que 

as exportações de Sabrosa ultrapassam em muito as importações, representando 11,3% do total de 

exportações do Douro. Esta situação contribui para o equilíbrio da balança comercial nacional. 

Relativamente aos concelhos da NUT III Douro, apenas Lamego possui um valor mais elevado de 

exportações. 

Quadro 7 – Exportações de bens do município, por tipo de bens, média mensal de 2018 - Fonte: INE, 2019 (www.ine.pt) 

 

 

A análise do indicador “exportação de bens, por tipo de bens” com referência a 2018, do Quadro 7Erro! A

 origem da referência não foi encontrada., permite perceber que os produtos vinícolas incluídos em 

“bebidas e líquidos alcoólicos e vinagres” e o azeite incluído na categoria “gorduras e óleos animais e 

vegetais” constituem os principais bens exportados por Sabrosa, tendo representado uma média mensal 

de cerca de 840 000 euros. 

As atividades industriais são pouco relevantes na economia do concelho de Sabrosa, estando associadas 

à satisfação de algumas das necessidades do mercado local ou à transformação dos recursos e produções 

concelhias, nomeadamente o vinho e o azeite. A maioria das unidades industriais presentes são 

agroindústrias e encontram-se disseminadas pelas múltiplas quintas do concelho, sobretudo na zona Sul 

do mesmo.  

A área industrial do concelho com maior expressão localiza-se a Oeste da vila de Sabrosa e tem cerca de 

16 hectares, encontrando-se atualmente com uma taxa de ocupação de cerca de 65%, sendo que a grande 

parte da área não ocupada contem terrenos de produção vinícola pelo que não é expectável que esses 

terrenos se disponibilizem facilmente para a sua reconversão em solo industrial (Fonte: Relatório 

Ambiental da Câmara Municipal de Sabrosa). Assim, torna-se necessário reforçar a oferta de solo 

industrial de modo a conseguir atrair empresas dos setores económicos de base territorial do concelho e 

fixar assim emprego e população. É o que acontece com a criação e definição da UOPG nº1 (Parque 

Industrial do Cardacedo), da UOPG nº2 (Parque Industrial de São Martinho de Antas), a base do Plano de 

Pormenor em questão, e da UOPG nº3 (Complexo Industrial de Vale Carrão) 

Atualmente a indústria com maior expressão na área de intervenção é a Torrestir, sendo o restante 

terreno marcado por exploração florestal  

Exportações (€) de bens e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2); Média Mensal de 2018 €

Total 836279,8

Produtos do reino vegetal 283,8

   Plantas vivas e produtos de floricultura 164,8

   Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis 104,8

   Frutas; cascas de citrinos e de melões 14,1

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal 6939,9

Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados 828640,0

   Preparações alimentícias diversas 29,8

   Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 828610,3

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 188,0

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 150,5

Vestuário e seus acessórios, de malha 5,9

Vidro e suas obras 49,6

Ferramentas, artefactos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns 13,8

Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios8,3

http://www.ine.pt/
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Figura 21 – Morfologia Urbano e Edificação por Uso 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DO USO ATUAL DO SOLO  

A área onde se desenvolve o plano possui apenas uma pequena parte com ocupação urbana no limite 

nordeste, onde se localizam instalações da empresa Torrestir, referindo-se ainda a existência de um 

pavilhão de carácter industrial no limite sul, correspondente a uma serralharia. De acordo com a Carta de 

Uso e Ocupação do Solo, referente a 2015 (COS 2015), disponibilizada pela Direção Geral do Território 

(DGT), organizada por megaclasses de ocupação, a maioria do solo é ocupado por floresta (pinheiro-

bravo), seguindo-se a ocupação agrícola e os matos (ver figura 22 e quadro 8). 

