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1. Introdução 
 

O presente documento constitui Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do Projecto do Espaço Comercial E. Leclerc de Braga. 

 

O proponente do Projecto é a firma GESTELEC, Gestão Investimento – Sociedade Unipessoal 

Lda., que tem morada na Rua Calouste Gulbenkian, 52 – 6º E9, 4050 Porto. 

 

O EIA foi desenvolvido com o objectivo de responder aos requisitos do Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Este diploma legal, ao abrigo do nº 2 do Artº 1º e do ponto 

10 do Anexo II, obriga à apresentação de Estudo de Impacte Ambiental para projectos de 

estabelecimentos de comércio ou conjunto comercial com área igual ou superior a 1,5 ha. 

 

O Projecto designa-se Espaço Comercial E. Leclerc de Braga (ECEL) e é apresentado fase de 

Projecto de Execução. O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado durante os meses de 

Abril de 2007 a Janeiro de 2008. Foi apresentada uma adenda ao relatório do Estudo de 

Impacte Ambiental, em Abril de 2008, para dar resposta ao pedido de elementos adicionais 

formulado pela Comissão de Avaliação e posteriormente foram entregues, pelo proponente, 

elementos adicionais do Projecto.  

 

 

2. Descrição do Projecto 
 

2.1. Objectivos e necessidade do Projecto 
 

O Espaço Comercial do E. Leclerc de Braga enquadra-se na estratégia de expansão do Grupo 

E. Leclerc em Portugal. De acordo com um estudo de mercado encomendado pelo 

proponente, em Braga verifica-se um ambiente favorável à criação de uma superfície 

comercial. 

 

2.2. Principais características do Projecto 
 

Localização do Projecto 

O Projecto do Espaço Comercial do E. Leclerc (ECEL) localiza-se no lugar do Bairro de Baixo, 

na freguesia de Ferreiros, pertencente ao concelho de Braga e distrito de Braga (ver 

Figura 1).  

 

O terreno de implantação situa-se numa área periférica da cidade de Braga em área 

adjacente à EN103, que liga Braga a Barcelos, sendo envolvida a nascente pela Circular de 

Braga e a Sul pelo IC14-A11 (ver Figura 1).  

 

À data de realização do trabalho de campo (Outubro de 2007) o local de implantação 

encontrava-se decapado, tendo também sido concluídos os trabalhos de movimento de terras 

para a constituição da plataforma. Estavam ainda a decorrer os trabalhos para a construção 

das fundações, com recurso a estacas (Figura 2). 
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Figura 2 – Local de implantação do Projecto em Outubro de 2007.  

 

Descrição da solução 

O Projecto consiste numa superfície comercial que incorpora uma galeria comercial 

multifuncional. A área de intervenção é de 4,7 ha, sendo a área bruta de construção de 

15.150 m2. No seu conjunto, o Projecto é composto por um hipermercado, galeria comercial, 

posto de abastecimento e centro auto (Figura 3).  

 

O declive do terreno obrigou o projecto de arquitectura a equacionar os espaços e a 

organização em altura, de forma a libertar a área de terreno necessária às circulações e 

estacionamento. Deste modo, estando a cota de entrada da superfície comercial nos 133 m 

(Figura 4), obrigou que o estacionamento automóvel ocupasse dois níveis de patamares. O 

primeiro nível encontra-se à cota 129 m (piso -1), parcialmente coberto, e o segundo nível à 

cota de entrada 133 m (piso 0). Ainda na cota 129 m localiza-se o Posto de Abastecimento de 

Combustíveis.  

 

  

Vista de Norte Vista de Sul  

Figura 4 – Simulações do edifício do ECEL.  

 

O conjunto edificado acima da cota 133 m disporá de uma altura máxima de 11 m. O edifício 

tem por base uma estrutura metálica em pórticos. Um sistema de platibandas contínuas 

esconde as pendentes das águas das coberturas. O corpo central de maior dimensão constitui 

a zona de vendas. A este volume corresponde, em termos estruturais, o pórtico metálico de 

maiores dimensões e com pé direito máximo de 7 m, assumindo-se como um volume de 

grandes dimensões. 
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O ECEL é constituído pelas áreas seguintes áreas: 

− Hipermercado. 

− Galeria comercial, com 47 estabelecimentos comerciais e de serviços diferenciados 

como restauração e/ou bebidas.  

− Área de armazéns, para stock de materiais para consumo das áreas de vendas. 

− Área de Escritórios, onde se localiza os serviços administrativos e a área de gestão. 

− Cargas e Descargas, dimensionado para permitir a manobra dos camiões apresenta ainda 

os elementos necessários ao depósito e tratamento de resíduos. 

− Centro Auto, destinado à venda de produtos específicos para automóveis 

nomeadamente, óleos, auto rádios, materiais de limpeza. Tem ainda uma área 

específica para mudança de óleos e actividades ligadas a intervenções generalistas. 

− Posto de Abastecimento. 

 

No Quadro 1 estão listados os usos por piso do edifício do ECEL. 

 

Quadro 1 – Síntese dos usos previstos por piso do edifício. 

Pisos Uso previsto 

Piso -1 - Estacionamento coberto (430 lugares) 

- Área de cargas e descargas 

Piso 0 - Área de vendas 

- Área de vendas específica 

- Área de galeria: 

- Circulação 

- Comercio (10 estabelecimentos) 

- Serviços (16 estabelecimentos) 

- Armazém à temperatura ambiente 

- Laboratórios 

Piso 1 - Área de escritórios 

- Área de gestão do Conjunto Comercial 

- Área de galeria: 

- Circulação 

- Comercio (6 estabelecimentos) 

- Serviços (15 estabelecimentos) 

 

Na fase de construção prevê-se a utilização de uma média de 38 trabalhadores. Na fase de 

funcionamento estima-se um total de 336 postos de trabalhos, dos quais 160 são directos e 

176 são indirectos. Estima-se ainda que 90% dos trabalhadores têm origem no concelho de 

Braga. 

 

O investimento total previsto é de 22,5 milhões de euros. Deste valor, 14 milhões de euros 

correspondem ao investimento imobiliário e 8,5 milhões de euros correspondem a 

investimento mobiliário e outros investimentos. A estimativa dos rendimentos esperados 

aponta para um volume de vendas do ECEL de 56 milhões de euros. 

