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A. I n t r o d u ç ã o  

 

 

A .1 .  Caracter ização Geral  da População At iva  

 

Começando este estudo por um levantamento da situação económica da população, através da análise da 

distribuição da população ativa, empregada e desempregada da área territorial em causa, pode obter-se 

um panorama das condições de vida em que essa população alvo se encontra. 

 

Segundo os Censos 2011, dos 14 037 indivíduos residentes no Concelho de Nelas, cerca de 5 

746 pessoas tinham atividade económica, o que significa que a taxa de atividade na área em análise era 

de 40,9 %, quantitativo que se posicionava 1,7 pontos percentuais abaixo da taxa registada no 

agrupamento de Concelhos da sub-região de Dão-Lafões.  

 

Quadro 6.1.  Distribuição da População com Atividade Económica - 2011. 

Unidade 
Geográfica 

População com Atividade Económica Taxa de 
Atividade 

( % ) 

Taxa de 
Desemprego 

( % ) Total Empregada Desempregada 

Nelas 5 746 5 058 688 40,9 11,9 

%  88 12   

Dão-Lafões 118 257 104 755 13 502 42,6 11,4 

%  88,6 11,4   

Fonte: Censos 2011 

 

 

Da consulta do quadro acima ressalta que: 

 total de pessoas empregadas ascendia a cerca de 36% do quantitativo de residentes e a 88% dos 

indivíduos que possuíam atividade económica; 

 4,9% da população ativa da sub-região Dão-Lafões se encontrava, em 2011, no Concelho de Nelas; 

 a taxa de desemprego no concelho ( 11,9% ) é ligeiramente superior, à média verificada na sub-

região do Dão-Lafões ( 11,4% ); 

 

Se analisarmos o Quadro 6.2., de uma forma mais minuciosa, verifica-se que, 3123 homens se 

encontravam na situação de ativos e apenas, 2623 mulheres, sendo também os homens ( 2826 ) que 

maioritariamente se encontravam empregados; inversamente são as mulheres ( 391 ) que mais se 

encontravam na situação de desemprego. Esta tendência encontra-se em consonância com a realidade da 

sub-região Dão-Lafões. 
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Gráfico 6.1 Posicionamento da População face ao Trabalho. 

 

 

Quadro 6.2.  Posicionamento da população face ao trabalho e sua distribuição segundo a taxa de atividade e desemprego, por sexos 

– 2011. 

 Nelas Dão-Lafões 

 HM H M HM H M 

População Ativa 5 746 3 123 2 623 118 257 63 316 54 941 

População Empregada 5 058 2 826 2 232 104 755 56 950 47 805 

População Desempregada 688 297 391 8 505 3 214 5 291 

Taxa de Atividade ( % ) 40,9 46,7 35,6 42,6 50,8 34,1 

Taxa de Desemprego ( % ) 11,4 9,5 14,8 11,9 10,9 12,9 

Fonte: Censos 2011 

 

 

Assim, justifica-se que a taxa de atividade seja de 40,9%, repartida por 46,3% para os homens e apenas, 

35,6% para as mulheres, no Concelho de Nelas, como se pode constatar do Quadro 6.2. De facto, são as 

mulheres que mais se encontram na situação de desemprego com 14,8% contra 9,5% dos homens em 

Nelas, bem como, em Dão-Lafões ( 12,9% de taxa de desemprego feminino contra 10,9% de masculino ). 
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Do total de residentes no Concelho de Nelas, que se encontram numa situação de desemprego, a grande 

maioria tem como principal meio de vida, a ajuda da família (265), subsidio de desemprego (248), e 31 

encontram-se a usufruir do rendimento social de inserção.  

 

Desagregando os valores da população desempregada na área - plano ( 688 pessoas ), pensa-se ser da 

maior importância esclarecer que 141 indivíduos desta classe, andava à procura do 1.º emprego, donde se 

pode inferir, que pertenciam provavelmente aos escalões etários mais jovens. As restantes 547 pessoas 

procuravam nesta data, um novo emprego, que representava uma fatia de 80 % do total dos 

desempregados. 

 

A população ativa no concelho de Nelas, sofreu uma grande transformação de 2001 para 2011, o setor 

primário, em 2001, ainda empregava cerca de 7,5% da população ativa, o setor secundário empregava 

47% da população e, por último o setor terciário empregava 45,4% da população. Em dez anos, o concelho 

de Nelas viu a sua estrutura económica bastante alterada e que surgiu um pouco por todo o país, o 

fenómeno de terciarização. Portugal é essencialmente um país de serviços. Sendo assim, Nelas viu a 

população que vivia do setor agrícola ser reduzida a apenas 2,9%. O setor terciário subiu para 57,6%. O 

Setor secundário, setor que, em 2011, empregava mais população, passou de 47% para 39,5%, ou seja, 

diminuiu 7,5 pontos percentuais empregando o setor industrial cerca de metade da população ativa do 

concelho. 

 

 

Quadro 6.3.  População desempregada, segundo o meio de Vida, 2011. 

 

Fonte: Censos 2011 

 

 

Quadro 6.4.  Evolução da População Empregada por Setores de Atividade no Concelho ( 2001a 2011) 

Anos Total 
Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

Total % Total % Total % 

2001 5 582 420 7,5 2 625 47,0 2 537 45,4 

2011 5058 145 2,9 1999 39,5 2914 57,6 

Var. 01/11 ( % ) -9,4 -65,5 -4,6 -23,8 -7,5 14,9 12,2 

Fonte: Censos 2001 e 2011 

 

 

 

  Total Trabalho 
Reforma/ 
Pensão 

Subsidio de 
desemprego 

Subsidio 
por 

acidente de 
trabalho ou 

doença 
profissional 

Rendimento 
social de 
inserção 

Outro 
subsídio 

temporário 
(doença, 

maternidade, 
etc.) 

Rendimento 
da 

propriedade 
ou da 

empresa 

Apoio 
social 

A 
cargo 

da 
família 

Outro 

Dão-
Lafões 

13502 2098 81 4182 20 655 84 59 160 5057 1106 

Nelas 688 49 3 248 3 31 2 2 6 265 79 



06.  estudo  socioeconómico   |   plano  diretor  municipal  de  nela s 

 lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itório  e  cultura  |   6.6 

 
Gráfico 6.2 População Ativa no Concelho, 2011. 

 

 

Antes referir que, a Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3), 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de novembro, substituiu a CAE-Rev.2.1 a partir de 1 de 

janeiro de 2008, o qual passamos a apresentar no quadro seguinte os dados mais recentes. 

 

 

Quadro 6.5.  Empregados por conta de outrem no concelho por setor de atividade, 2011 

SETOR ATIVIDADE 

Trabalhadores por conta de 

outrem no concelho 

segundo o setor de 

atividade 

Nelas 2011 

hab % 

Primário  91 2,1 

Secundário  1825 42,4 

Terciário  2387 55,5 

TOTAL 4304 100 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Segundo os censos de 2011 verificamos que o setor agrícola (Primário) apresenta um valor cada vez mais 

residual comparado com os setores ligados à Industria (Secundário) e aos serviços que representam 

42,4% e 55,5%, respetivamente, dos trabalhadores por conta de outrem do concelho. 
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Gráfico 6.3 Trabalhadores por conta de outrem em Nelas, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Em termos de especialização da base produtiva, pode desde já, constatar-se a partir da observação do 

quadro da estrutura da população ativa com uma profissão que, tanto no concelho, como na sub-região e 

Região Centro, esta se encontra bipolarizada no Setor Secundário e no Terciário. 

 

 

Quadro 6.6.  População Emprega por  Setor de Atividade ( 2011). 

 

Área Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

Geográfica 2011 % 2011 % 2011 % 

Nelas 145 2,9 1999 39,5 2914 57,6 

Dão-Lafões 5050 4,8 30482 29,1 69223 66,1 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal,  2011 

 
 

Pelo quadro anterior, fazendo referência ao cenário que se verifica em Nelas, como na sub-região Dão-

Lafões, pode ser dito que o setor primário é o setor menos emprega na região (2,9%) sendo que o setor 

que tem mais população emprega é o terciário com cerca de 57%. 
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Quadro 6.7.  População Empregada por Setor de Atividade, por Freguesia. 

 

Unidade 
Geográfica População Empregada Primário Secundário Terciário 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Canas de 
Senhorim 1350 100 24 16,6 524 26,2 802 27,5 

Carvalhal 
Redondo 

288 100 3 2,1 147 7,4 138 4,7 

Nelas 1907 100 35 24,1 658 32,9 1214 41,7 

Santar 316 100 25 17,2 113 5,7 178 6,1 

Senhorim 364 100 15 10,3 169 8,5 180 6,2 

Vilar Seco 255 100 17 11,7 101 5,1 137 4,7 

Aguieira 167 100 8 5,5 89 4,5 70 2,4 

Lapa do 
Lobo 

246 100 4 2,8 122 6,1 120 4,1 

Moreira 165 100 14 9,7 76 3,8 75 2,6 

Concelho 5058 100 145 2,9 1999 39,5 2914 57,6 

 

Fonte: INE  – Censos 2011 

 

Analisando, agora, mas desagregando por freguesias, para ter uma perceção, como se caracteriza a 

estrutura económica nas diferentes freguesias. Sendo assim, as freguesias que apresentavam as maiores 

percentagens de população a trabalhar no setor primário, são elas Nelas ( 24,1% ), Santar ( 17,2% ), 

Canas de Senhorim (16,6%), Vilar Seco ( 11,7% ), e a freguesia de Senhorim ( 10,3% ). As restantes 

freguesias apresentavam percentagens muito residuais, nomeadamente Carvalhal Redondo (2,1%), Lapa 

do Lobo (2,8%), Aguieira (5,5%), e Moreira (9,7%).  

 

No setor secundário, as freguesias que apresentavam as taxas mais elevadas eram Nelas (32,9%) e 

Canas de Senhorim (26,2%). As restantes freguesia apresentam valores abaixo de 10% sendo Moreira 

(3,8%) a que apresenta o valor mais baixo. 

 

No setor terciário, setor dos serviços, as freguesias que se apresentam com uma menor percentagem da 

sua população ativa era a freguesia de Aguieira, em contraponto com as freguesias de Canas de Senhorim 

( 27,5% ) e Nelas (41,7%). 

 

Relativamente à distribuição da população ativa, isto é, total de empregados e desempregados pelas 

várias freguesias do concelho de Nelas, e como se pode constatar pelo quadro abaixo apresentado as 

freguesias de Nelas ( 37,2% ) e de Canas de Senhorim ( 27% ) são as que concentram cerca de metade 

da população ativa, enquanto a outra metade distribui-se de uma forma mais equilibrada pelas restantes 

sete freguesias. De notar que as freguesias que detinham uma maior percentagem de população ativa 

eram as que apresentavam maiores percentagens de ativos com idade inferior a 25 anos e os mais 

elevados índices de desemprego. 
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As freguesias que registaram uma maior percentagem de indivíduos à procura do 1.º Emprego, Nelas 

( 37,1% ), Canas de Senhorim ( 28,6% ), Santar ( 8,6% ), que representam cerca de dois terços do total 

das pessoas que se encontram à procura do primeiro emprego. Na situação de procura, mas de um novo 

emprego, as freguesias que apresentam valores mais elevados são para a população nessa situação são 

Nelas (33,1%) e Canas de Senhorim (29,6%) que representam mais de metade do total. 