Figura 22 – Ocupação do solo na área de intervenção do Plano de Pormenor, com base na COS 2015 

 

No contexto da zona circundante à área de intervenção, podemos verificar a manutenção da 

predominância de áreas de exploração florestal, seguida de áreas de exploração agrícola/pastorícia. Nos 

limites da área de intervenção podemos concluir que cerca de 80 % da área está ocupada por pinhal, cerca 

de 12% são áreas agrícolas, sendo os restantes 8% da área ocupada parcialmente por mato ou indústria 

de modo praticamente equivalente (praticamente 4% cada), pesando mais a indústria como se pode ver 

no quadro 8. 
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Quadro 8 - Ocupação do solo por área e percentagem de ocupação, com base na COS2015 

 

Nível 5 (código) Designação Área (m2) Área (%) 

1.2.1.00.0 Indústria, comércio e equipamentos gerais 16488, 4 4,5 

2.4.3.01.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 44251,4 12,0 

3.1.2.00.1 Floresta de pinheiro-bravo 294416,1 79,9 

3.2.2.00.0 Matos 13179,0 3,6 
 

 

Atualmente, a nível do uso proposto no Plano Diretor Municipal de Sabrosa, toda a área de intervenção 

se encontra classificada como Solo Urbano – Espaços de Atividades Económicas Propostas. A grande parte 

da restante zona circundante à área de intervenção caracteriza-se como Solo Rural – Espaços de Uso 

Agrícola ou Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. Nos aglomerados urbanos de São Martinho de Anta e Roalde 

verificamos de novo Solo Urbano maioritariamente Espaços de Uso Residencial de Nível I e II, apenas com 

algumas áreas de Espaço de Uso Especial e Espaços Verdes de Proteção e Salvaguarda nos interstícios do 

Residencial.  
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Figura 23  – Uso do Solo 
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3.4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

Os estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam numa lógica de cobertura da freguesia, registando-

se atualmente uma cobertura de 50% do território concelhio, ficando 7 freguesias sem este nível de 

ensino. 

Em termos de cobertura o município apresentava no ano letivo 2010/2011 apenas um estabelecimento 

de ensino onde funcionava o 1º ciclo do ensino básico, sendo ele o “Centro Escolar de Sabrosa”. 

Os equipamentos de 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, funcionam maioritariamente 

numa lógica de cobertura concelhia, implicando a deslocação dos alunos para o aglomerado sede de 

concelho (Sabrosa).  

Os cuidados de saúde primários, que são o primeiro nível de contacto da população com os serviços de 

saúde, são assegurados pelo Centro de Saúde de Sabrosa, cuja área de influência é o concelho e pelas 

suas 6 extensões cuja área de influência é normalmente a freguesia, mas que é alargado às freguesias 

limítrofes que não possuem estes equipamentos. 

Em termos de cobertura da rede de lares de 3ª idade, centros de dia e serviços de apoio domiciliário 

verifica-se que, atualmente, cerca de 28% das freguesias possuem infraestruturas de ação social no 

município de Sabrosa. 

 

3.4.1. REDE VIÁRIA  

A área de intervenção encontra-se servida de infraestrutura viária sendo o acesso principal à área do 

plano feito pela estrada municipal N322-2. Esta liga à estrada variante N322 que por sua vez liga S. 

Martinho de Anta a Sabrosa e ao nó de ligação com a A24. 

Nesta temática, a questão mais pertinente é a do impacto do tráfego gerado pelo presente Parque 

Empresarial no nível de serviço da variante à EN222.  

Assim, uma vez que a empresa mais impactante a este nível é a TorresTIR, que já se encontra em 

laboração no local e que não causa qualquer congestionamento na variante à EN222, estima-se que as 

restantes empresas que se preveem implantar terão um impacte muito mais residual e, por conseguinte, 

pouco significante no agravamento do tráfego médio diário.  

Por conseguinte, o bom nível de serviço atual da variante à EN22 irá certamente manter-se inalterado, 

pois a procura, mais significativa, gerada pelo Parque Empresarial já é visível na procura atual e o que se 

constata é que a via ainda possui folga na sua capacidade, pelo que nos foi possível observar no local, a 

diversas horas do dia, com destaque para as horas de ponta. 
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Em conclusão, considerando o desenvolvimento deste Parque Empresarial e pelas razões expostas, é 

expectável que o nível de serviço atual da variante à EN222 se mantenha. 

 

3.4.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A área de intervenção do Plano de Pormenor tem como principal infraestrutura primária de 

abastecimento de água a barragem de Torre Pinhão, que se localiza no extremo norte do concelho de 

Sabrosa a cerca de 15 km. 