 

O ECEL funcionará, aberto ao público, de domingo a quinta-feira das 9h00 às 23h00 e às 

sextas-feiras e sábados das 09h00 às 24h00. As actividades de manutenção assim como 

entregas dos fornecedores funcionarão de segunda a sexta-feira das 06h30 às 11h30. Prevê-se 

que o ECEL funcione 363 dias por ano. 
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Projecto de Arranjos Exteriores 

Este Projecto caracteriza-se pela existência de duas áreas distintas que serão objecto de 

intervenção, nomeadamente: 

− Linha de água que atravessa a área de intervenção - o Projecto pretende devolver à 

linha de água (e respectivas margens) toda a vegetação e “imagem” associada à 

galeria ripícola, e à qual estão associadas espécies arbóreas e arbustivas com 

características próprias. 

− Restante área destinada a zona verde - está prevista a plantação de espécies arbóreas, 

maciços arbustivos e herbáceas, assim como, com revestimentos a tapete de relva e 

outros materiais inertes de revestimento. 

 

De forma geral, o Projecto propõe um coberto vegetal adaptado à região. Está ainda previsto 

um sistema de rega automática de todas as zonas verdes. 

 

Estrutura viária e estacionamento 

Em relação aos acessos, a partir da rotunda a construir pelo proponente na EN103 deriva o 

ramal de acesso ao estacionamento a Sul bem como o acesso de pesados ao cais de descarga, 

permitindo a manobra dos camiões.  

 

A capacidade total de estacionamento será de 803 lugares. 

 

Projectos associados  

Os projectos associados do ECEL correspondem a intervenções que serão efectuadas pelo 

proponente do Projecto. São considerados assim projectos complementares a construção de 

rotunda na EN103, via de acesso às construções vizinhas localizadas a Oeste da área de 

implantação do Projecto e o desvio do interceptor de águas residuais da Amerela, que 

atravessa actualmente parte da área de implantação do Projecto. 

 

Abastecimento de água 

O abastecimento de água será efectuado a partir da rede pública existente. A água será usada 

nas instalações sanitárias, actividades comerciais e limpeza. Adicionalmente prevê-se um 

consumo para efectuar a rega das áreas verdes. Não está prevista a realização de furos ou 

captações de água na área do Projecto. 

 

Águas residuais 

Na fase de construção, como resultado do funcionamento do estaleiro, são produzidas águas 

residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias. Prevê-se a instalação na área de 

estaleiro de fossas estanques para a recolha dos efluentes produzidos. Estes efluentes serão 

recolhidos por um veículo cisterna, sendo o seu destino final a Estação de Tratamento de 

Águas Residuais da Zona Industrial de Laúndos, na Póvoa do Varzim. 

 

Na fase de funcionamento, os efluentes têm origem no funcionamento do ECEL. Serão 

instaladas redes individualizadas dos efluentes domésticos na zona de preparação de 

alimentos e acondicionamento (carne, peixe) e na padaria e pastelaria, no Centro auto, no 

estacionamento coberto e no posto de abastecimento. Todos os efluentes gerados no ECEL 

têm como destino o interceptor da Amerela, cuja entidade gestora é a ADERE.  
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Resíduos 

Na fase de construção a utilização de maquinaria pesada, nomeadamente escavadoras e 

outros equipamentos de construção civil, vão originar um conjunto de resíduos associados a 

operações de manutenção e trasfega de combustíveis. Quanto aos resíduos associados à 

construção do edifício são essencialmente resíduos de construção e demolição, madeiras e 

resíduos de embalagens. O Proponente na contratação com o empreiteiro geral deverá 

garantir o bom armazenamento e destino final dos resíduos produzidos. 

 

Como resultado do funcionamento do Projecto serão gerados diversos tipos de resíduos, 

nomeadamente resíduos de embalagens com origem na actividade comercial, que deverão ser 

recolhidos selectivamente. Serão ainda produzidos resíduos urbanos e equiparados com 

origem nas actividades de restauração que serão igualmente recolhidas. 

 

Será implementado um Sistema de Recolha e Tratamento Prévio dos Resíduos Sólidos. A 

entidade gestora do empreendimento será responsável pelo bom acondicionamento, pela 

colocação e retirada de equipamentos de deposição na via pública, sua limpeza e 

conservação. 

 

Poluentes atmosféricos 

Na fase de construção as emissões de poluentes atmosféricos têm origem no funcionamento 

dos veículos e equipamentos envolvidos nas actividades de construção e no transporte de 

materiais e equipamentos. 

 

Na fase de funcionamento a emissão mais significativa de poluentes atmosféricos resultará do 

tráfego rodoviário gerado pelo empreendimento. Referem-se ainda fontes de emissão de 

poluentes atmosféricos no hipermercado a existência de três geradores que funcionarão a 

gasóleo pelo que terão associadas emissões de gases de combustão. Na Galeria Comercial está 

prevista a instalações de estabelecimentos de restauração que têm associados sistemas de 

exaustão. No posto de abastecimento deverão existir ainda emissões de Compostos Orgânicos 

Voláteis associado a emissões difusas com origem nas actividades de abastecimento.  

 

Ruído 

As actividades de construção dos edifícios, infraestruturas e rede viária, envolvem 

normalmente diversas operações ruidosas, nomeadamente através da utilização de máquinas, 

equipamentos e veículos pesados. 

 

O ruído resultante do funcionamento do empreendimento deverá ser essencialmente o gerado 

pelo tráfego rodoviário.  
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2.3. Principais actividades da fase de construção, funcionamento e 
desactivação 
 

Durante a fase de construção as principais actividades são: 

• Exploração do estaleiro 

• Construção dos edifícios e infraestruturas 

• Construção de acessos viários 

• Transporte de pessoas e equipamentos 

• Implementação do projecto de arranjos exteriores 

 

Durante a fase de funcionamento as principais actividades são: 

• Presença física dos edifícios e outras estruturas 

• Funcionamento do Espaço Comercial 

• Transporte de pessoas e bens 

 

Durante a fase de desactivação as principais actividades são: 

• Demolição dos edifícios 

• Transporte de resíduos 

• Recuperação da área devoluta 

 

2.4. Programação temporal  
 

A fase de construção tem uma duração prevista de aproximada de 8 meses. A fase de 

funcionamento do ECEL deverá ter início no final de 2009 e terá uma duração de 35 anos. A 

fase de desactivação terá uma duração prevista de 3 meses. 

 

 

3. Caracterização da situação de referência 
 

3.1. Geomorfologia e geologia 
 

A geomorfologia regional é marcada a Norte pelo vale do rio Cávado e a Sul pelo vale sinuoso 

do rio Este. A área de implantação do Projecto localiza-se na parte mais a montante da bacia 

hidrográfica do rio Torto pertencente à bacia hidrográfica do rio Cávado e afluente da ribª de 

Panóias. 