 

Incidindo a análise sobre a situação da população ativa residente desempregada pode-se afirmar que a 

grande maioria de ativos desempregados, se encontrava à procura de novo emprego ( 80% ), conjuntura 

esta, que de um modo geral, vem afetando mais significativamente os mulheres. Da população 

economicamente ativa desempregada, 140 indivíduos encontravam desta condição perante o trabalho -se 

à procura do 1.º emprego. 

 

As freguesias de Nelas ( com 181 desempregados ), Canas de Senhorim ( 162 desempregados ), Vilar 

Seco ( 41 desempregados ) eram as que registavam os maiores índices de desemprego, constituindo em 

todas estas áreas geográficas, a situação de ‘ procura de novo emprego ’, mais de metade dos casos de 

carência laboral. 

 

Quadro 6.8.  Distribuição e situação da população residente economicamente ativa, por freguesia, 2011 

Unidade 
Geográfica 

População com Atividade Económica 

Total Empregada 

Desempregada 

Procura 
1.º Emprego 

Procura 
Novo Emprego 

Total 

Aguieira 193 167 6 20 26 

Canas de Senhorim 1552 1350 40 162 202 

Carvalhal Redondo 327 288 8 31 39 

Lapa do Lobo 300 246 10 44 54 

Moreira 194 165 6 23 29 

Nelas 2140 1907 52 181 233 

Santar 349 316 12 21 33 

Senhorim 398 364 4 30 34 

Vilar Seco 293 255 3 35 38 

Concelho 5746 5058 140 547 688 

Fonte: INE –Censos 2011 
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Quadro 6.9.  Taxas de Atividade e de Desemprego, por Freguesia e por Sexo, 2011 

 

Unidade Taxa de Atividade Taxa de Desemprego 

Geográfica Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Aguieira 44,2 49,1 39,8 13,0 11,2 15,1 

Canas de Senhorim 33,6 37,6 29,8 11,9 7,4 17,2 

Carvalhal Redondo 45,5 49,1 42,2 10,9 8,6 13,3 

Lapa do Lobo 33,5 43,5 24,4 9,5 7,9 12,0 

Moreira 34,4 42,5 27,9 8,5 6,4 11,2 

Nelas 39,3 48,2 30,5 13,0 12,3 14,0 

Santar 34,6 45,3 25,3 13,5 9,4 19,7 

Senhorim 39,7 45,8 34,4 18,0 11,3 25,7 

Vilar Seco 32,6 43,8 23,1 14,9 11,7 20,3 

Concelho 40,9 46,8 35,6 12 9,5 14,9 

 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

Se analisarmos a taxa de atividade e desemprego por sexo demonstra que o sexo masculino detém o 

maior contributo para a ‘ atividade produtiva ‘, em todas as freguesias do concelho (46,8% ), assistindo-se 

em contrapartida, a maiores taxas de desemprego nas mulheres ( 14,9% ). 

 

 

 

Quadro 6.10.  Evolução da População ativa, por sexos e setores de atividade económica, no concelho de Nelas, 2011 

Setor de 
Atividade 

2001 2011 
Feminização 

Variação 2001/2011 
Homens Mulheres Homens Mulheres 

Primário 273 147 91 54 -93 

% 65,0 35,0 3,2 2,4  

Secundário 1825 800 1422 557 -243 

% 69,5 30,5 51,0 25  

Terciário 1298 1239 1293 1621 382 

% 51,2 48,8 45,8 72,6  

Fonte: INE-Censos 2001 e 2011 

 

 

No Concelho de Nelas, em 2001, os ativos do sexo masculino, associavam-se inequivocamente ao Setor 

Secundario ( cerca de 1825 homens face aos 800 indivíduos do sexo feminino ), enquanto o ‘ Secundário ’ 

não suscitava ao sexo feminino grande atração de emprego. Pese embora, empregasse um maior número 

de ativos masculinos ( 1298 ), o Setor Terciário, era também aquele, que oferecia maiores oportunidades 

de emprego às mulheres ( cerca de 1239 ativos do sexo feminino ). 
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Em 2011, a população ativa passa a ser maioritariamente masculina em todos os setores da atividade 

económica com exceção do setor terciário. Nesta data, torna-se desde logo, importante assinalar, o 

decréscimo de 243 efetivos de mão de obra feminina no ‘ Secundário ’, aparentando constituir a principal 

causa da diminuição do número total de ativos neste setor de atividade. No setor Terciário constitui o setor 

que, em termos absolutos, evidenciou o acréscimo, no sexo feminino, ultrapassando mesmo os efetivos do 

sexo masculino.  

 

Analisando agora a distribuição da população empregada por tipo de profissão e ainda, segundo a situação 

na profissão, no Concelho em 2011 (dados disponíveis), surgem como relevantes os seguintes resultados: 

 

Quadro 6.11.  População Ativa Segundo o Tipo de Profissão ( 2011 ) no Concelho. 

Profissões 
 

2011 

Total ( % ) 

Profissões das Forças Armadas 21 0,4 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos 

305 6,0 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 582 11,5 

Técnicos e profissões de nível intermédio 497 9,8 

Pessoal administrativo 359 7,1 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 843 16,7 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta 131 2,6 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 1028 20,3 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 518 10,2 

Trabalhadores não qualificados 774 15,3 

Total 5058 100,0 

Fonte: INE-Censos 2011 

 

 

 Do total da população empregada no Concelho de Nelas, em 2011, salientam-se os trabalhadores 

da ‘ Qualificados da industria, construção e artífices ‘ ( 1028 indivíduos ), tal como, os ‘ trabalhadores 

dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores ‘ ( 843 efetivos ). Ainda de referir 

mais duas categorias que têm percentagens consideráveis, os trabalhadores não qualificados que 

representa 15,3%. O pessoal ‘ especialista das atividades intelectuais e científicas‘ em que 

empregavam 582 indivíduos que representa 11,5%. Por fim, ainda a categoria de Operadores de 

instalações e máquinas e trabalhadores da montagem que empregam, segundo os últimos Censos, 

518 indivíduos, que representam na fatia total, uma percentagem de 10,2%.  

 

 As profissões que menos se destacam são os ‘ agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da floresta ’ ( 131 efetivos ), quer as das ‘ forças armadas ’ ( 21 indivíduos 

correspondentes a uma percentagem muito residual de 0,4% ).  
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Distribuição da População Empregada, por Profissão, 2011 
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Gráfico 6.4 Distribuição da População Empregada, por Profissão, 2011. 

 

 

Comparando a realidade do concelho de Nelas, com a da Sub – Região Dão - Lafões, eram os 

‘ Trabalhadores qualificados da Industria construção e artífice ‘ que maior percentagem representavam, 

sendo de 20,3 % na Sub - Região e de 18 %. Em Dão - Lafões a maior percentagem é referente à 

categoria de ‘ Trabalhadores de serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores ‘ com cerca de 

19% de trabalhadores, sendo que em Nelas corresponde a 16,7 5 neste ramo de atividade.  

 

Por outro lado, as profissões que contavam, em 2011, com um menor número de efetivos eram as 

categorias das ‘ Profissões das forças armadas ‘, no concelho de Nelas, apenas 21 pessoas e a seguir a 

categoria dos ‘  Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta‘ com 131 

pessoas. Já na sub-Região Dão - Lafões verifica-se o mesmo cenário para esses mesmos ramos de 

atividade. 

 

Torna-se importante relativizar estes dados, utilizando para tal, um ‘ índice de especialização ’ do Concelho 

de Nelas, tendo em conta a distribuição da população empregada pelos vários grupos profissionais. Este 

procedimento permite avaliar, o peso do emprego numa dada profissão, na unidade territorial em análise, 

com o verificado a nível da sub-região ou Região em que se insere. 
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IEij = Índice de especialização da região j na profissão i 

jr e g i ã os u bn ae m p r e g a d ap o p u l a ç ã o

jr e g i ã os u bn aip r o f i s s ã on ae m p r e g a d ap o p u l a ç ã o

jc o n c e l h on oe m p r e g a d ap o p u l a ç ã o

jc o n c e l h on oip r o f i s s ã on ae m p r e g a d ap o p u l a ç ã o

I Ei j  

 

 

Assim, se calcularmos o índice de especialização, obteremos os valores constantes do Quadro abaixo 

apresentado 

 

Pelo apresentado no quadro seguinte ressalta de imediato que o índice de especialização no concelho 

recai sobre os ‘ Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem ‘, com 1,39, seguido 

dos ‘ Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífice ‘, com 1,13. Ainda com um peso 

considerável está a categoria dos Trabalhadores não qualificados‘, com 1,12.  

 

A menor propensão incide sobre os ‘ Agricultores, e trabalhadores qualificados da agricultura da pesca e 

da floresta ’, com um índice de 0,61% apenas, e sobre os efetivos com ‘ Profissões das forças armadas ’ 

com 0,64%. 

 

A título conclusivo, pode-se afirmar que existem cinco grupos profissionais no concelho que apresentam 

um valor superior a 1 para este indicador, o que é um facto revelador de alguma especialização em Nelas 

relativamente à sub-região Dão-Lafões, nestas profissões. 

 

Quadro 6.12.  Índice de Especialização no Concelho – 2011. 

Profissões 
 

Índice de 
Especialização 

Profissões das Forças Armadas 0.64 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos 

0.87 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 0.80 

Técnicos e profissões de nível intermédio 1.10 

Pessoal administrativo 1.03 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 0.88 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta 0.61 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 1.13 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 1.39 

Trabalhadores não qualificados 1.12 
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Fonte: INE – Censos 2011. 

Quanto à situação na profissão, a categoria dos ‘ Trabalhadores por Conta de Outrem ’ assume-se como a 

principal categoria de ativos, atingindo em 2011, 85,1% do total. 

 

Imediatamente a seguir posiciona-se a categoria dos ‘ Patrões ’, com 7,7%, em 2011, ainda a referir a 

classe dos ‘Trabalhadores por Conta Própria ’, com 5,8% do total de ativos residentes. Salienta-se que 

apenas que os membros ativos cooperativos registaram um ligeiro aumento assim como a população em 

outra situação na profissão, de resto em relação a 2001 todas as outras situações tiveram um decréscimo 

de população, facilmente explicada pela atual elevada taxa de desemprego   

 

Quadro 6.13.  Evolução da População Residente Empregada, segundo a situação na profissão no Concelho. 