Os usos e os níveis de ocupação previsíveis no âmbito da proposta de Plano utilizarão a rede de 

abastecimento e a infraestrutura existente. 

 

3.4.3. SANEAMENTO 

O programa e a ocupação prevista no âmbito do Plano de Pormenor farão uso da ETAR de Roalde para 

recolha e tratamento das águas residuais. O encaminhamento por gravidade, possibilitado por esta 

infraestrutura dada a sua localização, resulta como a melhor opção de projeto.  

No entanto, salienta-se a necessidade de uma maior capacitação da infraestrutura. Os dados recolhidos 

permitem aferir uma utilização de cerca de 60% da capacidade total o que não garante a desejada folga 

de capacitação para a previsível utilização preconizada no âmbito da execução do Plano. Deste modo, foi 

acautelada a previsão de uma nova ETAR a ser construída na área do parque empresarial. 

 

3.4.4. REDE ELÉTRICA  

A área do plano é condicionada por uma linha aérea de média tensão (nível II). Esta infraestrutura ao 

atravessar longitudinalmente a área de intervenção define uma faixa de proteção que possibilita 

assegurar a segurança do território e dos utilizadores assim como a manutenção da linha, de acordo com 

os princípios orientadores e reguladores da especialidade. 
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Figura 24  – Infraestruturas da Rede Elétrica 
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3.5. CARACTERIZAÇÃO PATRIMONIAL 

A riqueza patrimonial de Sabrosa fica demonstrada pela diversidade de categorias/ tipologias de 

elementos com interesse patrimonial não classificados. Em relação às categorias/ tipologias presentes na 

freguesia destacam-se, entre outros (ver quadro 9), os Monumentos Megalíticos, demonstrando a intensa 

ocupação humana deste território desde épocas remotas até à atualidade. 

 

Quadro 9 - Elementos não classificados com interesse patrimonial na freguesia de São Martinho de Anta - Fonte: Relatório 

Ambiental da Câmara Municipal de Sabrosa 

 

Sítio Tipo Código Freguesia 

Garganta/Touças Habitat P14 São Martinho de Anta 

Touças Necrópole P15 São Martinho de Anta 

Seara Velha 3 Monumento megalítico P16 São Martinho de Anta 

Seara Velha 2 Monumento megalítico P17 São Martinho de Anta 

Seara Velha 1 Monumento megalítico P18 São Martinho de Anta 

Senhora da Azinheira Monumento megalítico P19 São Martinho de Anta 

Cerro de São Martinho Monumento megalítico P20 São Martinho de Anta 

Eiradana Sepultura P21 São Martinho de Anta 

Bouçós/São Martinho de Antas Achado isolado P22 São Martinho de Anta 

Senhora da Veiga Habitat P23 São Martinho de Anta 
 

No entanto, na área de intervenção não ocorre qualquer destes imóveis patrimoniais ou mesmo qualquer 

vestígio arqueológico. 
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4. MATRIZ SWOT 

Como conclusão desta caraterização, recorreu-se à ferramenta SWOT (matriz que distingue os fatores 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da área de estudo) para sintetizar aqueles que são os aspetos 

caracterizadores e diferenciadores deste território com base nas análises sectoriais anteriormente 

apresentadas.  

Este exercício assume-se como fundamental para extrapolar as tendências de evolução do território em 

análise, bem como para sinalizar os aspetos que merecem uma reflexão por parte das autoridades com 

competências na área de estudo, tendo em vista a prossecução dos objetivos de requalificação e 

reordenamento da ocupação da mesma. 

Assim, no quadro seguinte, apresenta-se a leitura prospetiva efetuada e sistematizada em fatores 

positivos e negativos, quer endógenos quer exógenos, numa matriz que deverá constituir o ponto de 

partida para uma sessão de discussão com as entidades envolvidas. 