 

A área do Projecto desenvolve-se sobre uma estrutura geológica xistenta, muito decomposta 

e alterada, coberta por terra vegetal e por depósitos de materiais soltos. Foram ainda 

observadas áreas de vazadouro, a Norte da área de implantação do Projecto, junto à EN103 e 

pontualmente no interior do terreno. A região apresenta um risco sísmico reduzido. 

 

3.2. Água subterrânea 
 

No local de implantação do Projecto, o substrato geológico confere alguma dificuldade de 

escoamento da água subterrânea e boas condições de permeabilidade nas zonas de fissuras. 

De acordo com os dados disponíveis, a profundidade de extracção da água varia entre os 40 m 

e os 220 m. Os níveis de água na área do Projecto apresentam-se altos, entre 0,3 m na zona 

de vale e 7,0 m nos pontos mais elevados.  
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A área onde se insere o Projecto apresenta um risco de contaminação médio a alto, devido à 

natureza do substrato geológico. 

 

3.3. Água superficial 
 

A área de implantação do Projecto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Cávado e é 

atravessada pelo rio Torto e contornada por um dos seus afluentes.  

 

Nesta fase já foram executados as actividades de decapagem e movimentação de terras, que 

interferem directamente com a rede de drenagem natural, nomeadamente com o rio Torto. 

Verifica-se ainda que toda a rede de drenagem local da envolvente da área de implantação do 

Projecto se encontra artificializada decorrente das várias intervenções associadas à 

construção da rede viária local. 

 

Os efluentes domésticos e industriais da freguesia de Ferreiros, onde se localiza o Projecto, 

são recolhidos pelo sistema de drenagem e tratamento designado Sistema Cidade. Existe na 

área do Projecto um colector de águas residuais designado Interceptor da Amerela. 

 

Em relação à qualidade da água superficial, os dados disponíveis de caracterização, 

correspondem à ribª de Panóias, revelam uma má qualidade. 

 

3.4. Solo e capacidade de uso 
 

Na zona de encosta da área do Projecto ocorre um solo que, decorrente da actividade 

humana, sofreu uma modificação profunda. Na zona de vale do rio Torto, o solo é 

constituindo por materiais não consolidados. Os solos presentes são solos evoluídos com 

alguma estabilidade físico-química, o que lhe confere um risco de degradação reduzido. 

 

Os solos que ocorrem na área de implantação do Projecto apresentam uma aptidão para o uso 

agrícola elevada. No entanto, a ocorrência de manchas de aterros, bem como toda a 

actividade construtiva associada à construção do IC14 e da Circular de Braga, que rodeiam a 

área de implantação do Projecto, originaram a degradação do solo determinando a redução 

da sua capacidade de uso.  

 

3.5. Qualidade do ar 
 

Na proximidade da área de implantação do Projecto a principal fonte de poluentes 

atmosféricos, é o tráfego rodoviário que circula na rede viária próxima, responsável pela 

emissão de poluentes característicos do tráfego automóvel. No concelho de Braga existem 

ainda unidades industriais cujo funcionamento é susceptível de contribuir para a degradação 

da qualidade do ar da região. Os principais sectores presentes no concelho são o têxtil, 

metalomecânica e metalurgia. 

 

Os dados disponíveis mais próximos da área de implantação do Projecto revelam que em geral 

existe uma boa qualidade do ar. 

 

3.6. Ruído 
 

A principal fonte de ruído na área de implantação do Projecto tem origem na circulação 

rodoviária na rede viária local, nomeadamente na EN103, Circular de Braga e IC14-A11. 
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Na envolvente próxima da área do Projecto ocorrem usos sensíveis ao ruído, associado às 

habitações. No entanto, face à perturbação sonora já introduzida pela densa rede viária, foi 

apenas identificada uma habitação susceptível de ser afectada pelo Projecto.  

 

3.7. Resíduos 
 

O concelho de Braga é abrangido pela BRAVAL – Sistema Multimunicipal do Baixo Cávado, 

juntamente com os municípios de Amares, Póvoa do Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do 

Minho e Vila Verde. Este sistema possui uma central de valorização orgânica, um aterro e uma 

estação de triagem localizados em Póvoa do Lanhoso, dois ecocentros e 800 ecopontos. A 

densidade de distribuição dos ecopontos é de 343 habitante/ecoponto. 

 

A responsabilidade do planeamento, gestão de equipamentos e realização de investimentos 

nos domínios dos sistemas municipais de limpeza pública e de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos foi delegada, pelo município de Braga à empresa AGERE - Empresa de 

Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, EM. 

 

3.8. Paisagem 
 

A análise da área de implantação do Projecto e da sua envolvente permitiu a definição de 

quatro Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) com as seguintes características: 

UHP 1 – corresponde à área com ocupação predominantemente florestal. O relevo é mais 

acidentado de toda área de estudo. Abrange toda a área do monte de Caldas – Gondizalves. 

UHP 2 – é uma unidade com características rurais quer em relação ao uso do solo 

predominantemente agrícola, quer em relação à tipologia dos aglomerados urbanos. Abrange 

as áreas mais a jusante do vale do rio Torto.  

UHP 3 – corresponde a parte da cidade de Braga. Área urbana consolidada situada na zona de 

cabeceira que separa a bacia do rio Ave da bacia do rio Cávado.  

UHP 4 – corresponde à periferia da cidade de Braga. Área em transformação quer devido à 

rede viária quer às actividades de construção que ocorrem um pouco por todo o lado, 

observa-se uma mistura de pequenas quintas com prédios multifamiliares e áreas industriais e 

de armazenagem. O Projecto insere-se nesta UHP. 

 

É de salientar que a construção dos aterros bem como toda a actividade construtiva associada 

à construção do IC14-A11 e da Circular de Braga, que rodeiam o terreno de implantação do 

Projecto, originaram a alteração do relevo da área. A actividade construtiva do ECEL já foi 

iniciada, nomeadamente a movimentação de terras, pelo que o terreno encontra-se já 

aplanado. 

 

3.9. Sócio-economia 
 

O concelho de Braga apresentava em 2001 uma massa demográfica de 164.192 habitantes, o 

que representa uns expressivos 41,7% da população da sub-região do Cávado, onde se insere. 