 

Situação na Profissão 
2001 2011 Variação 01/2011 

Total % Total % % 

Patrão 522 9,4 390 7,7 -25,3 

Trabalhador por conta própria 373 6,7 295 5,8 -20,9 

Trabalhador familiar não remunerado 90 1,6 33 0,7 -63,3 

Trabalhador por conta de outrem 4569 81,9 4304 85,1 -5,8 

Membro ativo cooperativo 3 0,1 4 0,1 33,3 

Outra situação 25 0,4 32 0,6 28,0 

Total 5582 100,0 5058 100,0 -9,4 

Fonte: INE, Censos de  1991 e 2001 - Recenseamento geral da população ( de 1991 e Q. 6.37 de 2001 ) 

 

 

 

A.2 .  Desemprego Registado  

 

Os dados do desemprego registado no concelho de Nelas entre 2004 e 2012 foram obtidos do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) e têm como referência o mês de setembro de cada um dos anos, 

uma vez que os dados mais recentes se reportam a setembro de 2012.  

 

Dos dados recolhidos registou-se um aumento do desemprego no concelho de Nelas no período em 

análise. De 2004 para 2012, o desemprego no concelho aumentou 171 indivíduos, passando de 665 para 

836 desempregados em setembro de 2012, o que corresponde a um aumento de cerca de 26% em 8 anos. 
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Gráfico 6.5 Evolução do Desemprego registado no concelho de Nelas, 2004 - 2012 

Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais, 2004 – 2012 (Referência mês setembro) 

 

Recorrendo aos dados mais recentes, é possível caracterizar o desemprego no concelho de Nelas. Assim, 

em setembro de 2012 o desemprego recaía maioritariamente sobre as mulheres (52%), embora se possa 

afirmar que existe um relativo equilíbrio entre os dois géneros.  

 

Em termos do tempo de inscrição no Centro de Emprego de Viseu, os dados revelam que os inscritos <1 

Ano superam largamente (71%) os inscritos à 1 Ano e + (29%), o que indicia um aumento considerável no 

último ano em análise. 

 

A grande maioria dos desempregados anda à procura de novo emprego, enquanto apenas 10% se 

encontram numa situação de 1.º emprego.  

 

Quadro 6.14.  Desemprego registado no concelho de Nelas por género, tempo de inscrição e situação face à procura de novo 

emprego, 2012 

Desemprego 
Registado Total 

Género Tempo de Inscrição 
Situação face à procura de 

emprego 

Homens Mulheres < 1 Ano 1 Ano e + 
1.º 

Emprego 
Novo 

Emprego 

2012 836 405 431 596 240 87 749 
Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais, Referência setembro 2012 

 

Em 2012, o grupo etário mais representativo é o grupo dos 35 aos 54 anos (42%). Pelo contrário, o grupo 

com menos de 25 anos é o grupo menos afetado pelo desemprego (12%).  

 

Quadro 6.15.  Desemprego registado no concelho de Nelas por grupo etário, 2012 

Desemprego 
Registado Total 

Grupo Etário 

< 25 Anos 
25 - 34 
Anos 

35 - 54 
Anos 

55 Anos e 
+ 

2012 836 104 214 348 170 
Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais, Referência setembro 2012 

 



06.  estudo  socioeconómico   |   plano  diretor  municipal  de  nela s 

 lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itório  e  cultura  |   6.16 

Por fim, no que respeita ao nível escolar da população desempregada em Nelas, verifica-se que o 

desemprego afeta transversalmente todas as habilitações escolares de uma forma relativamente 

homogénea, com exceção das pessoas com nível inferior ao 1.º CEB que atinge 27 pessoas. 

 

Quadro 6.16.  Desemprego registado no concelho de Nelas por nível de escolar, 2012 

Desemprego 
Registado Total 

Nível Escolar 

< 1.º CEB 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário Superior 

2012 836 27 150 173 174 183 129 
Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais, Referência setembro 2012 
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B. A n á l i s e  d a s  A t i v i d a d e s  E c o n ó m i c a s  

 

 

B.1 .  Setor  Pr imário  

 

O setor primário, como pôde ser constatado anteriormente, foi o setor que mais viu diminuir a sua 

população ativa, no concelho de Nelas, passando de 420 trabalhadores agrícolas para cerca de 145. 

Alargando as fronteiras para a sub-região Dão – Lafões e para a Região Centro a situação é bastante 

idêntica, já que a perda de população ativa, no setor primário da população é uma realidade. 

 

Da análise do quadro seguinte aponta, em 2011, para ativos em número 145, que encontravam no setor 

primário sendo que o ramo de ‘ Culturas temporárias ’ com 69 indivíduos é o ramo de atividade que mais 

emprega neste setor, seguido do ramo de ‘ Culturas permanentes ’ com 46 indivíduos. Salienta-se que o 

quantitativo de trabalhadores da secção relativa à ‘ Pesca, e Aquicultura ’, era mesmo nulo. Dever-se-á 

também, sublinhar, que é a atividade da ‘ Produção de Animal e Agricultura e produção animal 

combinadas’, juntos, concentram mais de 15 % da população deste setor.  

 

Quadro 6.17.  População ativa empregada por ramos de atividade no setor Primário, no concelho ( 2011 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Ramos de Atividade 2011 % 

Culturas temporárias 
69 47,6 

Culturas permanentes 46 31,7 
Cultura de materiais de propagação vegetativa 0 0 
Produção animal 19 13,1 
Agricultura e produção animal combinadas 3 2,1 
Atividades dos serviços relacionados com a agricultura e com a produção animal 0 0 
Caça, repovoamento cinegético  e atividades dos serviços relacionados 0 0 
Silvicultura e outras atividades florestais 1 0,7 
Exploração florestal 6 4,1 
Extração de cortiça, resina e apanha de outros produtos florestais, exceto 
madeira 0 0 
Atividades dos serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal 1 0,7 
Pesca 0 0 
Aquicultura 

0 0 

Total 145 100 
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B.1.1.  A Agricultura 

 

No setor agrícola, 2001, verificou-se uma quebra considerável, ou seja, em 2001 os efetivos no setor 

primário eram de 420, que representavam cerca de 7,5% das pessoas ativas e, volvidos 10 anos, este 

valor desceu para apenas 145 efetivos, que representa 2,5%. No entanto, o setor agrícola continua a ter 

uma posição mais débil, é certo, mas importante para a atividade económica, para uma percentagem dos 

ativos residentes do concelho e representa uma componente na formação do rendimento de muitas 

famílias. 

 

Para a caracterização deste indicador sectorial, nas suas principais vertentes, recorreu-se essencialmente 

aos censos disponíveis: Recenseamento Geral da Agricultura ( RGA ) de 2009 e 1999 e aos Censos 2001 

e 2011 da População. 

 

O concelho de Nelas possui, segundo o Recenseamento Agrícola de 2009, 4388ha de superfície das 

explorações agrícolas. Quanto à utilização das terras, esta é maioritariamente Superfície Agrícola Utilizada 

(SAU) com um peso relativo de 63%, seguido da superfície afeta a matas e florestas sem culturas sob 

coberto (32%). No gráfico seguinte podemos constatar a evolução da superfície das explorações agrícolas 

do concelho de Nelas entre 1999 e 2009, a qual sofreu uma redução de 16%.  

 

 

Gráfico 6.6 Evolução da superfície das explorações agrícolas, por tipo de utilização das terras em Nelas, 1999 - 2009 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 1999, 2009 

 

Outro dado a reter, referente a 2009, prende-se com o fato de 51% da superfície das explorações agrícolas 

possuírem entre 1ha e 5ha, 23% terem entre 5ha e 20ha, 12% apresentam mais de 50ha, 9% têm menos 

de 1ha e 6% estão compreendidas entre os 20ha e 50ha. Os dados indicam que se trata de uma 

agricultura baseada, maioritariamente, em explorações com área reduzida, à semelhança do panorama de 

Dão-Lafões. 

 

O gráfico seguinte informa da distribuição das explorações agrícolas pelas freguesias do concelho, no que 

concerne ao tipo de utilização das terras. Em primeiro lugar foi possível constatar que todas as 
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explorações possuem SAU (1049 explorações agrícolas), verificando-se que a freguesia de Senhorim 

possui o maior número de explorações com SAU, e de todas as outras utilizações de terra. 

 

 

 

Gráfico 6.7 N.º de Explorações agrícolas por tipo de utilização das terras nas freguesias Nelas, 2009 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009 

 

A nível concelhio a composição da SAU, em 2009, distribui-se da seguinte forma: 64% (1764ha) são 

culturas permanentes, 24% (675ha) são terras aráveis, 8% (234ha) são pastagens permanentes e 3% 

(96ha) são hortas familiares. Na sub-região Dão-Lafões, o cenário é distinto, com a maior percentagem a 

corresponder às terras aráveis, com 43% (17538ha), enquanto as culturas permanentes ocupam 29% 

(11821ha), as pastagens permanentes ocupam 23% (9121ha) e as hortas familiares constituem 5% 

(1878ha).  

 

Quadro 6.18.  Composição da Superfície Agrícola Utilizada em Dão-Lafões e Nelas, 1999 e 2009 

Ano NUT 
Total Terras aráveis Horta familiar 

Culturas 
permanentes 

Pastagens 
permanentes 

ha  % ha  % ha  % ha  % ha  % 

1999 
Dão-Lafões 51934 100 27752 53 1365 3 12802 25 10015 19 

Nelas 2843 100 1009 35 83 3 1571 55 180 6 

2009 
Dão-Lafões 40358 100 17538 43 1878 5 11821 29 9121 23 

Nelas 2769 100 675 24 96 3 1764 64 234 8 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 1999, 2009 

 

Entre 1999 e 2009 a SAU no concelho de Nelas diminuiu 74ha o que corresponde a uma ligeira quebra de 

cerca de 3%. Também em Dão-Lafões se verificou uma diminuição da SAU, embora com uma expressão 

bastante significativa (-22%). No concelho verifica-se um reforço das culturas permanentes e uma 

diminuição das terras aráveis. 
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Gráfico 6.8 Composição da SAU no concelho de Nelas em 2009 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009 

 

Face à importância das culturas permanentes
1
 na composição da SAU do concelho, importa analisar mais 

em pormenor as espécies predominantes e a sua distribuição pelo concelho. 

 

Quadro 6.19.  N.º de Explorações agrícolas e Superfície (ha) por tipo de culturas permanentes nas freguesias de Nelas, 2009 

  

Total 
Frutos frescos 

(exceto 
citrinos) 

Citrinos 
Frutos 

subtropicais 
Frutos de 
casca rija 

Olival Vinha 

N.º ha  N.º ha  N.º ha  N.º ha  N.º ha  N.º ha  N.º ha  

Nelas 1038 1764 186 26 49 2 3 0 29 5 1005 592 888 1140 

Canas de Senhorim 142 246 19 5 7 1     4 2 137 137 99 102 

Carvalhal Redondo 130 149 19 0 6 0 1 0 2 0 128 36 120 112 

Nelas 155 240 62 6 18 0 1 0 11 1 145 93 137 140 

Santar 106 384 24 5 1 0     2 0 105 60 102 319 

Senhorim 178 261 14 3 2 0     2 0 169 147 131 110 

Vilar Seco 108 224 28 5 5 0     6 1 106 46 100 172 

Aguieira 81 136 5 0 5 0 1 0     80 28 77 107 

Lapa do Lobo 53 41 2 0 1 0     2 0 53 22 39 19 

Moreira 85 84 13 1 4 0         82 23 83 59 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009 

 

Da análise do quadro verificamos que é por demais evidente a importância da vinha e do olival, no 

concelho de Nelas. Efetivamente, a vinha está presente em 41% das explorações do concelho de Nelas e 

ocupa cerca de 65% das culturas permanentes (1140ha), enquanto o olival encontra-se em 47% das 

explorações e ocupa 592ha, o que corresponde a 34% da superfície das culturas permanentes. Estes 

dados vêm atestar o que empiricamente se sabe do concelho: uma zona vinícola inserida na Região 

Demarcada do Dão e o excelente azeite produzido. 