Importa referir que o preenchimento desta matriz teve em consideração os objetivos de ordenamento e 

proteção preconizados nos instrumentos regulamentares em vigor e que justificam que determinados 

aspetos sejam considerados como positivos e não negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz SWOT 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA 

PLANO DE PORMENOR UOPG 2 – PARQUE EMPRESARIAL DE SÃO MARTNHO DA ANTA 

 

    Página 41 de 

58 

Forças Fraquezas 

• Existência de infraestruturas e acessos rodoviários 

• Existência de Indústrias na área de intervenção; 

• No último período censitário a antiga freguesia de 

São Martinho de Anta verificou um aumento 

populacional; 

• São Martinho de Anta, juntamente com a sede do 

concelho possuem maior percentagem de população 

com ensino superior;  

• São Martinho de Anta possui uma maior proporção 

de população jovem face ao concelho, evidenciando 

um maior potencial de desenvolvimento 

socioeconómico; 

• Melhoria da competitividade das explorações 

agrícolas; 

• Grande parte do concelho integrado na Região 

Demarcada do Douro; 

• Produção vinícola com diferenciação regional; 

• Dinâmica exportadora favorável; 

• Localização geográfica favorável, localizado fora das 

zonas residenciais e com bons acessos. 

• Declínio do sector da construção civil e 

crescimento do sector agroalimentar, sendo 

o tecido industrial maioritariamente 

constituído por pequenas unidades de 

produção; 

• Baixa taxa de atividade do concelho poderá 

constituir um constrangimento ao 

desenvolvimento económico; 

• Elevação dos níveis de qualificação dos 

recursos humanos e ligeiro aumento das 

taxas de desemprego que afeta, em 

particular, a população em idade ativa 

menos jovem; 

• Os dados estimados mais recentes 

evidenciam perdas populacionais no 

concelho de Sabrosa; 

• Agroindústrias disseminadas pelo território. 

Oportunidades Ameaças 

• Alargamento e diversificação das oportunidades de 

emprego; 

• Fixação da população local e atração de novos 

residentes; 

• Maior dinâmica empresarial na produção vitivinícola; 

• Existência na região de instituição de ensino superior 

vocacionada para o desenvolvimento económico do 

mundo rural; 

• Existência na região de um parque de ciência e 

tecnologia direcionado ao setor vinícola; 

• Novas oportunidades de desenvolvimento 

económico associando a produção vinícola ao 

turismo; 

• Oportunidade de criação de sinergias entre os 

diversos produtores; 

• Reforço dos investimentos e diversificação das 

atividades e serviços. 

• Redução da área agrícola e florestal; 

• Mudança na paisagem natural construída e 

na paisagem urbana, nomeadamente ao 

nível da escala de construção; 

• Forte dependência do setor primário poderá 

constituir uma fragilidade. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

Na definição das linhas orientadoras que deram forma ao plano de pormenor, várias camadas de 

informação foram consideradas tendo em conta as expetativas de crescimento urbano e económico do 

concelho, espelhadas inicialmente na definição em sede de PDM da Unidade Operativa de Gestão 

Urbanística 2. Estas expetativas tornaram-se ainda mais sustentadas com a caracterização feita a nível de 

enquadramento regional e intermunicipal e da caracterização a nível socioeconómico.  

Importa salientar que o presente Plano de Pormenor de iniciativa municipal não tem efeitos registais. 

Contudo, foi promovida uma aproximação à situação existente que culminou com a elaboração de um 

conjunto de peças escritas e gráficas que melhor identificaram a estrutura fundiária de base e uma 

consequente transformação fundiária com a previsão do investimento municipal necessário à 

programação e execução deste instrumento. 

 

5.1. LIMITE DE INTERVENÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL 

Num primeiro estudo prévio (figura 25), apontou-se para uma solução que fizesse uso das infraestruturas 

viárias existentes, ao mesmo tempo que fizesse uma ocupação quase total da área disponível.  

Esta solução apresentou-se como tendo uma relação desejável entre área de construção e investimento 

financeiro decorrente da criação de uma só via pública nova. 
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Figura 25 – Primeiro estudo 

 

Com a definição do primeiro esboço da possível implantação lotes, procedeu-se à sua confrontação com 

a topografia.  

Como podemos verificar pela figura 2 (ver Caracterização Biofísica), existem diferenças de cota em altura 

na área de intervenção na ordem dos 40 metros.  

Não constituindo esta informação necessariamente um entrave optou-se pela produção de uma carta de 

declives essencial no entendimento das características físicas da topografia e consequentemente do seu 

potencial de edificabilidade. 

