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O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO? 

Este Resumo Não Técnico faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

referente ao Projecto de Ampliação do Aeroporto Regional de Bragança, tendo este 

estudo sido realizado entre os meses de Junho e Agosto de 2008. 

Este EIA teve como objectivo caracterizar de modo claro a situação actual da área 

de implantação do projecto e sua envolvente imediata, tendo sido também 

analisadas as possíveis alterações directas ou indirectas sobre o ambiente durante 

a fase de exploração do projecto em estudo. Finalmente, foram apontadas medidas 

de minimização e potenciação, com o objectivo de diminuir os impactes ambientais 

negativos, ou potenciar os impactes positivos. 

No caso de pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o 

projecto poderá ter sobre o ambiente deverá consultar o EIA. 

QUEM É QUE PROPÕE E LICENCIA O 
PROJECTO? 

A entidade proponente do projecto é a Câmara Municipal de Bragança, sendo a 

entidade licenciadora o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). Uma vez que o 

INAC é um serviço central, então é a Agência Portuguesa para o Ambiente a 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

PORQUE É NECESSÁRIA A AMPLIAÇÃO DO 
AEROPORTO DE BRAGANÇA? 

Actualmente, o Aeroporto de Bragança conta com uma pista de 1.700 m de 

comprimento e 30 m de largura, adequada para aeronaves até ao tipo B.  
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Num futuro imediato, prevê-se a operação no Aeroporto de Bragança de 

companhias cuja frota é caracterizada por aeronaves do tipo C, com uma 

capacidade média de 150 passageiros, que unirão a região a destinos europeus. Por 

outro lado, a empresa aeronáutica Aeronorte tem previsto transferir a sua base de 

operações para o Aeroporto de Bragança. 

Para satisfazer esta nova procura, nem a plataforma nem o Terminal actuais são 

capazes de absorver este tipo de tráfego, tanto por tipo como por número de 

aeronaves, nem tampouco pela quantidade de passageiros, tornando-se necessário 

a adequação das infra-estruturas do aeroporto para a operação deste tipo de 

aeronaves. 

 

ONDE SE LOCALIZA O AEROPORTO? 

O Aeroporto de Bragança está situado no Concelho de Bragança e, por conseguinte, 

no Distrito do mesmo nome.  

O Aeroporto de Bragança está situado a Nordeste da cidade de Bragança, distando 

cerca de 10 km desta. 

No que concerne às freguesias, o aeroporto situa-se na Freguesia de Baçal e 

Aveleda. 

Seguidamente é apresentada uma figura com a localização do aeroporto. 
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Figura 1 – Localização do projecto ao nível do Concelho/Freguesias. 

A área de intervenção é apresentada nos desenhos EIA-RF.00-DPJ-01 – Planta de 

Enquadramento e EIA-RF.00-DPJ-02 – Área de Estudo do Projecto em Estudo 

apresentados em anexo. 

COMO VAI SER AMPLIADO O AEROPORTO? 

A situação futura do aeroporto contará com uma pista de voo de 2.300 m de 

comprimento efectivo e 45 m de largura, iluminada e preparada para permitir as 

operações de aproximação de não precisão. Para admitir as operações dos novos 

tipos de aeronaves, muito mais pesadas do que as que operam actualmente no 

aeroporto, será necessário realizar uma melhoria do pavimento existente. 

Além disso, contará com uma nova plataforma e um novo edifício Terminal com 

capacidade suficiente para a nova procura apresentada. Esta nova plataforma será 

ligada directamente à pista por meio de um caminho de circulação com 18 m de 

largura. 
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A plataforma existente será ampliada e adequada para as aeronaves que utilizarão 

o aeroporto. 

O perfil longitudinal da pista determina a ampliação da seguinte maneira: 

 100 m a norte, deslocando a cabeceira 20 

 500 m a sul, deslocando a cabeceira 02 

A pendente resultante após a ampliação será de 1%, ampliando 100 m a pista pelo 

Norte com uma pendente de +0,5 %, e 500 m pelo Sul com uma pendente de 

+0,64 %. 

Com o objectivo de aproveitar ao máximo as instalações actuais e minimizar o mais 

possível o investimento, as acções de ampliação estão previstas dentro dos 

terrenos propriedade da Câmara Municipal. 

ELEMENTOS AFECTADOS PELO PROJECTO 

Um projecto como Ampliação do Aeroporto de Bragança provoca sempre alterações 

nos vários elementos que constituem o ambiente, sendo estas alterações, na 

maioria dos casos, possíveis de minimizar através de um conjunto de acções que se 

podem adoptar durante a exploração do projecto.  

Nos pontos seguintes apresenta-se um pequeno resumo das características do 

ambiente afectado, assim como da avaliação dos impactes expectáveis na fase de 

construção e exploração do projecto e respectivas medidas de minimização. 