O concelho registou na última década um crescimento do seu efectivo populacional, que se 

traduziu num aumento de 16,7%. Este valor é mais elevado que o registado na sub-região do 

Cávado (11,3%) e na Região Norte (6,2%). A freguesia de Ferreiros, onde se localiza o 

Projecto, apresentava 6.857 habitantes (apenas 4,2% do total do concelho). 

 

Em termos de densidade populacional, verifica-se que Braga apresenta uma densidade de 

894,7 hab/km2. Verifica-se no entanto que a freguesia de Ferreiros, onde se localiza o 
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Projecto, apresenta uma densidade superior à média concelhia (2.096,9 hab/km2), denotando 

um carácter urbano.  

 

A evolução da taxa de actividade no concelho de Braga e da sub-região do Cávado mostra que 

ocorreu um aumento na última década. No concelho de Braga o sector terciário é o que 

apresenta a maior fatia de população residente activa empregada, seguindo-se o sector 

secundário. O sector primário tem um carácter quase residual. No que respeita ao emprego, 

verifica-se que em 2001 a taxa de desemprego em Braga era de 6,9%, valor equivalente ao de 

Portugal (6,8%), enquanto que na sub-região do Cávado era de 5,8%.  

 

O concelho de Braga e a sub-região do Cávado apresentam, globalmente, uma estrutura 

económica diversificada embora com maior peso específico em alguns sectores de actividade. 

De acordo com os dados do pessoal ao serviço nas sociedades, os sectores mais importantes 

no Cávado e em Braga são, num primeiro nível, a indústria transformadora, seguindo-se o 

comércio e a construção. Estes dados permitem concluir que é a indústria que apresenta de 

facto a maior importância na estrutura produtiva local e regional.  

 

3.10. Rede viária e tráfego 
 

O acesso ao terreno de implantação do Projecto faz-se pela EN103, que liga Braga a Barcelos. 

A partir desta via acede-se à Circular de Braga e desta, para Sul, à ao IC14-A11. Esta via, por 

sua vez, estabelece ligação a Barcelos e ao IP1-A3 e a Guimarães. 

 

No que diz respeito aos fluxos de tráfego, a EN103 caracteriza-se por apresentar um volume 

de tráfego relativamente elevado. No entanto, verifica-se que nos últimos anos esta via 

apresentou uma variação muito reduzida do número de veículos em circulação o que se 

traduz numa clara tendência de estabilização. A Circular de Braga encontra-se ainda longe do 

limite da capacidade de carga.  

 

A área de implantação do Projecto é servida pela rede de transportes colectivos de Braga 

apresentando 10 percursos que têm paragens nas imediações. 

 

3.11. Ordenamento do território 
 

A área de implantação do Projecto ocorre num terreno inserido numa área periférica da 

cidade de Braga que se encontra em marcado processo de transformação, por via da recente 

construção de novos eixos rodoviários, definindo uma nova estrutura do espaço urbano.  

 

De acordo com o Plano Director Municipal de Braga, a área afecta ao Projecto encontra-se 

classificada como ”Espaços urbanizáveis – tipo B”, a Sul da EN103 onde serão implantadas as 

construções, e RAN - Reserva Agrícola Nacional, a Norte da EN103 onde se localizará a 

rotunda de acesso à Circular de Braga. Na área de implantação do Projecto existem 

condicionantes da rede viária, rede eléctrica e do Domínio Hídrico. 

 

3.12. Património arqueológico 
 

À data de realização do trabalho de campo, em Outubro de 2007, o local de implantação do 

Projecto encontrava-se decapado, tendo também sido concluídos os trabalhos de 

movimentação de terras para a constituição da plataforma. Pelo que nesta fase não foram 

convenientemente avaliadas as necessidades prévias de estudo referentes à componente 
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arqueologia e património histórico, que, por Lei, deverão ser devidamente enquadradas antes 

de qualquer intervenção física sobre os locais. 

A área do Projecto encontra-se descontextualizada de enquadramentos e referencias relativos 

a Sítios, materiais ou níveis ocupacionais de valia arqueológica e patrimonial, não existindo 

nenhuma referencia na base de dados do IGESPAR e/ou PDM de Braga na área em questão. 

 

3.13. Evolução previsível na ausência do Projecto 
 

A área do Projecto insere-se numa zona de urbanização programada pelo Plano Director 

Municipal, pelo que já se perspectivava a médio prazo a transformação desta zona e a perda 

das suas características actuais. Esta transformação decorrerá da construção de infra-

estruturas viárias e edifícios. Assim, dificilmente a área manteria as suas características 

actuais devendo sofrer uma artificialização resultante da esperada ocupação urbana. É assim 

provável que os impactes previstos para a generalidade dos descritores decorrentes da 

implementação do ECEL ocorram de qualquer forma, mesmo sem a sua implementação.  

 

 

4.  Impactes ambientais 
 

4.1. Geomorfologia e geologia 
 

Na fase de construção os impactes decorrentes da presença do estaleiro e da construção dos 

edifícios e das infra-estruturas estão relacionados com a potencial ocorrência de instabilidade 

de taludes e de fenómenos erosivos. Trata-se de um impacte negativo de baixa significância 

devido ao seu carácter localizado. 

 

O Projecto prevê a intervenção directa numa linha de água podendo ocorrer fenómenos de 

arrastamento de partículas e de instabilidade de taludes. No entanto, este curso de água já 

se apresenta intervencionado pelo IC14-A11 (directamente) e pela Circular de Braga 

(indirectamente), devido ao atravessamento a montante e à alteração do relevo (construção 

de taludes). A jusante, a linha de água principal é ainda atravessada pela EN103. Os arranjos 

paisagísticos previstos na área do Projecto poderão resultar na recuperação da área e na 

redução da ocorrência de fenómenos erosivos. Esta acção corresponde a um impacte positivo 

de baixa significância uma vez que a área de intervenção será reduzida.  

 

Em relação aos recursos geológicos, a movimentação de terras provocou a destruição da 

camada superficial do solo e das formações geológicas superficiais, tendo ocorrido a 

interferência com as formações superficiais.  

 

Na fase de funcionamento não são esperados impactes na geomorfologia nem na geologia. 

 

Na fase de desactivação, os impactes na geomorfologia e na geologia estão associados às 

acções de obra, pelo que se esperam impactes semelhantes aos descritos na fase de 

construção.  
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4.2. Água subterrânea 
 

Na área do Projecto já foram realizados os trabalhos iniciais da obra, nomeadamente as 

actividades de escavação, que provocaram um rebaixamento do nível freático.  