  



Página 44 de 58 

 

Figura 26– Carta de declives 

 

Decorrente da análise aos declives (ver figura 26), chega-se à conclusão que as zonas com melhor 

potencial de edificação seriam as que acompanham paralelamente a estrada municipal N322-2, numa 

faixa de cerca de 150 metros (ver figura 27).  

Esta inferência baseia-se na inadequabilidade de se propor vias de serviço com declives superiores a 15% 

que permitam a gestão facilitada dos fluxos de trânsito associada aos lotes industriais assim como o 
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adequado acesso aos veículos de socorro e combate a incêndios (ver Art. 4º da Portaria nº 1532/2008 de 

29 de Dezembro).  

Além do exposto acima, os quesitos a nível de construção em declives superiores tornam-se elevados pela 

exigência de criar taludes e muros de suporte que compensem as diferenças de altura, aumentando assim 

o custo associado. 

 

Figura 27 – Segundo estudo 

 

 

A definição do desenho de implantação dos lotes industriais e dos seus acessos teve como base a análise 

das características da estrada municipal N322-2 que serve a área da UOPG2. 
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Tendo em conta as características desta (ver figura 28), seja a nível de capacidade de tráfego, como a nível 

de enquadramento paisagístico, concluiu-se que a mesma não deveria ser sobrecarregada nem alterada. 

 

Figura 28 – Estrada Municipal N322-2 

 

 

 

Deste modo, propõe-se a criação de uma via de serviço paralela, onde a circulação de veículos pesados 

possa ter o seu espaço e se criem as condições para responder com facilidade aos parâmetros de 

dimensionamento legais impostos para um plano de pormenor com estas características (ver figura29). 
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Figura 29 – Estudo de via de serviço paralela 
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5.2. TRAÇADO DA VIA DE SERVIÇO 

Definida a estratégia geral de ocupação, da distribuição das áreas do Parque Empresarial e do traçado da 

nova via de serviço, procedeu-se à sua definição tendo em conta os parâmetros de dimensionamento. 

Para tal, aplicaram-se os valores definidos pela Portaria nº 216-B/2008 de 3 de Março, nomeadamente 

em relação ao perfil tipo, faixa de rodagem, passeios, estacionamento e caldeiras para árvores. Os valores 

consultados contam do Quadro I e II da referida Portaria.  

De modo a evitar a sobrecarga de tráfego e de modo a melhor gerir as manobras necessárias para a 

circulação de viaturas pesadas, optou-se pela criação de duas faixas de sentido único, criando uma nova 

rotunda de ligação à estrada municipal N322-2 e CM 1265. Esta rotunda permitirá gerir os sentidos de 

fluxo, facilitando as inversões de sentido e contribuindo para a desaceleração do trânsito numa zona de 

transição urbana/rural (ver figura 30). 

 

Figura 30 – Desenho parcial da nova rotunda 
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Assim, para o tipo de ocupação pretendido (Indústria e ou armazéns) foi definido um perfil tipo de 17,2 

metros, com 9 metros de faixa de rodagem, dois passeios de 1,6 metros e 2,5 metros para 

estacionamento, tanto de veículos ligeiros como pesados (ver figura 31 e 32). 

Figura 31 – Desenho parcial da nova via de serviço 

 
 

Figura 32 – Desenho parcial de perfil-tipo da nova via de serviço 
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5.3. DIMENSIONAMENTO DOS LOTES 

Em relação ao dimensionamento dos lotes foi indicado pela Câmara Municipal de Sabrosa a intenção de 

desenvolver lotes com áreas de implantação na ordem dos 2.000 m², sendo importante que os mesmos 

pudessem corresponder a uma procura heterogénea e diversificada.  

Pretendeu-se assim que os lotes tivessem características que os tornassem flexíveis não só quanto ao tipo 

de ocupação, mas também às possibilidades de expansão, numa lógica de lotes geminados que permitam 

o emparcelamento de vários lotes num só (ver figura 33). 