 

Em termos do n.º de explorações agrícolas com culturas permanentes a freguesia de Senhorim é a que 

possui maior número (178), seguida de perto por um conjunto de freguesias: Nelas, Canas de Senhorim e 

                                                        

1
 Culturas que ocupam a terra durante um longo período e fornecem repetidas colheitas, não entrando em rotações culturais. 

Não incluem os prados e pastagens permanentes. No caso das árvores de fruto só são considerados os povoamentos 
regulares, com densidade mínima de 100 árvores, ou de 45 no caso de oliveiras, figueiras e frutos secos. (INE) 
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Carvalhal Redondo. Já em termos de superfície, Santar destaca-se com uma área de 384ha, existindo de 

seguida uma série de freguesias com mais de 200ha. Colocando o enfoque no olival e na vinha as 

principais ilações são as seguintes: 

 As explorações de vinha encontram-se repartidas por todas as freguesias do concelho. A freguesia 

de Nelas possui 137 explorações com vinha enquanto Lapa do Lobo não vai além das 39. 

 Santar destaca-se claramente das demais freguesias com uma área de vinha de 319ha, o que 

corresponde a 28% da área de vinha do concelho. 

 O maior número de explorações de olival situa-se em Senhorim (169), enquanto as restantes 

freguesias possuem maioritariamente mais de 100 explorações. 

 A área de olival localiza-se maioritariamente em Senhorim (147ha), Canas de Senhorim (137ha) e 

Nelas (93ha). 

 

No que diz respeito às culturas temporárias, o concelho apresenta em 2009, um total de 624 explorações 

agrícolas com culturas temporárias e uma área de 556ha. As explorações encontram-se repartidas pelas 

freguesias: Carvalhal Redondo apresenta 97, ao passo que, Santar possui 46. Já em termos de superfície, 

Canas de Senhorim tem cerca de 43% da área das culturas temporárias do concelho. 

 

As culturas temporárias mais importantes em Nelas, considerando a superfície ocupada, são as culturas 

forrageiras (348ha) e os cereais para grão (111ha) que constituem 83% da totalidade. As restantes 

repartem-se pelos prados temporários, pela batata e pelas leguminosas secas. 

 

Quadro 6.20.  N.º de Explorações agrícolas e Superfície (ha) por tipo de culturas temporárias nas freguesias de Nelas, 2009 

  Total Cereais 
para 
grão 

Leguminosas 
secas para 

grão 

Prados 
temporários 

Culturas 
forrageiras 

Batata Culturas 
hortícolas 

Outras 
culturas 

temporárias 

N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  

Nelas 624 556 422 111 317 25 23 38 176 348 181 27 59 7 1 0 

Canas de Senhorim 95 240 56 28 46 5 9 20 40 178 41 7 19 2     

Carvalhal Redondo 97 19 72 11 62 2 1 0 22 6 27 1 4 0     

Nelas 85 53 53 9 56 2 2 4 18 38 4 1 2 0     

Santar 46 15 35 8 26 3 1 0 7 3 6 2 1 0     

Senhorim 82 98 64 23 5 1 2 6 29 67 2 1 1 0     

Vilar Seco 47 40 26 9 5 0 5 6 15 22 15 2         

Aguieira 66 22 44 5 46 4 1 0 17 3 51 9 13 1 1 0 

Lapa do Lobo 51 53 27 10 36 5 2 3 17 28 26 4 19 3     

Moreira 55 15 45 8 35 2     11 3 9 1         

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009 

 

Relativamente aos prados e pastagens permanentes, de acordo com o último Recenseamento Agrícola 

(2009), o concelho de Nelas possuía 107 explorações e uma superfície de 246ha. Canas de Senhorim e 

Nelas são as freguesias com maior superfície dedicada aos prados e pastagens permanentes com 

aproximadamente 1/3 cada uma. 
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O efetivo animal no concelho tem nas aves o maior grupo de animais com 276685 animais. Os ovinos e os 

coelhos possuem alguma representatividade com um efetivo superior a 1000 animais. 

 

Quadro 6.21.  Efetivo animal das explorações agrícolas no concelho de Nelas, por freguesias, 2009 

  

Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Equídeos Aves Coelhos 
Colmeias 
e cortiços 
povoados 

N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  

Nelas 21 100% 529 100% 3739 100% 417 100% 68 100% 276685 100% 1938 100% 104 100% 

Canas de Senhorim 3 14% 19 4% 1852 50% 187 45% 11 16% 163504 59% 350 18% 39 38% 

Carvalhal Redondo 2 10% 4 1% 58 2%   - 9 13% 16879 6% 196 10%   - 

Nelas 1 5% 6 1% 188 5% 9 2% 8 12% 40080 14% 349 18% 38 37% 

Santar 1 5% 305 58% 341 9% 3 1% 5 7% 7470 3% 65 3%   - 

Senhorim 12 57% 129 24% 582 16% 92 22% 17 25% 1366 0% 194 10%   - 

Vilar Seco   - 19 4% 447 12% 80 19% 3 4% 36386 13% 133 7% 26 25% 

Aguieira   - 22 4% 92 2% 9 2% 5 7% 436 0% 247 13% 1 1% 

Lapa do Lobo   - 22 4% 161 4% 26 6% 5 7% 432 0% 181 9%   - 

Moreira 2 10% 3 1% 18 0% 11 3% 5 7% 10132 4% 223 12%   - 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009 

 

As principais ilações da distribuição do efetivo animal pelas freguesias são:   

 A freguesia de Canas de Senhorim concentra nas suas explorações agrícolas 59% do efetivo de 

aves, 50% do efetivo de ovinos e 45% do efetivo de caprinos.  

 Na freguesia de Santar estão presentes 58% do efetivo de suínos do concelho e 25% do efetivo de 

equídeos. 

 57% do efetivo de bovinos localiza-se em Senhorim. 

 O efetivo de coelhos distribui-se um pouco por todo o concelho. 

 As colmeias e cortiços povoados existentes localizam-se, na sua quase totalidade, em Canas de 

Senhorim, Nelas e Vilar Seco. 

 

Em 2009 existiam 809 explorações com máquinas agrícolas no concelho, repartidas por todas as 

freguesias, embora com maior expressão nas freguesias de Senhorim (136 explorações), Nelas (119 

explorações) e Canas de Senhorim (112 explorações). A maior parte das máquinas agrícolas diz respeito a 

tratores e a motocultivadores como se pode constatar no quadro seguinte.   

 

Quadro 6.22.  Explorações agrícolas com máquinas agrícolas e tipo de máquinas, por freguesias do concelho de Nelas, 2009 

  
Total 

Tratores (de 
rodas e de 

rasto) 
Motocultivadores 

Motoenxadas 
(motofresas) 

Motoceifeiras 
(motogadanheiras) 

Ceifeiras-
debulhadoras 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Nelas 809 593 280 88 3 4 

Canas de Senhorim 112 81 45 8   1 

Carvalhal Redondo 94 65 35 2   1 

Nelas 119 75 56 22 1   

Santar 81 58 25 2     
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Senhorim 136 115 28 30 2 1 

Vilar Seco 94 77 29 11     

Aguieira 67 52 19 3   1 

Lapa do Lobo 42 25 13 8     

Moreira 64 45 30 2     

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009 

 

Importa averiguar mais profundamente, as formas de exploração da terra, isto é, a relação existente entre 

os proprietários das superfícies de exploração e o responsável económico e jurídico da mesma ( o 

produtor ), que tem delas a fruição, dirigindo-as ele mesmo ( se for simultaneamente o gestor da 

exploração ), ou confinando-a parcial ou totalmente a um outro dirigente, no sentido de se procurar 

compreender melhor o tipo e evolução das estruturas agrícolas. Assim, no que diz respeito às formas de 

exploração da SAU, encontrámos no concelho, 1033 explorações por conta própria, 27 em regime de 

Arrendamento e, ainda 33 de outras formas de exploração ( terras que são cedidas gratuitamente para 

cultivar por ex. em regime de comodato ).  

 

Embora se verifiquem algumas diferenças na distribuição daqueles valores percentuais, conclui-se que, 

quer no concelho de Nelas, quer na Sub-região Dão-Lafões, predomina o regime de conta própria, 

seguindo-se todas as outras formas de exploração pela ordem considerada anteriormente. 

 

Quadro 6.23.  Forma de Exploração da SAU ( 2009 ). 

Unidade 
Geográfica 

Total Conta própria Arrendamento Outras Formas 

N.º Explor. SAU ( ha ) N.º Explor. SAU ( ha ) N.º Explor. SAU ( ha ) N.º Explor. SAU ( ha ) 

Nelas 1049 2769 1033 2465 27 219 33 86 

Dão-Lafões 16936 40358 16602 35906 1084 2875 1124 1577 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009. 

 

Das 1049 explorações agrícolas existentes no último Recenseamento Agrícola, 1033 têm como natureza 

jurídica estarem constituídas como produtor singular e em particular como produtor singular autónomo 

(utilização maioritária de mão de obra familiar) com 1022 explorações enquanto 11 são produtor singular 

empresário (utilização maioritária de mão de obra assalariada). Apenas estavam constituídas 16 

sociedades em 2009. Como seria de esperar 93% das explorações agrícolas em 2009 não possuem 

registo sistemático de receitas e despesas e apenas 35 possuem contabilidade organizada. Refira-se 

também que dos 1033 produtores singulares, 245 possuíam atividades remuneradas exteriores à 

exploração agrícola. Estes dados indiciam, na globalidade, uma agricultura familiar de subsistência, que 

funciona como um complemento, ao invés de uma agricultura de cariz empresarial.  