As acções da fase de construção podem interferir com a qualidade da água subterrânea, 

decorrente de eventuais contaminações acidentais. O funcionamento do estaleiro e a 

presença de materiais de construção, bem como a construção dos edifícios, das 

infraestruturas e dos acessos, origina a compactação e a impermeabilização do solo, 

diminuindo a infiltração da água no solo. Pode-se considerar que o impacte associado a estas 

acções será negativo de baixa significância, pois apesar do substrato apresentar um risco de 

contaminação médio a elevado trata-se de uma área de baixa produtividade aquífera, pelo 

que os usos associados são reduzidos. 

 

Na fase de funcionamento as principais perturbações nas águas subterrâneas originadas pela 

presença do ECEL decorrem da impermeabilização de cerca 3,7 ha (79% da área do Projecto). 

Trata-se de uma alteração do sistema de drenagem devido ao impedimento da infiltração da 

precipitação no terreno, favorecendo o escoamento superficial. Estas acções originam um 

impacte negativo de baixa significância dado que se prevê que a afectação do aquífero seja 

reduzida. 

 

Decorrente do funcionamento do Espaço Comercial, do Centro Auto e do Posto de 

Abastecimento não são esperados impactes negativos sobre a qualidade das águas 

subterrâneas uma vez que estão previstos sistemas de recolha e tratamento dos efluentes 

líquidos produzidos. 

 

Os impactes associados às acções da fase de desactivação são similares aos da fase de 

construção.  

 

4.3. Água superficial 
 

As operações de construção, em particular as realizadas directamente na rede de drenagem 

superficial, como é o caso da intervenção prevista na linha de água (desvio do rio Torto e 

construção da bacia de retenção) e a alteração do traçado do interceptor da AGERE, vão 

aumentar a afluência de sólidos em suspensão à linha de água, devido à erosão e ao 

arrastamento de matéria particulada, em particular durante os períodos em que ocorra 

precipitação. A magnitude deste impacte dependerá essencialmente da forma como forem 

conduzidas as obras inerentes à fase de construção e da intensidade e quantidade de 

precipitação que vier a ocorrer nessa fase.  

 

O impacte decorrente da construção dos edifícios e infraestruturas será negativo, apesar de 

estar prevista a intervenção directa numa linha de água, a implementação das medidas de 

minimização preconizadas para esta fase determina um impacte de baixa significância.  

 

Os esgotos domésticos produzidos no estaleiro durante a fase de construção terão como 

destino uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, pelo que o impacte na qualidade da 

água superficial deverá ser negligenciável. 

 

Na fase de funcionamento, a interferência do Projecto com a rede de drenagem, advém da 

artificialização do curso de água e do aumento da área impermeabilizada. O impacte da 

presença física dos edifícios e infraestruturas será negativo de baixa significância, atendendo 
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a que o Projecto de intervenção na linha de água assegura a capacidade de recepção do 

acréscimo esperado no escoamento superficial. 

 

O espaço comercial irá ser dotado de um sistema de recolha dos efluentes líquidos de águas 

residuais em todas as instalações. Os efluentes produzidos com características de efluente 

doméstico serão descarregados para a rede pública de esgotos domésticos (interceptor da 

Amerela).  

 

Serão ainda instaladas redes individualizadas para os efluentes líquidos cujas características 

exigem a realização de um pré-tratamento antes de serem descarregados na rede pública de 

esgotos domésticos, como é o caso dos efluentes líquidos produzidos na zona de padaria e 

pastelaria, centro auto, estacionamentos coberto e descoberto e posto de abastecimento. 

 

O Projecto não prevê o tratamento das águas pluviais recolhidas nos acessos e parques de 

estacionamento descobertos. Assim, as águas pluviais recolhidas nestas áreas serão 

descarregadas na linha de água sem qualquer tratamento. Dado o grande número de veículos 

que vão usar esta área prevê-se a descarga no meio hídrico de matéria particulada e 

hidrocarbonetos em particular associados às primeiras chuvadas a seguir a períodos de estio. 

O impacte nos recursos hídricos superficiais será assim negativo de média significância. 

 

A instalação de redes independentes para a drenagem e recolha das águas pluviais das 

coberturas das zonas de estacionamento e circulação de veículos e a instalação nestas últimas 

de órgãos de decantação de sólidos e separação de hidrocarbonetos, antes da rejeição da 

água na linha de água, permitiria a atenuação do impacte negativo esperado. 

 

4.4. Solo e capacidade de uso 
 

Os trabalhos iniciais de construção do Projecto em análise já ocorreram, pelo que as 

actividades de remoção do coberto vegetal, decapagem do terreno e movimentação do solo 

já foram executadas. Deste modo, já ocorreu a exposição do solo aos fenómenos erosivos 

devido à sua mobilização e armazenamento.  

 

As actividades inerentes as acções de construção originarão a compactação e 

impermeabilização do terreno, na área do Projecto. Deste modo, ocorrerá a degradação do 

solo devido à alteração das suas características físicas, causando a diminuição da sua aptidão 

para o uso. O impacte no solo destas acções será negativo de baixa significância dado o 

elevado grau de alteração que a área de implantação do Projecto bem como da sua 

envolvente apresenta. 

 

Na fase de funcionamento a presença do espaço comercial e das diversas estruturas que o 

constituem, como as áreas de estacionamento, o centro auto e o posto de abastecimento, 

provocam ainda a alteração do uso do solo e a indisponibilidade do solo para outros fins. 

Deste modo, assistir-se-á à continuação do processo de reconversão de solos que 

apresentavam uma capacidade de uso agrícola elevada em solos com “uso urbano”. 

 

O plano de arranjos exteriores prevê uma sementeira de toda a área de espaços verdes e da 

arborização da linha de água e do seu vale com espécies características da região. Este facto 

irá evitar a ocorrência de fenómenos erosivos, facilitando a infiltração da água no solo.  
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Globalmente a presença do espaço comercial, constitui um impacte negativo de baixa 

significância, dado que a envolvente à área do Projecto já se encontra bastante alterada, não 

se prevendo que ocorra um incremento dos fenómenos erosivos pela presença do Projecto em 

análise.  

 

4.5. Qualidade do ar 
 

Durante a fase de construção os poluentes atmosféricos emitidos são os típicos associados a 

zonas de construção, nomeadamente, poeiras, resultantes das operações e circulação de 

máquinas e viaturas nas áreas de construção e vias de acesso não pavimentadas. O impacte 

decorrente das várias actividades relacionadas com a fase de construção traduz-se num 

impacte negativo de baixa significância dado o reduzido número de receptores sensíveis na 

envolvente próxima à área de implantação do Projecto. 