 

Figura 33– Estudo de ocupação dos lotes 
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O conceito de geminação permite também a edificação no lote em plataformas planas de par em par, 

permitindo que os aterros e desaterros sejam minimizados ao mesmo tempo que se mantêm as 

possibilidades de crescimento maximizadas (ver figura 34).  

Importa destacar que esta opção do Plano teve também como referência as orientações estratégicas 

definidas ao nível do PDM. No entanto, importa assinalar que ao nível dos parâmetros urbanísticos 

definidos para a UOPG, o Índice máximo de utilização (Iu) previsto nesse instrumento de gestão não é 

observado lote a lote, havendo situações em que o Iu do lote resulta superior a 0,60. 

 

 

Figura 34 – Desenho parcial da modelação em plataformas pareadas 
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5.4. ÁREAS RESTANTES E ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO 

Na sequência da caracterização da mancha verde que predomina na área oeste da área de intervenção 

chega-se à conclusão de que a mesma deveria ser preservada na sua essência agrícola e florestal (ver 

figura 6).  

Como forma de integração e valorização dos elementos paisagísticos existentes, decidiu-se tratar o tardoz 

dos lotes com taludes naturais que façam a transição das áreas urbanizáveis com as florestais a preservar, 

reservando uma via de apoio não pavimentada que acompanha o terreno e a qual permitirá não só servir 

o tardoz dos lotes como garantir a segurança e manutenção da floresta tanto na acessibilidade aos 

terrenos como no combate ao incêndio florestal (figura 35). 

As características da via de apoio permitem uma gestão mais segura de todo o perímetro tardoz e o seu 

traçado é definido pela geometria resultante dos taludes. Tem 3,5 metros de largura, permitindo a 

circulação viária de manutenção, segurança e combate a incêndios (ver figura 36). 

Importa salientar que nestas áreas dever-se-á privilegiar os usos que concorrem para a valorização 

ambiental e paisagística, não sendo admitida qualquer edificabilidade, exceto a que seja adstrita a 

eventuais edificações ou infraestruturas de relevante interesse público. 

 

Figura 35 – Estudo da via de apoio 
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Figura 36 – Desenho parcial de um perfil tranversal de resolução de talude 

do lote e via de apoio 

 

 

 

5.5. COERÊNCIA VOLUMÉTRICA E DE CONJUNTO  

 
De forma a garantir uma coerência volumétrica e estética dos edifícios novos a construir, definiram-se 
condicionantes nos afastamentos em relação aos limites dos lotes. Quanto à definição dos alçados 
frontais dos lotes e o seu resultado no conjunto da nova via de serviço e nas vias existentes, definiu-se 
um desenho de muro em betão de forma a dar um fio condutor ao alçado de conjunto resultante da 
futura ocupação dos lotes (ver Figura 37 e 38). 
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Figura 37 – Desenho parcial de perfil com definição do alçado dos muros da frente dos lotes 

 

 
Figura 38 – Desenho parcial do perfil longitudinal dos lotes com definição do muro 
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5.6. CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Após análise à situação existente, verificou-se a existência de alguns edifícios, cujo uso atual de indústria 

e armazém se enquadram no plano de pormenor do Parque Empresarial. 

Assim, de forma a melhor enquadrar os diferentes lotes, seja a nível das condicionantes de desenho, seja 

a nível de enquadramento no regulamento, decidiu-se classificar em dois tipos: Tipo I (para instalações 

de unidades empresariais existentes) e Tipo II (para novas instalações de unidades empresariais). Dentro 

do Tipo II, existem duas variantes, Tipo II A e Tipo II B, cujas diferenças decorrem do tipo de implantação, 

dimensão e capacidade de emparcelamento. Reservou-se também uma área de apoio à atividade 

empresarial, cuja localização estratégica permite atrair serviços que valorizem o parque empresarial. 

Ainda em relação aos espaços definidos, foi criada uma área para instalação de equipamentos de 

utilização coletiva integrados em espaços verdes urbanos. 

O resumo dos diferentes espaços pode ser analisado através do quadro síntese (ver figura 39). 