 

Outro dado, de certo modo expectável, é constatarmos que mais de metade dos 1033 produtores agrícolas 

singulares registados em 2009 têm mais de 65 anos e cerca de 30% têm entre 55 e 64 anos, o que 

configura uma mão de obra agrícola bastante envelhecida. Este cenário aplica-se em todas as freguesias 

do concelho de Nelas, onde pelo menos 70% dos produtores têm mais de 55 anos. 
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Quadro 6.24.  Produtores Agrícolas Singulares por Grupo Etário nas freguesias do concelho de Nelas, 2009 

  Total 15 - 24 anos 25 - 34 anos 35 - 44 anos 45 - 54 anos 55 - 64 anos 65 e mais 
anos 

N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % 

Nelas 1033 100 1 0,1 13 1,3 40 3,9 144 13,9 317 30,7 518 50,1 

Canas de Senhorim 145 100 1 0,7 4 2,8 6 4,1 24 16,6 32 22,1 78 53,8 

Carvalhal Redondo 131 100   - 2 1,5 6 4,6 27 20,6 41 31,3 55 42,0 

Nelas 150 100   -   - 4 2,7 13 8,7 37 24,7 96 64,0 

Santar 104 100   - 2 1,9 4 3,8 12 11,5 36 34,6 50 48,1 

Senhorim 180 100   - 3 1,7 10 5,6 23 12,8 55 30,6 89 49,4 

Vilar Seco 105 100   -   - 8 7,6 18 17,1 36 34,3 43 41,0 

Aguieira 80 100   - 2 2,5 2 2,5 8 10,0 34 42,5 34 42,5 

Lapa do Lobo 53 100   -   -   - 6 11,3 16 30,2 31 58,5 

Moreira 85 100   -   -   - 13 15,3 30 35,3 42 49,4 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 2009. 

 

Não deixa, ainda, de ser pertinente referir que, de acordo com o RA de 1999, do total de produtores 

singulares 66,6% tinha idade superior a 55 anos ( dos quais, por sua vez, precisamente metade - 37,1% - 

tinha mais de 65 anos ), o que revelava estar-se presente uma população agrícola envelhecida, muito 

embora, esta conclusão seja apenas respeitante aos ‘ produtores singulares ’, não se podendo generalizar 

a todos os membros da população agrícola familiar. 

 

O concelho de Nelas registava em 1999 uma população agrícola familiar de 3346 indivíduos tendo sofrido 

uma quebra de -22% registando no Recenseamento Agrícola de 2009 uma população agrícola familiar de 

2600 indivíduos. Segundo o gráfico seguinte é possível verificar que todas as freguesias viram a sua 

população agrícola familiar diminuir, com exceção de Carvalhal Redondo. 

 

 

Gráfico 6.9 População Agrícola Familiar, por freguesias do concelho de Nelas, 1999 - 2009 

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola, 1999, 2009 
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Quadro 6.25.  Produtores singulares, segundo a origem do rendimento do agregado familiar ( 2009 ). 

 

Unidade 
Geográfica 

Origem do Rendimento do Agregado Familiar 

Exclusivamente da 
Atividade da Exploração 

Principalmente da 
Atividade da Exploração 

Principalmente de origem 
exterior à exploração 

N.º % N.º % N.º % 

Nelas 28 2,7 26 2,5 979 94,8 

Dão-Lafões 860 5,1 1532 9,1 14427 85,8 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura ( RGA ) de 2009. 

 

A consulta da informação do RGA de 2009, permite constatar que apenas 2,7% dos produtores e seus 

agregados familiares vivem exclusivamente do rendimento da exploração, enquanto que 2,5% dependem 

principalmente da exploração. Significa isto, que a grande maioria, das famílias agrícolas dos produtores 

( 94,8% ) possuem outros rendimentos exteriores à exploração. 

 

Face ao descrito, começa a desenhar-se um cenário onde um grande número de ativos abandona 

progressivamente a atividade económica principal - e assim, não registada nos Recenseamentos da 

População -, enquanto a família assegura a continuidade da exploração.  

 

 

Quadro 6.26.  Nível de Instrução da População Agrícola Familiar e do Produtor Singular, 2009. 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura ( RGA ) de 2009. 

 

 

No que se refere ao nível de instrução da população agrícola familiar  do concelho, constatava-se em 

2009, que 6,1% da população agrícola era analfabeta. Já, em Dão-Lafões, estas percentagens são mais 

elevadas, cerca de 9,6% da população agrícola familiar era analfabeta 

 

Apenas 7,2% ( correspondentes a 188 indivíduos, dos quais somente 5 tem o politécnico agrícola ) da 

população agrícola familiar concelhia têm curso superior, valor este acima da média registada no Dão-

Lafões ( 5,2% ).  

 

  Total Analfabetos 

Sabe ler 
e 

escrever 

1.º 
Ciclo 
EB 

2.º e 3.º 
Ciclos 

EB 
Secund. 
Agrícola 

Secundário 
Geral 

Superior 
Agrícola 

Superior 
Geral 

População Agrícola Familiar 

Nelas 

N.º 2600 159 271 1209 554 1 214 5 188 

% 100 6,1 10,4 46,5 21,3 0,0 8,2 0,2 7,2 

Dão-Lafões 

N.º 45693 4376 6092 19395 9907 27 3544 90 2379 

% 100 9,6 13,3 42,4 21,7 0,1 7,8 0,2 5,2 
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A grande maioria da população agrícola, possuía o ensino básico 67,8% na sub - região do Dão-Lafões, a 

situação é semelhante, embora o valor seja ligeiramente inderior ( 64%) 

 

Ao nível concelhio, o grau de formação técnico - profissional agrícola era baixíssimo, podendo-se 

considerar mesmo residual, uma vez que, com o nível ‘ secundário agrícola ’ apenas existiam 5 pessoas 

( 0,2% ). A percentagem de indivíduos da população agrícola familiar que possuíam o ‘ secundário geral ’ 

( 8,2% ) era superior à registada na sub - região do Dão-Lafões ( 7,8% ). Apenas 7,2% ( correspondentes a 

188 indivíduos, dos quais apenas 5 têm o politécnico agrícola ) da população agrícola familiar concelhia 

têm curso superior, valor este ligeiramente acima da média registada em Dão-Lafões ( 5,2% ). A falta de 

instrução e de experiência registada poderá constituir um dos fatores que induzem decisões tomadas no 

desconhecimento dos parâmetros tecnológicos e de mercado. 

 

Quanto ao nível da gestão das explorações agrícolas, o panorama apresenta algumas deficiências, quer 

ao nível do concelho como também da sub - região. 

 

Quadro 6.27.  Gestão das Explorações Agrícolas ( Contabilidade Agrícola ) - 2009. 

 

Explorações com 
contabilidade organizada 

Explorações com registo 
receitas / despesas 

Outra situação 

Total % Total % Total % 

Nelas  35 3,3 42 4,0 972 92,7 

Dão-Lafões 626 3,7 657 3,9 15730 92,5 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura ( RGA ) de 2009. 

 

 

Em 2009, apenas 77 ( 35 + 42 ) explorações do concelho faziam qualquer tipo de contabilidade, o que 

corresponde a somente 7,3% do total das explorações agrárias existentes. Esta situação de contabilidade 

agrícola era mais favorável em Dão-Lafões, cujos valores eram de 7,6% . Com contabilidade organizada 

apresentavam-se no concelho 3,3% ( 35 explorações ), sendo 4% às explorações agrícolas que fazem 

simples registo de receitas e despesas. Ao nível da sub-região, as explorações com contabilidade 

organizada não ultrapassavam os 3,7%, enquanto as que fazem apenas algum registo das 

receitas / despesas se ficavam pelos 3,9 pontos percentuais. 

 

O facto de 92,5% das explorações agrícolas concelhias e 92,5% das explorações da sub - região do Dão-

Lafões, não disporem de qualquer registo contabilístico, poderá indiciar uma débil orientação destas para o 

mercado. 
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B.2 .  Setor  Secundário  

 

Como foi apresentado, anteriormente, o setor secundário registou um ligeiro decréscimo de 2001 para 

2011 apesar da diminuição, o setor secundário assume-se ainda como o segundo setor responsável pelo 

maior quantitativo a exercer profissão no concelho de Nelas. 

 

Esta realidade impõe por conseguinte, que seja efetuada uma análise mais pormenorizada, no sentido de 

se averiguar quais os ramos de atividade que mais contribuíram para essa tendência. 

 

A análise do Quadro seguinte permite identificar que, é na ‘ Indústria Transformadora ’ que se concentra a 

maior percentagem de população ativa empregada no Setor Secundário, a qual representava em 2011, 

cerca de 74,4% do total de ativos do setor secundário, constituindo por sua vez, o ramo de ‘ Construção 

Civil e Obras Públicas ’ aquele que, imediatamente a seguir, atrai o maior quantitativo dos ativos neste 

setor ( cerca de 22,3% ).  

 

Quadro 6.28.  População Ativa Empregada por Ramos de Atividade no Setor Secundário, Concelho de Nelas (2011). 

Ramos de Atividade 2011 % 

Indústrias Extrativas 10 0,5 

Indústrias Transformadoras 1484 74,4 

Produção e Distribuição de eletricidade, Gás e Água 55 2,7 

Construção Civil e Obras Públicas 446 22,3 

Total  1999 100 

Fonte: INE, Censos de 2011 

 

 

B.2.1.  Indústria Transformadora 

 

No que se refere à indústria transformadora, observava-se em 2011, que o conjunto de atividades 

‘ responsáveis ’ pela economia industrial local era constituído pelas indústrias ‘ Fabricação de 

componentes e acessórios para veículos automóveis ‘, com 14,1%, ‘  Fabricação de veículos automóveis ‘ 

com 13,5%; a e ‘ confeção de artigos de vestuários, exceto artigos de pele com pelo‘, 12%. 

 

Quadro 6.29.  População ativa empregada por ramo de atividade na Industria Transformadora, no Concelho de Nelas ( 2011 ). 

 

Ramos de Atividade 2011 % 

Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne 7 0,5 

Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos 1 0,1 

Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas 1 0,1 

Produção de óleos e gorduras animais e vegetais 0 0,0 

Indústria de lacticínios 5 0,3 

Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, de féculas e de produtos afins 1 0,1 

Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha 19 1,3 

Fabricação de outros produtos alimentares 6 0,4 

Fabricação de alimentos para animais 1 0,1 

Indústria das bebidas 33 2,2 
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Indústria do tabaco 0 0,0 

Preparação e fiação de fibras têxteis 4 0,3 

Tecelagem de têxteis 2 0,1 

Acabamento de têxteis 17 1,1 

Fabricação de outros têxteis 20 1,3 

Confeção de artigos de vestuário, exceto artigos de peles com pelo 178 12,0 

Fabricação de artigos de peles com pelo 0 0,0 

Fabricação de artigos de malha 0 0,0 

Curtimenta e acabamento de peles sem pelo e com pelo; fabricação de artigos de viagem e de uso pessoal, de 

marroquinaria, de correeiro e de seleiro 0 0,0 

Indústria do calçado 2 0,1 

Serração, aplainamento e impregnação da madeira 114 7,7 

Fabricação de artigos de madeira, de cortiça, de espartaria e de cestaria, exceto mobiliário 124 8,4 

Fabricação de papel e de cartão canelados e de artigos de papel e de cartão 0 0,0 

Impressão e atividades dos serviços relacionados com a impressão 11 0,7 

Reprodução de suportes gravados 0 0,0 

Fabricação de produtos de coqueria 0 0,0 

Fabricação de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis 3 0,2 

Fabricação de produtos químicos de base, adubos e compostos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, 

sob formas primárias 5 0,3 

Fabricação de pesticidas e  de outros produtos agroquímicos 0 0,0 

Fabricação de tintas, vernizes e produtos similares; mastiques; tintas de impressão 0 0,0 

Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene 2 0,1 

Fabricação de outros produtos químicos 2 0,1 

Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais 0 0,0 

Fabricação de produtos farmacêuticos de base 0 0,0 

Fabricação de preparações farmacêuticas 6 0,4 

Fabricação de artigos de borracha 3 0,2 

Fabricação de artigos de matérias plásticas 107 7,2 

Fabricação de vidro e artigos de vidro 1 0,1 

Fabricação de produtos cerâmicos refratários 0 0,0 

Fabricação de produtos cerâmicos para a construção 0 0,0 

Fabricação de outros  produtos de porcelana  e cerâmicos não refratários 1 0,1 

Fabricação de cimento, cal e gesso 0 0,0 

Fabricação de produtos de betão, gesso e  cimento 19 1,3 

Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção 4 0,3 

Fabricação de produtos abrasivos e de outros produtos minerais não metálicos 0 0,0 

Siderurgia e fabricação de ferro-ligas 0 0,0 

Fabricação de tubos, condutas, perfis ocos e respetivos acessórios,  de aço 0 0,0 

Outras atividades da primeira transformação do aço 1 0,1 

Obtenção e primeira transformação de metais preciosos e de outros metais não ferrosos 2 0,1 

Fundição de metais ferrosos e não ferrosos 4 0,3 

Fabricação de elementos de construção em metal 116 7,8 

Fabricação de reservatórios, recipientes, caldeiras e radiadores metálicos para aquecimento central 10 0,7 

Fabricação de geradores de vapor (exceto caldeiras para aquecimento central) 0 0,0 

Fabricação de armas e munições 0 0,0 

Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados; metalurgia dos pós 0 0,0 

Tratamento e revestimento de metais; atividades de mecânica geral 1 0,1 

Fabricação de cutelaria, ferramentas e ferragens 3 0,2 

Fabricação de outros produtos metálicos 1 0,1 

Fabricação de componentes  e de placas, eletrónicos 5 0,3 

Fabricação de computadores e de equipamento periférico 0 0,0 

Fabricação de aparelhos e equipamentos para comunicações 1 0,1 

Fabricação de recetores  de rádio e de televisão e bens de consumo similares 0 0,0 

Fabricação de instrumentos e aparelhos de medida, verificação e navegação; relógios e material de relojoaria 0 0,0 

Fabricação de equipamentos de radiação, electromedicina e electroterapêutico 0 0,0 
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Fabricação de instrumentos e de equipamentos  óticos e fotográficos 0 0,0 

Fabricação de suportes de informação magnéticos e óticos 0 0,0 

Fabricação de motores, geradores e transformadores elétricos e fabricação de material de distribuição e de 

controlo para instalações elétricas 1 0,1 

Fabricação de acumuladores e pilhas 0 0,0 

Fabricação de fios e cabos isolados e seus acessórios 0 0,0 

Fabricação de lâmpadas elétricas e de outro equipamento de iluminação 0 0,0 

Fabricação de aparelhos para uso doméstico 28 1,9 

Fabricação de outro equipamento elétrico 1 0,1 

Fabricação de máquinas e de equipamentos para uso geral 2 0,1 

Fabricação de outras máquinas para uso geral 37 2,5 

Fabricação de máquinas e de tratores para a agricultura, pecuária e silvicultura 0 0,0 

Fabricação de máquinas-ferramentas, exceto portáteis 0 0,0 

Fabricação de outras máquinas e equipamento para uso específico 4 0,3 

Fabricação de veículos automóveis 200 13,5 

Fabricação de carroçarias, reboques e semirreboques 6 0,4 

Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis 209 14,1 

Construção naval 0 0,0 

Fabricação de material circulante para caminhos de ferro 0 0,0 

Fabricação de aeronaves, de veículos espaciais e equipamento relacionado 0 0,0 

Fabricação de veículos militares de combate 0 0,0 

Fabricação de  equipamento de transporte, n.e. 2 0,1 

Fabrico de mobiliário e de colchões 90 6,1 

Fabricação de joalharia, ourivesaria, bijutaria e artigos similares; cunhagem de moedas 0 0,0 

Fabricação de instrumentos musicais 0 0,0 

Fabricação de artigos de desporto 0 0,0 

Fabricação de jogos e de brinquedos 0 0,0 

Fabricação de instrumentos e material médico-cirurgico 0 0,0 

Indústrias transformadoras, n.e. 53 3,6 

Reparação e  manutenção de produtos metálicos, máquinas e equipamentos 8 0,5 

Total 1484 100 

 

Fonte: INE, Censo de 2011 

 

 

O padrão espacial de localização 
 

O padrão espacial de localização dos estabelecimentos industriais no concelho, encontra-se de um modo 

geral, ligada às melhores condições de acessibilidade ( linha da Beira Alta, IC12, EN 234, IP5 e das 

localidades de Viseu e Mangualde, proporciona-lhe uma posição privilegiada ), à proximidade dos 

aglomerados mais urbanos do concelho com vista à disponibilidade de mão de obra, ao papel dos 

diferentes meios de transporte na acessibilidade aos mercados, ou ainda a razões de ordem física.  

 

Quadro 6.30.  Ramos de Atividade na Zona Industrial I de Nelas. 

Ramos de Atividade 

Transformação de Madeiras 

Oficinas 

Pavimentos e Materiais Pré-esforçados 

Artefactos de Betão 

Revisão de motores, armazém de peças de automóveis 
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Indústria de Ferro Inodizado 

Trabalhos Gráficos, Carimbos, Tipografia e Litografia 

Publicidade Exterior 

Distribuição de Combustíveis 

Indústria e Comércio de Madeiras 

Oficina, carpintaria, armazém, garagem e estaleiro geral 

Feira de Grossistas 

Empresa de Construção Civil 

Comércio por Grosso de Combustíveis Líquidos, Gasosos e Sólidos. 

Eletricidade Geral 

Mecânica de Pesados 

Marmoreira 

Aluguer e Venda de Equipamento 

Fabricação e Comercialização de Móveis de Escritório 

Fabricantes de estruturas metálicas e construções mecânicas 

Soldadas 

Oficina Auto 

Restauro, Fabrico e Comercialização de Mobiliário, Brindes e Acessórios Decorativos 

Armazenagem Logística de Componentes Têxteis para Automóveis e Prestação de Serviços Relacionados com aquelas 
Atividades 

Fabricação de Alimentos Compostos para Animais 

Transformação de Estanho e Chumbo Armazenagem 

Venda e Montagem de Pneus 

Construção de Armaduras de Aço para Construção Civil 

Reparações Elétricas e Eletrónicas 

Torneio Mecânico 

Fabrico de Sacos de Plástico, Papel e Brindes com Impressão Personalizada 

Fabrico de Assentos e Cadeiras de Automóveis. 

Armazenagem Logística de Componentes Têxteis para Automóveis e Prestação de Serviços Relacionados com aquelas 
Atividades. 

Fabrico e Comercialização de câmaras Isotérmicas. 

Transportes Internacionais 

Serralharia civil e mecânica, Soldaduras a Arco Elétrico, a Mig e Tig, por Pontos e Oxiacetilénica 

 
 

 
Figura 6.1 Aspetos de Unidades Industriais localizadas no Concelho de Nelas. 

 

 

No concelho de Nelas há três áreas industriais onde estão instaladas empresas de grande potencial 

económico e que absorvem uma elevada mão de obra do concelho e mesmo da região. A denominada 

zona industrial n.º1 que se localiza a norte da Vila de Nelas, abrangendo também as freguesias de 
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Senhorim, Vilar Seco. Esta área tem aproximadamente 110 hectares e tem cerca de 60 parcelas de 

diferentes dimensões. 

 

Tem uma grande diversidade de indústrias instaladas, como é possível verificar no Quadro 6.24. 

 

A Zona Industrial n.º 2 localiza-se a sul da vila de Nelas e possui uma área com cerca de 100 ha. A 

principal via de acesso a esta zona industrial é a EN 234. 

 

A zona Industrial n.º 3 insere-se na freguesia de Canas de Senhorim e tem aproximadamente 54 ha. Existe 

um plano de pormenor constituído por cerca de 23 lotes e abrangendo uma área 11 ha. 

 

Quadro 6.31.  Ramos de Atividade na Zona Industrial II de Nelas. 

Ramos de Atividade 

Produção de Têxteis para a indústria automóvel e decoração 

Comércio de componentes para automóveis, compra e venda de matérias-primas e subsidiárias e de componentes para linhas 
de montagem, importação e exportação 

Construção Civil 

 

Quadro 6.32.  Ramos de Atividade na Zona Industrial III de Nelas. 

Ramos de Atividade 

Tinturaria de Têxteis  

Indústria de Confeções 

Serviço e Comércio de Moveis, Carpintaria e Marcenaria 

Carpintaria 

Montagem de Gruas Metálicas 

 

 

 

B.3 .  Setor  Terciár io  

 

O conhecimento da estrutura terciária implantada no território municipal é imprescindível para a 

caracterização equilibrada do modelo de desenvolvimento que se tem afirmado no Concelho de Nelas. O 

‘ Terciário ’ assume-se, cada vez mais, fundamental para o crescimento económico, pois constitui um setor 

marcante no desenvolvimento das sociedades atuais, por força dos efeitos multiplicadores que induz 

resultantes das complementaridades com outras atividades. 

 

Uma cuidada avaliação do perfil dos serviços ( quer mercantis, quer produtivos ), sua evolução e grau de 

adequação às realidades locais é essencial no conhecimento das dinâmicas e seus agentes. Importa neste 

contexto, caracterizar a atividade terciária municipal, e identificar as funções que assumem maior 

protagonismo na qualificação de Nelas, enquanto centro urbano prestador de serviços à coletividade, às 

atividades económicas e na valorização do seu potencial endógeno. 
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O setor terciário tem vindo a assumir um importante crescimento, sendo que em 2011 é o setor que mais 

peso tem no concelho de Nelas. 

 

Quadro 6.33.  População ativa por ramos de atividade no Setor Terciário, no Concelho de Nelas ( 2011 ). 