 

Na fase de funcionamento, a circulação dos veículos é responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário. O funcionamento do espaço comercial 

gerará um incremento de tráfego na rede viária local de 9,9%. Considera-se que o impacte 

associado ao potencial acréscimo de emissões de poluentes com origem no tráfego rodoviário 

será negativo, de baixa significância. Dada a progressiva diminuição imposta aos factores de 

emissão associados aos novos veículos em circulação, o aumento das emissões atmosféricas 

daí decorrentes não deverá ser significativa face às que actualmente ocorrem.  

 

As restantes fontes de emissão de poluentes atmosféricos com origem nos três geradores 

previstos para o Hipermercado e a exaustões da área de restauração deverão ter um impacte 

negligenciável na qualidade do ar. 

 

No posto de abastecimento deverão existir ainda emissões de Compostos Orgânicos Voláteis 

associado a emissões difusas com origem nas actividades de abastecimento de combustível. 

No entanto, estas emissões são de difícil quantificação. Dado o afastamento do posto de 

abastecimento relativamente aos usos sensíveis, nomeadamente a habitação mais próxima 

localizada a Oeste, não são esperados impactes negativos na qualidade do ar nem situações 

de incomodidade. 

 

4.6. Ruído  
 

Na fase de construção, as principais fontes de ruído estão associadas ao funcionamento dos 

vários equipamentos usados nas actividades de construção dos edifícios, infraestruturas e 

rede viária. O aumento previsto dos níveis de ruído durante a fase de construção poderá 

provocar alteração no ambiente sonoro na área de implantação do Projecto e na sua 

envolvente. Em particular a habitação mais próxima, localizada a Oeste, poderá ser 

potencialmente afectada devido ao funcionamento da maquinaria usada nas actividades de 

construção. O impacte deverá ser negativo de baixa significância, dado o carácter pontual da 

área afectada pelas actividades de construção e o facto de se tratar de uma perturbação 

temporária. 

 

Na fase de funcionamento, o acréscimo esperado no tráfego que circula na rede viária local 

como resultado do funcionamento do ECEL vai ser responsável por uma alteração no ambiente 

sonoro local. O impacte decorrente do funcionamento do ECEL no ambiente sonoro deverá ser 

um impacte negativo de baixa significância dado que o impacte associado ao tráfego 
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rodoviário gerado pelo ECEL deverá apresentar um incremento nos níveis sonoros pouco 

significativo. 

 

Durante a fase de desactivação do ECEL espera-se que ocorra um aumento dos níveis de ruído 

no local de implantação e nas suas imediações, essencialmente devido aos trabalhos de 

demolição e à circulação de veículos pesados de transporte de materiais e entulhos. Dada a 

natureza das actividades, espera-se um impacte semelhante ao previsto para a fase de 

construção.  

 

4.7. Resíduos  
 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção serão temporariamente armazenados na 

área de estaleiro e depois enviados a destino final autorizado. Nesta fase deverá ser 

implementado um Plano de Gestão de Resíduos por forma garantir a sua correcta gestão. 

Espera-se um impacte negativo de baixa significância, uma vez que a produção de resíduos 

nesta fase não deverá afectar a capacidade do sistema de gestão. 

 

Associado ao funcionamento do ECEL espera-se a produção de resíduos sólidos. O Projecto 

prevê a existência de uma zona dedicada para efectuar o pré-tratamento e armazenamento 

temporário dos resíduos antes do seu envio a destino final autorizado. A correcta gestão dos 

resíduos produzidos determina um impacte negativo de baixa significância. 

 

Os resíduos produzidos durante a fase de desactivação deverão ser temporariamente 

armazenados e depois enviados a destino final autorizado. A correcta gestão dos resíduos 

produzidos permite a minimização do impacte da sua produção.  

 

4.8. Paisagem 
 

Na área do Projecto já ocorreram as principais alterações na morfologia do terreno, devido à 

execução da remoção do coberto vegetal, da decapagem de aterros e escavações e da 

alteração do uso do solo existente antes do início dos trabalhos de construção. Estas primeiras 

perturbações podem-se considerar as mais relevantes na paisagem dado que alteram os seus 

elementos estruturantes.  

 

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional do 

território, estando as perturbações relacionadas com a introdução de elementos “estranhos”, 

nomeadamente, área de estaleiro, presença e movimentação da maquinaria pesada e 

materiais de construção. O impacte previsível nesta fase é considerado negativo de baixa 

significância, dado que a alteração da paisagem não se traduz na diminuição da sua qualidade 

visual e o número de observadores sensíveis permanentes para a área do Projecto é reduzido. 

A implementação do projecto de arranjos exteriores contribui ainda para a minimização do 

impacte. 

 

Na fase de funcionamento, a presença destas estruturas provocará uma alteração na 

paisagem, principalmente por se tratar de uma alteração do uso existente e de uma 

artificialização da área de implantação do Projecto. Considera-se que o impacte na paisagem 

é negativo de baixa significância dado que o ECEL não deverá provocar uma diminuição da 

qualidade paisagística, apesar de originar um incremento da artificialização da área. Os 

arranjos paisagísticos previstos, nomeadamente junto à linha de água, poderão localmente 

original uma melhoria da paisagem.  
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As actividades de desactivação, nomeadamente a demolição dos edifícios terão impactes na 

paisagem semelhantes aos da fase de construção, associados à desorganização visual causada 

pelas obras.  

 

4.9. Sócio-economia 
 

As acções associadas à fase de construção do Projecto não geram impactes ao nível da 

demografia. No entanto, espera-se que esta fase contribua para a fixação da parcela da 

população que eventualmente venha a estar ligada à fase de construção. Os cerca de 8 meses 

de obras inerentes à construção do Projecto, vão gerar uma procura local de mão-de-obra no 

sector da construção civil que, embora de carácter temporário, poderá ser importante. No 

entanto, este impacte depende da entidade responsável pela obra, nomeadamente dos 

empreiteiros e das suas políticas de recrutamento de pessoal. Face ao tipo e dimensão das 

obras a efectuar, é de prever o emprego de mão-de-obra local.  

 

O investimento de 22,5 milhões de Euros durante os 8 meses de duração da obra, representa 

uma média mensal de cerca de 2,8 milhões de Euros, valor relevante que se traduz na 

indução de efeitos multiplicadores na economia regional e local. Trata-se de um impacte 

positivo de elevada significância tendo em conta a dimensão do investimento. 