 

Figura 39 – Quadro síntese das áreas do plano de pormenor 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ponderados os diversos fatores em análise, a proposta contempla os requisitos da definição programática 

da UOPG 2, referida no número 2 do Artigo 74º do PDM de Sabrosa: 

“ 2 — UOPG 2 — Parque de industrial de São Martinho de Anta:  

a) Objetivos: Proporcionar um espaço para a instalação de indústrias, numa área geográfica favorável, localizado fora 

das zonas residenciais com bons acessos aos meios de transporte, no qual se agrupem uma série de atividades 

industriais, empresariais, armazenagem, comércio e serviços, assegurando a continuidade de instalações existentes, 

promovendo o crescimento de forma ordenada que permita o desenvolvimento industrial do concelho;  

b) Parâmetros Urbanísticos: Altura máxima da fachada de 9 metros acima da cota de soleira, índice máximo de 

utilização (Iu) de 0,60 e índice máximo de ocupação do solo (Io) de 50 % da área total do prédio;  

c) Regime: A ocupação, uso e transformação do solo fica condicionada à elaboração e aprovação de Plano de Pormenor 

ou de Unidades de Execução. Sem prejuízo da legislação aplicável e enquanto este não estiver aprovado, aplica -se o 

disposto para as categorias de espaço delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), 

não podendo em qualquer situação tal ocupação comprometer os objetivos definidos para a UOPG.” 

Ainda em relação aos parâmetros urbanísticos estabelecidos na alínea b), a proposta responde, fazendo 

uma revisão em baixa do Índice máximo de utilização (Iu) de 0,60 para 0,40 e o índice máximo de ocupação 

do solo (Io) de 50% para 20%. 

Assim, considera-se que o plano de pormenor responde às condicionantes de uma forma direta, indo ao 

encontro das características principais da área de intervenção e resultando numa proposta que, dada a 

dimensão do lote e o esforço de transformação previsto na transformação e modelação do terreno, não 

justificam a ocupação total prevista na UOPG 2, definida pela Câmara Municipal de Sabrosa em sede do 

seu Plano Diretor Municipal (ver Figura 33). 
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Figura 40 – Proposta de Implantação do Plano de Pormenor em relação ao limite da 

UOPG 2 (a vermelho) 

 

 

Esta solução de plano teve ainda em consideração o disposto no n.º 13 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006. Os objetivos subjacentes aos artigos assinalados são, assim, assegurados com a implantação 

da faixa de gestão de combustível fora dos limites da área industrial (medidos os 100m a partir da 

alvenaria exterior das edificações), como aliás se tem verificado em vários projetos com aceitação e 

validação pela entidade da tutela, comprometendo-se a Câmara Municipal a estabelecer protocolos com 

os proprietários de forma a garantir a implementação e gestão da mesma. 
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Sendo o Município a entidade promotora e gestora desta zona industrial - acumulando esta sua posição 

com a da entidade com poderes para, em substituição da entidade gestora (quando seja entidade 

diferente) realizar os trabalhos de gestão de combustível e sua manutenção e dispondo, por isso, de 

poderes de autoridade para o efeito (isto é, para intervir em terrenos de terceiros sem seu 

consentimento) - , fica garantido que tal gestão e manutenção serão efetivamente realizados. Como tal, 

o Município assume o compromisso de que as despesas que realizar para o efeito serão por ele 

integralmente pagas, não onerando assim, os proprietários que fiquem na envolvente da zona industrial. 

Sendo esta, quanto a nós, a leitura mais consonante com a letra e a teleológica do n.º 13 do artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 124/2006, consideramos não existirem fundamentos para se impor que a faixa dos 

100m tem de ser cumprida integralmente dentro da zona industrial: por um lado, porque tal não decorre 

da lei; por outro lado porque no presente caso tal colocará em causa, de forma irreversível, uma opção 

de planeamento municipal afetando deste modo relevantes interesses municipais em que essas opções 

de planeamento se traduzem. 

Este relatório é assim um instrumento de entendimento das potencialidades da área de intervenção, que 

permite usar as suas limitações como oportunidades de definição da estratégia de enquadramento 

urbanístico do Plano de Pormenor. 

As conclusões aferidas deste documento têm assim a sua devida representação sob a forma de Planta de 

Implantação, Planta de Condicionantes e respetivo Regulamento. 

 

 

Porto, Abril de 2021 

O coordenador da equipa do Plano de Pormenor 
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