 

Ramos de Atividade 2011 % 

Comércio de veículos automóveis 45 1,5 
Manutenção e reparação de veículos automóveis 76 2,6 
Comércio de peças e acessórios para veículos automóveis 20 0,7 
Comércio, manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios 7 0,2 
Agentes do comércio por grosso 1 0,0 
Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos 9 0,3 
Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 26 0,9 
Comércio por grosso de bens de consumo, exceto alimentares, bebidas e tabaco 4 0,1 
Comércio por grosso de equipamento das tecnologias  de informação e comunicação ( TIC) 0 0,0 
Comércio por grosso de outras máquinas, equipamentos e suas partes 12 0,4 
Comércio por grosso de combustíveis, metais, materiais de construção, ferragens e outros produtos n.e. 45 1,5 
Comércio por grosso não especializado 17 0,6 
Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados 133 4,6 
Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em estabelecimentos especializados 52 1,8 
Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 21 0,7 
Comércio a retalho de equipamento das tecnologias de informação e comunicação (TIC), em estabelecimentos 
especializados 

8 
0,3 

Comércio a retalho de outro equipamento  para uso doméstico, em estabelecimentos especializados 70 2,4 
Comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos especializados 5 0,2 
Comércio a retalho de outros produtos, em estabelecimentos especializados 165 5,7 
Comércio a retalho em bancas,  feiras e unidades móveis de venda 7 0,2 
Comércio a retalho não efetuado em estabelecimentos,  bancas, feiras ou unidades móveis de venda 9 0,3 
Transporte interurbano  de passageiros por caminho de ferro 11 0,4 
Transporte de mercadorias por caminho de ferro 0 0,0 
Outros transportes terrestres  de passageiros 26 0,9 
Transportes rodoviários de mercadorias e atividades de mudanças 150 5,1 
Transportes por oleodutos ou gasodutos 0 0,0 
Transportes marítimos de passageiros 0 0,0 
Transportes marítimos de mercadorias 0 0,0 
Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 0 0,0 
Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores 0 0,0 
Transportes aéreos de passageiros 0 0,0 
Transportes aéreos de mercadorias e transportes espaciais 0 0,0 
Armazenagem 1 0,0 
Atividades auxiliares dos transportes 3 0,1 
Atividades postais sujeitas a obrigações do serviço universal 27 0,9 
Outras atividades postais e de courier 4 0,1 
Estabelecimentos hoteleiros 70 2,4 
Residencias para férias e outros alojamentos de curta duração 3 0,1 
Parques de campismo e de caravanismo 0 0,0 
Outros locais de alojamento 0 0,0 
Restaurantes (inclui atividades de restauração em meios móveis) 112 3,8 
Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviço de refeições 5 0,2 
Estabelecimentos de bebidas 71 2,4 
Edição  de livros, de jornais e de outras publicações 2 0,1 
Edição de programas informáticos 0 0,0 
Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão 1 0,0 
Atividades de gravação de som e edição de música 0 0,0 
Atividades de rádio 0 0,0 
Atividades de  televisão 0 0,0 
Atividades de telecomunicações por fio 20 0,7 
Atividades de telecomunicações sem fio 0 0,0 
Atividades de telecomunicações por satélite 0 0,0 
Outras atividades de telecomunicações 0 0,0 
Consultoria e programação informática e atividades relacionadas 12 0,4 
Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação  e atividades relacionadas; portais Web 0 0,0 
Outras atividades dos serviços de informação 1 0,0 
Intermediação monetária 41 1,4 
Atividades das sociedades gestoras de participações sociais 0 0,0 
Trusts, fundos e  entidades financeiras similares 0 0,0 

Outras atividades de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões 2 0,1 
Seguros 9 0,3 
Resseguros 0 0,0 
Fundos de pensões e regimes profissionais complementares 0 0,0 
Atividades auxiliares de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões 0 0,0 
Atividades auxiliares de seguros e de fundos de pensões 12 0,4 
Atividades de gestão de fundos 0 0,0 
Compra e venda de bens imobiliários 2 0,1 
Arrendamento de bens imobiliários 0 0,0 
Atividades imobiliárias por conta de outrem 9 0,3 
Atividades jurídicas e dos cartórios notariais 30 1,0 
Atividades de contabilidade e auditoria;  consultoria fiscal 48 1,6 
Atividades das sedes sociais 0 0,0 
Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 3 0,1 
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Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins 21 0,7 
Atividades de ensaios e análises técnicas 8 0,3 
Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 2 0,1 
Investigação e desenvolvimento das ciências sociais e humanas 0 0,0 
Publicidade 17 0,6 
Estudos de mercado e sondagens de opinião 3 0,1 
Atividades de design 2 0,1 
Atividades fotográficas 4 0,1 
Atividades de tradução e interpretação 0 0,0 
Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. 4 0,1 
Atividades veterinárias 1 0,0 
Aluguer de veículos automóveis 0 0,0 
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico 2 0,1 
Aluguer de outras máquinas e equipamentos 1 0,0 
Locação de propriedade intelectual e produtos similares, exceto direitos de autor 0 0,0 
Atividades das empresas de seleção e colocação de pessoal 3 0,1 
Atividades das empresas de trabalho temporário 0 0,0 
Outro fornecimento de recursos humanos 0 0,0 
Agências de viagem e operadores turísticos 3 0,1 
Outros serviços de reservas e atividades relacionadas 0 0,0 
Atividades de  segurança privada 25 0,9 
Atividades  relacionadas com sistemas de segurança 0 0,0 
Atividades de investigação 0 0,0 
Atividades combinadas de apoio aos  edifícios 0 0,0 
Atividades de limpeza 50 1,7 
Atividades de plantação e manutenção de jardins 7 0,2 
Atividades de serviços administrativos e  de apoio 1 0,0 
Atividades dos centros de chamadas 2 0,1 
Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 5 0,2 
Atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. 8 0,3 
Administração pública em geral, económica e social 283 9,7 
Negócios estrangeiros, defesa, justiça, segurança, ordem pública e proteção civil 93 3,2 
Atividades de segurança social obrigatória 8 0,3 
Educação pré-escolar 70 2,4 
Ensino básico (1º e 2º Ciclos) 142 4,9 
Ensinos básico (3º Ciclo) e secundário 226 7,8 
Ensinos pós-secundário não superior e superior 22 0,8 
Outras atividades educativas 23 0,8 
Atividades de serviços de apoio à educação 0 0,0 
Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento 45 1,5 
Atividades de prática clínica em ambulatório, de medicina dentária e de odontologia 50 1,7 
Outras atividades de saúde humana 29 1,0 
Atividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados,  com alojamento 9 0,3 
Atividades dos estabelecimentos para pessoas com  doença do foro mental e do abuso de drogas, com 
alojamento 

1 
0,0 

Atividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência,  com alojamento 104 3,6 
Outras atividades de apoio  social com alojamento 2 0,1 
Atividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, sem alojamento 39 1,3 
Outras atividades de apoio social sem alojamento 32 1,1 
Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias 5 0,2 
Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 4 0,1 
Lotarias e outros jogos de aposta 0 0,0 
Atividades desportivas 6 0,2 
Atividades de diversão e recreativas 5 0,2 
Atividades de organizações económicas, patronais e profissionais 2 0,1 
Atividades de organizações sindicais 0 0,0 
Outras atividades de organizações associativas 11 0,4 
Reparação de computadores e de equipamento de comunicação 1 0,0 
Reparação de bens de uso pessoal e doméstico 5 0,2 
Outras atividades de serviços pessoais 53 1,8 
Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico 68 2,3 
Atividades de produção de bens pelas famílias para uso próprio 0 0,0 
Atividades de produção de serviços pelas famílias para uso próprio 0 0,0 
Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 0 0,0 

Total 2914 100 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Da interpretação do quadro a anterior apresentado, pode-se constatar que, em 2011, os ramos de 

atividade mais representativos, eram as atividades relacionadas com o Comércio / Alojamento e 

Restauração. 

 

Outro setor de grande importância é o do ‘ Ensino, Saúde e Serviços Sociais ‘. Ainda com um peso 

considerável há o setor da ‘ Administração Pública, Defesa e Segurança Social ‘. 
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Constituindo o ‘ Terciário ’, um fator de desenvolvimento económico e social, pelos fortes efeitos 

multiplicadores que poderá gerar, fruto das inter - relações verticais e horizontais entre as diversas 

atividades económicas, torna-se pertinente, um melhor conhecimento do seu perfil e evolução, procurando-

se detetar, também, as funções que têm vindo a assumir maior importância, nos serviços prestados ao 

tecido empresarial e às populações. Os ramos de atividade mais significativos em Nelas são os setores 

relacionados com o ‘ Comércio, Alojamento e Restauração ‘. 

 

 

 
Gráfico 6.10 Evolução do N.º de Empresas do Setor Terciário. 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos – Empresas  - 1997 / 1999 / 2001 e Ficheiro de Empresas 2000. 

Anuário Estatístico Região Centro, 2010 

 

 

 

Com base na informação do Anuário Estatístico da Região Centro, 2010, é possível atualizar os dados 

referentes ao setor terciário para o concelho de Nelas, nomeadamente no que diz respeito ao n.º de 

empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios. Essa informação encontra-se compilada no quadro 

seguinte do qual se retira as seguintes ilações para o ano de 2009: 

 As 801 empresas do setor terciário pertencem em maior número ao subsetor do ‘Comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos’ (35%) que contabilizavam 278 

empresas. Com mais de 100 empresas existem os subsetores de ‘Outras atividades de serviços’ 

(107 empresas) e o ‘Alojamento, restauração e similares’ (101 empresas). 

 O ‘Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos’ é claramente o 

subsetor com o maior volume de negócios do concelho de Nelas atingindo em 2009 cerca de 68 

milhões de Euros, o que equivale a 74% de todo o volume de negócios gerado pelo setor terciário. 
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Quadro 6.34.  Empresas com sede no município do setor terciário – N.º Empresas, Pessoal ao Serviço e Volume de Negócios, 

segundo a CAE-Ver.3, 2009 

 

CAE - Ver. 3, 2009 

Empresas Volume de Negócios 

N.º % milh. € % 

Total 801 100% 91782 100% 

G - Comércio por grosso e 
a retalho; reparação de 
veículos automóveis e 
motociclos 278 35% 67915 74% 

H - Transportes e 
Armazenagem 23 3% 3450 4% 

I - Alojamento, 
restauração e similares 101 13% 7189 8% 

J - Atividades de 
informação e de 
comunicação 4 0% 434 0% 

L - Atividades imobiliárias 21 3% 466 1% 

M - Atividades de 
consultoria, científica, 
técnicas e similares 92 11% 6072 7% 

N - Atividades 
administrativas e dos 
serviços de apoio 51 6% 985 1% 

P - Educação 57 7% 467 1% 

Q - Atividades de saúde 
humana e apoio social  44 5% 3168 3% 

R - Atividades artísticas, 
de espetáculos, 
desportivas e recreativas 23 3% 201 0% 

S - Outras atividades de 
serviços 107 13% 1435 2% 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2010 
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C. A n á l i s e  d a s  A t i v i d a d e s  E c o n ó m i c a s :  t e c i d o  

e m p r e s a r i a l  c o n c e l h i o  

 

Tendo-se apresentado a caracterização geral da população ativa, seguidamente analisar-se-á o tecido 

empresarial concelhio.  

 

C.1 .  A dinâmica empresar ial  

 

A dinâmica empresarial pode ser caracterizada através da densidade de empresas (n.º/km
2
), como tal, 

Nelas num conjunto de 15 municípios apresenta em 2009 (Anuário Estatístico de 2010), uma densidade de 

7,7 valor superior à média de Dão-Lafões e apenas superada por Viseu (19,5) e St.ª Comba Dão (8,6) 

 

Continuando a explorar o Anuário Estatístico da Região Centro do Instituto Nacional de Estatística ( 2010 ), 

acerca dos principais indicadores industriais do concelho, pode complementar-se a caracterização do 

tecido empresarial. Sobre o ‘ Volume de Negócios por empresa‘ pode dizer-se que dos 15 concelhos, 

Nelas estava na terceira posição dos concelhos que atingiram um volume mais elevado: 360,4 milhares de 

Euros. 