 

À fase de funcionamento estão associados impactes positivos na fixação da população, 

embora pouco expressivos, em virtude da criação de postos de trabalho locais, que 

contribuirão para aumentar a tendência evolutiva da população de Braga, em particular na 

freguesia de Ferreiros. Directamente ligado ao funcionamento do Projecto estima-se a criação 

de cerca de 160 postos de trabalho directos e 176 indirectos, que representam um importante 

contributo para aumentar os níveis de emprego no concelho de Braga e nos concelhos 

limítrofes. 

 

Globalmente, todo o sistema económico regional poderá beneficiar devido ao rendimento 

proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com os funcionários e 

actividades associadas ao funcionamento do ECEL, que incidirá sobre diversos agentes 

económicos fornecedores de bens e serviços; pela aquisição de bens e serviços e das 

sucessivas transacções económicas, devido ao rendimento; e pela actividade económica em 

geral devido aos níveis de consumo. 

 

Trata-se assim de um impacte positivo de média significância dado o reforço do rendimento à 

escala supra municipal e o aproveitamento do potencial de serviços. 

 

As actividades de desactivação têm efeitos essencialmente por via da utilização de mão-de-

obra, pelo que se esperam impactes similares aos da fase de construção. 

 

4.10. Rede viária e tráfego 
 

O funcionamento o ECEL gerará, em período de ponta, um movimento de veículos que pode 

ser considerado elevado. Verifica-se que na EN103 os valores de tráfego estimados decorrente 

do funcionamento do ECEL deverão ultrapassar a capacidade máxima da via logo no primeiro 

ano de funcionamento. Considera-se assim que o impacte é negativo de elevada significância 

uma vez que o Projecto contribui para a saturação de uma importante via. 

 

 



 
 

Espaço Comercial E. Leclerc de Braga ���� 03/11/2008 Resumo Não Técnico 

 

18 

4.11. Ordenamento do território 
 

As actividades de construção e operação do ECEL implicam uma alteração no uso do solo na 

área de implantação do Projecto, que se traduz num aumento da área de uso urbano face a 

um anterior uso expectante. 

O Projecto cumpre com todos os parâmetros exigidos pelo Plano Director Municipal de Braga 

nomeadamente os relativos ao coeficiente e área de ocupação, estacionamento e espaços 

verdes. 

No que respeita às condicionantes, podem considerar-se as seguintes situações: 

− No que respeita à linha de alta tensão o Projecto contempla as alterações propostas pela 

EDP S.A., relativamente à modificação da altura dos postes, pelo que não existe conflito; 

− A modificação da rede viária a Norte da EN103, designadamente a construção da rotunda 

e acesso à Circular de Braga, implicam a ocupação de uma pequena área de Reserva 

Agrícola Nacional de acordo com a Carta de Condicionantes do Plano Director Municipal 

de Braga. Segundo informação do Proponente, esta área foi objecto de desafectação no 

âmbito do projecto da Circular de Braga, pelo que não deverá existir interferência com 

esta condicionante; 

− A canalização da linha de água que atravessa a área do Projecto configura uma 

intervenção em área de servidão do Domínio Hídrico. 

 

Verifica-se assim que face à interferência do Projecto em áreas do Domínio Hídrico o impacte 

é negativo que se considera de baixa significância dada a pequena dimensão da área 

condicionada.  

 

4.12. Património arqueológico 
 

Nas áreas prospectadas e observadas não foram detectados quaisquer materiais, estruturas 

e/ou níveis ocupacionais conectados com utilizações humanas e períodos crono-culturais de 

valia superlativa pelo que o impacte deverá ser negligenciável. No entanto são recomendadas 

medidas de acompanhamento da fase de construção do Projecto. 

 

 

5. Medidas de minimização 
 

Durante a fase de elaboração do Projecto de Execução e nas fases de construção, 

funcionamento e desactivação do ECEL deverão ser implementadas todas as medidas de 

minimização de impactes e recomendações conforme apresentado nos Quadros 2, 3, e 4. 
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Quadro 2 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Água subterrânea - Todas as estruturas que contêm materiais contaminantes devem ser inspeccionadas 

periodicamente, de forma a verificar se existe risco de contaminação. 

Água superficial - Manutenção e limpeza das passagens hidráulicas a montante e a jusante da área do Projecto. 

- Deverão ser implantadas bacias para a recolha das águas com origem nas actividades de lavagem de 

betoneiras e de rodados que promovam a separação de sólidos antes da sua rejeição. 

- No sentido de evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou combustíveis, associados ao 

funcionamento da maquinaria a utilizar na fase de construção, recomenda-se que todas as 

operações de manutenção dessa maquinaria sejam efectuadas em local apropriado para o efeito em 

áreas impermeáveis dentro da área do estaleiro, e que os subprodutos dessas operações sejam 

armazenados em recipientes estanques e posteriormente encaminhados para destino final 

adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

- Deve ser implementado o Plano de Gestão de Resíduos. 

- Deverão de igual forma, ser definidos locais específicos para a armazenagem temporária dos 

resíduos na área do estaleiro, procedendo-se posteriormente à sua expedição para destino final 

adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

- As intervenções na linha de água devem ser realizadas sempre que possível em períodos de reduzida 

pluviosidade. 

- Deve-se proceder à estabilização do talude da linha de água desviada, de modo a minimizar o 

arraste de partículas para a mesma.  

Solo - No estaleiro deverá existir uma zona impermeável para a instalação e manipulação de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas. 

- Deverá ser efectuado o controlo rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de trabalho, de 

modo a evitar derrames acidentais de óleos e combustíveis no solo.  

- No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a área 

envolvente, devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas apropriadas, ou 

totalmente removidos e transportados para local apropriado. 

Qualidade do ar - Limitar às áreas estritamente necessárias as acções como movimentação de terras, circulação e 

parqueamento de máquinas e veículos.  

- Deve ser efectuada a rega dos acessos não pavimentados para minimizar a emissão de partículas 

associada à circulação de veículos pesados na área de implantação do Projecto. 

- Os materiais de construção como cimento e outros capazes de emitir poeiras devem ser 

devidamente acondicionados. 

- Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho, 

deverão ser devidamente limpos. 

Ambiente sonoro - Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à 

obra. 

- O empreiteiro deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência sonora emitida por 

toda a maquinaria de apoio à obra. 

- Seleccionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído. 

- Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de 

actividades de construção que gerem elevado ruído apenas ao período diurno (das 08h00 às 20h00) 

e nos dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro. 

Resíduos - Implementação do plano de gestão de resíduos. 

- O empreiteiro deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão destino adequado. 

- Os locais de depósito temporário de materiais e entulho, deverão situar-se em locais protegidos dos 

ventos ou, caso não existam, providenciar a sua protecção com estruturas colocadas para o efeito, 

fora das zonas mais sensíveis. 

- Deverá ser proibida a deposição de resíduos lexiviáveis a céu aberto, por forma a evitar o 

arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente. 
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Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Paisagem - Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas dentro do 

perímetro do estaleiro de obras, de forma a reduzir a exposição visual destas actividades. 

- Deverão ser realizadas regas nas áreas em construção, por forma a reduzir as poeiras e minimizar os 

efeitos sobre a paisagem. 

- Toda a área de intervenção das obras deverá ser balizada, evitando-se a circulação de pessoas e 

máquinas fora do seu perímetro, exceptuando-se naturalmente a utilização das zonas confinadas à 

obra. 

Rede viária e 

tráfego 

- Deverá ser apresentado um plano de circulação com origem e destino dos veículos associados à 

obra. 

Património 

arqueológico 

- Desenvolvimento de um processo de acompanhamento arqueológico dos trabalhos de obra. 

 

Quadro 3 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Água subterrânea - Todas as estruturas que contêm materiais contaminantes devem ser inspeccionadas 

periodicamente, de forma a verificar se existe risco de contaminação. 

Água superficial - Limpeza e manutenção periódicas dos separadores de hidrocarbonetos, separador de gorduras e de 

féculas a instalar no ECEL. 

- Deverão ser instaladas redes independentes para a drenagem e recolha das águas pluviais das 

coberturas das zonas de estacionamento e circulação de veículos. Nestas últimas deverão ser 

instalados órgãos de decantação de sólidos e separação de hidrocarbonetos antes da sua rejeição 

na linha de água. 

- Deverão ser dimensionados e construídos depósitos para a recolha das águas das coberturas por 

forma a efectuar a sua utilização em actividades de lavagem de pavimentos. 

- Deverão ser implementadas medidas de racionalização dos consumos de água. 

Ambiente sonoro - Dada a proximidade do cais de descargas à habitação (Ponto 1), deverá ser verificado o 

cumprimento das disposições do Regulamento Geral do Ruído. Caso se verifiquem situações de 

incumprimento deverá ser efectuado o tratamento acústico da área do cais de descargas por forma 

a cumprir as disposições legais aplicáveis.  

Resíduos - Implementação do plano de gestão de resíduos. 

Paisagem - Deverá ser garantido a correcta manutenção dos espaços verdes, nomeadamente junto à linha de 

água. 

Rede viária e 

tráfego 

- Deverá ser apresentada e implementada uma solução de engenharia de tráfego que garanta que a 

capacidade máxima da EN103 não seja atingida decorrente do funcionamento do Projecto. 

 

Quadro 4 – Medidas a implementar na FASE DE DESACTIVAÇÃO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Recursos hídricos 

subterrâneos 

- Todas as estruturas que contêm materiais contaminantes devem ser limpas antes do seu 

desmantelamento por forma a evitar o risco de contaminação. 

Qualidade do ar - Os materiais de demolição capazes de emitir poeiras devem ser devidamente acondicionados. 

- Após a conclusão dos trabalhos de demolição, todos as zonas de trabalho, deverão ser devidamente 

limpos. 

Resíduos - Elaboração de um plano de gestão de resíduos por forma a garantir o seu destino adequado. 

- Os locais de depósito temporário de materiais e entulho, deverão situar-se em locais protegidos dos 

ventos ou, caso não existam, providenciar a sua protecção com estruturas adequadas, fora das 

zonas mais sensíveis. 

- Deverá ser proibida a deposição de resíduos lexiviáveis a céu aberto, por forma a evitar o 

arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente. 
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Descritor Medidas de minimização na FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Paisagem - Assim que houver intenção de desactivar o Projecto ou alguma das suas componentes, deve ser 

apresentado, à Autoridade de AIA, um plano de desactivação pormenorizado, que deve descrever as 

acções de desmantelamento, o destino dado aos elementos retirados e um plano de recuperação 

final de todas as áreas afectadas. 

Rede viária e 

tráfego 

- Deverá ser apresentado um plano de circulação com origem e destino dos veículos associados à 

obra. 

 

Na fase de funcionamento do ECEL deverão ser sistematizados todos os procedimentos de 

gestão relacionados com as questões ambientais no sentido da implementação formal de um 

Sistema de Gestão Ambiental ao abrigo da Norma ISO 14001. 

 

6. Planos de Monitorização 
 

Com o objectivo de determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas 

que possam corrigir possíveis impactes residuais são propostos planos de monitorização para 

as componentes Rede de Drenagem (fase de construção e funcionamento), Água Superficial 

(fase de funcionamento), Ruído (fase de funcionamento) e Resíduos (fase de construção e 

funcionamento). 

 

7. Síntese 
 

Terminado o trabalho, e em jeito de balanço, é o momento de se sintetizarem as principais 

conclusões das análises efectuadas. 

 

Começamos por relevar que a implementação do Espaço Comercial E. Leclerc de Braga 

apresenta consequências benéficas na sócio-economia local e regional. Na fase de construção 

o investimento previsto traduz-se na indução de efeitos positivos multiplicadores na economia 

local e regional. Na fase de funcionamento espera-se um importante contributo para 

aumentar os níveis de emprego e uma esperada qualificação do comércio e serviços prestados 

localmente e uma qualificação da actividade económica do concelho de Braga e da sub-região 

do Cávado. 

 

O Projecto apresenta como impactes ambientais susceptíveis de preocupação os esperados 

sobre a rede viária, face à previsível pressão na EN103, decorrente do aumento do tráfego 

gerado na fase de funcionamento do Projecto. 

 

Os restantes meios receptores sofrem impactes negativos de baixa significância, com 

excepção dos prováveis efeitos na qualidade da água superficial na fase de funcionamento. 

No entanto, este efeito pode ser minimizado mediante a instalação de sistemas de 

tratamento adequados.  

 

Para a generalidade dos impactes são ainda propostas medidas com vista à minimização dos 

efeitos assim como planos de monitorização para que se possa determinar de forma 

sistemática a eficácia das medidas de minimização implementadas, permitindo, caso se 

justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas que possam corrigir possíveis impactes 

residuais.  

 


