
Resumo 

O propósito deste trabalho é trazer ao debate os acidentes industriais graves e o planeamento do 

território, os instrumentos, as práticas e as consequências territoriais do sistema de planeamento. As 

consequências dos acidentes industriais são sempre, graves, sobretudo, se na proximidade de áreas 

residenciais ou de equipamentos de utilização colectiva e têm implicações directas nos indivíduos e 

na sua qualidade de vida.  

O sistema de planeamento, os poderes das autoridades, os instrumentos de planeamento, a 

vinculação e o controlo urbanístico, não é separável da função política. Os acidentes graves são 

referidos em contextos como: desenvolvimento sustentado, usos do solo, participação pública, 

segurança, gestão do risco e emergência. O objectivo da sustentabilidade, sob o signo das Agendas 

21 Locais, lembra as estratégias de participação pública.  

A Directiva Seveso original merece especial atenção por se tratar da base que veio possibilitar 

medidas comuns entre os Estados-Membros, tendo por objectivo a prevenção dos grandes acidentes 

industriais resultantes de certas actividades perigosas e a limitação das suas consequências para o 

homem e o ambiente, nomeadamente pelos contributos ao ordenamento do território, ao planeamento 

de emergência, à melhoria do nível de informação sobre riscos e auto-protecção para as populações.  

O papel dos municípios, os instrumentos de gestão territorial e de licenciamento e as competências 

no controlo urbanístico, são temas tratados, bem como a indústria e os princípios ambientais, 

designadamente a problemática dos riscos naturais e ordenamento do território. Apresentam-se três 

estudos caso que evidenciam o planeamento do território como possibilidade de atenuar a severidade 

dos acidentes graves e de controlo na localização e instalação dos estabelecimentos que produzem, 

utilizam ou armazenam substâncias perigosas e os riscos associados.  

A participação e a monitorização dos planos são talvez as recomendações mais importantes 

extraídas dos estudos caso, a par da pertinência do controlo das infracções urbanísticas e da 

necessidade de se assumir territorialmente os riscos que comportam as actividades perigosas, por 

exemplo, pela adopção do conceito de bacia de riscos tecnológicos.  

Abstract 

The purpose of this thesis is to discuss major industrial accidents and land use planning, the tools, 

uses and land use consequences of the planning system. The consequences of industrial accidents 

are always very serious, especially if they take place near dwelling areas or common use spaces and 

they have a direct effect on the individuals and their quality of life.  

The planning system, the powers of the authorities, the planning tools, the determination and the 

urban control are not separable of the political function. Major accidents are referred to in contexts 



such as: sustained development, soil usage, public participation, safety, risk and emergency 

management. Sustainability, under the sign of the Local Agendas 21, recalls public participation 

strategies.  

The Original Seveso Directive deserves special attention for being the basis that enabled common 

procedures among the member-states, pursuing the prevention of major industrial accidents resulting 

from certain dangerous activities and the limitation of their consequences on human beings and the 

environment, in particular by means of contributions towards land use planning, emergency planning, 

the improvement of the level of the population's information about risks and self-protection.  

Some of the issues dealt with are the role of local authorities, the tools of land use management and 

licensing and the distribution of competences in urban control as well as industry and environmental 

principles, namely the issues concerning natural risks and land use planning. Three case studies are 

presented, showing land use planning as a possibility to minimise the harshness of major accidents 

and of control in locating and installing establishments that manufacture, use or store dangerous 

substances and their associate risks.  

Participation and plan monitoring are perhaps the most important recommendations to be inferred 

from the case studies, as well as the importance of controlling urban transgressions and the need to 

territorially assume the risks brought by dangerous activities, for example, by creating the concept of 

technological risk area.  