 

Quanto ao volume de negócios, o concelho de Nelas atingiu em 2009, um volume de 349616 milhares de 

Euros, correspondente a 6% do total da sub-região de Dão-Lafões. Ainda assim, o concelho de Nelas é o 

5.º município com maior volume de negócios da sub-região, liderada pelos municípios de Viseu, Oliveira de 

Frades, Mangualde e Tondela, com volumes de negócios acima dos 650000 milhares de Euros. 

 

Já no que respeita ao ‘Pessoal ao Serviço nas empresas, os concelhos que mobilizavam mais pessoas, 

eram os concelhos de Viseu (27627 trabalhadores que corresponde a 39%), Mangualde (6972 

trabalhadores), Tondela com 6745 trabalhadores, Oliveira de Frades com 5212 trabalhadores e finalmente 

Nelas com 3338 trabalhadores o que corresponde a 4,7% do total de Dão-Lafões 

 

C.2 .  Referência Empresar ial  

 

De acordo com a informação estatística disponibilizada pelo INE, existiam, em 2007, 1101 empresas com 

sede no concelho. Em 2009 o número de empresas baixou para 970 empresas. Referente a 2009, cerca 

de 68% das empresas são individuais, e 95,7% das empresas possuem menos de 10 pessoas ao serviço, 

valores que seguem a linha da sub-região, da região e do próprio país. Em Nelas 50,6% do volume de 

negócios encontra-se concentrado nas 4 maiores empresas do concelho.  
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Uma vez que em 2009 metade do volume de negócios de Nelas encontra-se concentrado nas 4 maiores 

empresas do concelho
2
, torna-se premente a identificação dessas empresas, como as principais forças 

motrizes do espetro económico do concelho. 

 

Recorrendo ao suplemento 100 Maiores e Melhores Empresas do Distrito de Viseu do Semanário Jornal do 

Centro, edição de 30 de julho de 2010, verificamos que Nelas possui 8 empresas no ranking distrital de 

2009.  

 

De acordo com os dados para 2009, a empresa Luso Finsa – Indústria e comércio de madeiras era a maior 

empresa do concelho de Nelas, quer em termos de volume de negócios quer em termos de trabalhadores, 

ocupando inclusive o top 10 do ranking das empresas do distrito de Viseu.   

 

 

 

A Luso Finsa é uma empresa multinacional com um centro de produção e Nelas e uma ampla variedade de 

produtos de madeira 

 

Nos últimos anos os investimentos centraram-se na ampliação da nossa presença internacional e na 

incrementação da nossa capacidade de produção, especialmente em produtos de alto valor acrescentado 

dentro da cadeia de transformação da madeira técnica: painéis de aglomerado e MDF revestidos de 

melamina, folha de madeira, folheado, molduras, módulos de cozinha, componentes para móveis, solos 

laminados,etc. (www.finsa.es) 

 

Em segundo lugar tínhamos a Borgstena Textile Portugal, uma multinacional dedicada ao 

desenvolvimento, produção e comercialização de produtos têxteis para os setores automóvel, escritórios e 

residencial.  

 

A Topack é uma indústria de plásticos, sedeada na zona industrial de Nelas.  

 

Esta unidade encontra-se instalada num imóvel com cerca de 96.000 m2, tendo cerca de 17.000 m2 de 

área coberta, onde trabalham cerca de 120 pessoas, onde um vasto conjunto de equipamentos de 

                                                        

2
 Anuário Estatístico Região Centro, 2010, pág. 241 
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extrusão, impressão e corte nela instalados possibilitam a transformação de cerca de 2.000 toneladas de 

polímeros por mês e cuja produção se destina essencialmente ao setor da distribuição, do comércio e dos 

serviços. (www.topack.pt) 

 

Já a ColdKit Ibérica faz parte do Grupo Nacional Purever é fabricante de uma ampla gama de produtos 

relacionados com o isolamento e a refrigeração. 

 

Parte de um Grupo nacional com clara vocação internacional e tem a sua sede central em Nelas, distrito de 

Viseu e delegações noutros pontos de Portugal. (…) A sua gama de equipamento para Hotelaria e 

Restauração dispõe de um amplo leque de soluções para cozinhas profissionais, estabelecimentos de 

hotelaria (padarias, cafetarias, pastelarias…) e self-service, que superam as expectativas dos nossos 

clientes pela sua resistência e excelente comportamento. (www.coldkit.com) 

 

Além das 4 empresas de referência no concelho, acima identificadas, seguem-se outras 4 que faziam parte 

do ranking das empresas do distrito de Viseu em 2009: a Nelcivil - Construções civis de Nelas, a Movecho 

– Móveis de Escritório, a Cosimpor – Importação e comércio de automóveis e a Mathias (supermercados).  

 

Através da consulta da edição do Diário Económica de 6 de dezembro de 2011, podemos ter acesso à 

listagem das 1000 maiores empresas nacionais de 2010. A Luso Finsa ocupa o 283.º lugar no ranking 

nacional, com um crescimento de 3,6% no volume de negócios entre 2009 e 2010 e uma variação de 

69,3% a nível de resultados líquidos para o mesmo período. 

 

A Borgstena Textile Portugal ocupa o 739.º posto do ranking, com um crescimento de 41,4% no volume de 

negócios entre 2009 e 2010 e uma variação de -99,3% a nível de resultados líquidos para o mesmo 

período. 

 

C.3 .  Empresas e Sociedades  

 

Considerando as Empresas na sua totalidade (o que inclui quer os empresários em nome individual quer 

as sociedades), sobressaem os seguintes subsetores, como se encontra sistematizado no quadro 

seguidamente apresentado: o ‘Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos’ com 278 empresas (29%) e 88 sociedades (28%), o subsetor de ‘Outras atividades de serviços’ 

(107 empresas) e o ‘Alojamento, restauração e similares’ (101 empresas). Como seria de esperar em 

termos quantitativos, o setor terciário possui o maior número de empresas do concelho de Nelas. 

 

Quanto às sociedades com sede no município além das 88 sociedades de ‘Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos’ destacam-se as sociedades de Construção (48 

sociedades) e as sociedades da Indústria Transformadora (42 sociedades).  
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Quadro 6.35.  Empresas e sociedades, segundo os setores de atividade económica, 2009 

Setores de Atividade 
CAE - Rev. 3, 2009 

 Empresas Sociedades 

nº absol. % nº absol. % 

A03  0 0% 0 0% 

B 1 0% 1 0% 

C 81 8% 42 13% 

D 2 0% 2 1% 

E 1 0% 1 0% 

F 84 9% 48 15% 

G 278 29% 88 28% 

H 23 2% 16 5% 

I 101 10% 33 11% 

J 4 0% 2 1% 

L 21 2% 16 5% 

M 92 9% 27 9% 

N 51 5% 7 2% 

P 57 6% 6 2% 

Q 44 5% 11 4% 

R 23 2% 4 1% 

S  107 11% 8 3% 

Total 970 100% 312 100% 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2010 

 

Para além do número de empresas e sociedades existentes num território, a análise ao tecido empresarial 

de Nelas dificilmente ficaria completa sem uma abordagem à sua empregabilidade e volume de negócios. 

Assim, com base na informação expressa no relatório retiramos como principais ilações as seguintes: 

 

↘ a indústria transformadora concentra 39% do pessoal ao serviço nas empresas do concelho e gera 

57% do volume de negócios da totalidade das empresas.  

↘ O Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos emprega 19% 

do pessoal ao serviço nas empresas e gera 19% do volume de negócios. 

↘ A construção é responsável por 14% dos empregados e por 8% do total do volume de negócios do 

concelho. 

↘ A indústria transformadora, o comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos e a construção têm um peso de 71% do pessoal ao serviço e de 84% do volume de 

negócios. 

 

Face à importância da indústria transformadora enquadramos também os principais setores industriais em 

relação ao tecido empresarial do concelho. Assim, com base na informação expressa no relatório retiramos 

como principais ilações as seguintes: 

 

↘ A indústria da indústria da madeira e da cortiça e suas obras emprega cerca de 8% do pessoal ao 

serviço nas empresas do concelho e gera 28% do volume de negócios. 

↘ Já a indústria têxtil emprega também cerca de 8% do pessoal, mas apenas gera 10% do volume de 

negócios do concelho. 
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↘ A fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas emprega cerca 3,4% do pessoal ao 

serviço nas empresas do concelho mas é responsável por 7,3% do volume de negócios. 

 

No que diz respeito à indústria extrativa, identificam-se no quadro seguinte as pedreiras existentes no 

concelho de Nelas. Observa-se que apenas duas são licenciadas pela DREC, e, que o granito é a 

substância de eleição. 

 

Quadro 6.36.  Pedreiras no concelho de Nelas, 2010 

N.º  Nome da Pedreira Substância Localização Situação Empresa Exploradora 

5174 Vale de Boi Granito Lapa do Lobo - Canas de senhorim Licenciada pela DREC Agrepor Agregados - Extração de Inertes, SA 

6527 Lage n.º 8 Areia Lage - Lapa do Lobo Licenciada pela DREC Ramiro Adelino Ramos 

5448 Pedrassa Granito Pedrassa - Senhorim Licenciada pela CMN Gradul - Indústria de Granitos, Lda 

5704 Pedrassa n.º2 Granito Pedrassa - Senhorim Licenciada pela CMN Granidense - Granitos Douriense, Lda 

5749 Lage Gorda Granito S. João do Monte - senhorim Licenciada pela CMN Gradifel - Granitos Fidélios, Lda 

 
Fonte: DREC e CMN, 2010 

 

C.4 .  Infraestruturas 

 

 

Serve o presente ponto para proceder à identificação das infraestruturas de aproveitamento hidroelétrico, 

bem como, do gasoduto – 1.ª escalão, existentes no concelho. 

 

No concelho de Nelas faz-se referência a uma mini-hídrica localizada na freguesia de Senhorim, no rio do 

Castelo, que faz o aproveitamento hidroelétrico dos Moinhos. Quanto ao projetado aproveitamento 

hidroelétrico de Girabollhos, a sua área de intervenção estende-se até às margens do Rio Mondego na 

freguesia de Senhorim.  

 

Relativamente à infraestrutura gasoduto verifica-se que o concelho é atravessado pela linha 11 001 do 

Gasoduto Coimbra-Viseu (Lote 6), entre o Km PK 59 e 67, ou seja, está implantado no concelho de Nelas 

numa extensão de 8 Km. A cerca de 200 m a Nascente da zona limítrofe de Nelas está situada a Estação 

do mesmo Gasoduto que possui a referência GRMS 11 309, sendo estas infraestruturas da propriedade da 

concessionária REN-Gasodutos. 
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