Geologia e Geomorfologia 

A área onde está implantado o aeroporto e sua envolvente é caracterizada por um 

relevo essencialmente plano, com cotas compreendidas entre os 660m e os 697m. 
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Esta área de estudo é caracterizada essencialmente pela presença de rochas 

sedimentares (conglomerados) e também rochas metamórficas (xistos e 

quartzitos).  

As principais alterações na geomorfologia ocorrem sobretudo na fase de 

construção, em resultado da realização das obras de escavação e aterro 

necessárias à ampliação da pista do aeroporto e à construção das infra-estruturas 

de apoio ao mesmo, as quais induzem alterações no relevo. 

No entanto, atendendo ao tipo de construções previstas e à orografia do terreno, 

prevêem-se que estas alterações sejam pouco significativas. 

Águas Subterrâneas 

No que diz respeito às águas subterrâneas as situações mais críticas, ocorrem 

durante a fase de exploração e estão relacionadas com a água da chuva que cai na 

plataforma da pista e nas plataformas dos parques de estacionamento das 

aeronaves, e depois escorre para os solos ou linhas de água próximas, arrastando 

consigo alguns poluentes. Para evitar que estas águas contaminadas cheguem às 

águas subterrâneas, as mesmas são actualmente sujeitas a tratamento, antes de 

serem descarregadas nas linhas de água. 

Solos, RAN e REN  

Para a análise dos impactes sobre os solos interessa ser tomada em consideração a 

sua aptidão para a agricultura e a protecção dos espaços naturais. Desta forma, na 

área de estudo, verificou-se que na sua maioria a aptidão do solo para a agricultura 

é moderada. 

As áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) predominam na área de estudo, 

estando associadas aos leitos das linhas de água, às suas cabeceiras, a áreas com 

risco de erosão e a áreas de máxima infiltração. 
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Em termos de afectação dos solos pelo projecto, os principais problemas que 

podem surgir com a ampliação do Aeroporto, são os que resultam da remoção da 

camada superficial do solo, da compactação e da contaminação dos solos, 

principalmente durante a fase de construção. 

Para evitar que os solos de melhor capacidade agrícola sejam afectados, deverão 

ser reduzidas as actividades necessárias à construção nessas áreas como a 

construção de acessos temporários, a circulação de maquinaria e os estaleiros. 

Além disso, os solos sem cobertura devem ser revegetados o mais rapidamente 

possível, de modo a evitar a sua exposição prolongada à chuva e ao vento. As 

terras provenientes da decapagem dos solos devem ser usadas no revestimento 

dos aterros e das escavações. 

Uso Actual do Solo 

Neste ponto analisaram-se os impactes que poderão ser causados a nível do uso 

actual do solo pela ampliação do actual aeroporto de Bragança.  

A área de estudo é bastante homogénea sendo fundamentalmente rural, com 

poucas áreas sociais, onde a actividade agrícola possui sem dúvida uma dimensão 

importante, ocupando grande parte da paisagem. Neste contexto, as áreas 

agrícolas representam no seu conjunto cerca de 70% da área total analisada, sendo 

a classe mais representada as “Culturas de sequeiro” (66,46% da área total), 

seguida do “Aeroporto” e “Lameiro” (8,38% e 8,05% da área total, 

respectivamente). 

A zona analisada apresenta ainda uma componente natural importante, com 

“Bosque” e “Áreas ripícolas”, representando em conjunto cerca de 10% da 

totalidade da área analisada. 

Na fase de construção os principais impactes derivam da destruição directa 

derivada das acções de obra; construção de acessos temporários; desmatação e 
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movimentos de terras; aumento da erosão e contaminação causada por derrames 

de óleos e combustíveis e por descarga no solo de águas residuais provenientes de 

estaleiros de obra.  

Já na fase de exploração do aeroporto, os principais impactes serão respeitantes à 

alteração dos usos actualmente existentes e à contaminação derivada da poluição 

produzida. 

As principais classes afectadas pelo projecto em estudo correspondem às classes 

mais representadas na região estudada: “Aeroporto” e “Cultura de sequeiro” 

(66.36% e 29.85% da área total analisada, respectivamente). As “Culturas mistas” 

possuem também uma área afectada importante (2,24%). No que concerne a 

classes directamente associadas à presença humana – “Uso urbano”, não existirá 

afectação. 

Em termos de impactes, a afectação de “Culturas de sequeiro” constitui um impacte 

negativo, de média a reduzida magnitude e significância, e de reduzida magnitude 

e significância para as “Culturas mistas”.  

Na fase de exploração, a contaminação por poluentes provenientes do 

funcionamento do aeroporto poderá ser significativa nas zonas em que esta 

atravessa ou passa junto a classes de uso mais sensíveis, tais como as áreas 

agrícolas – “Culturas de sequeiro” e “Culturas anuais mistas”, sendo menos 

significativo nas restantes classes. Trata-se de um impacte negativo, de carácter 

temporário e reversível, cuja magnitude depende da extensão afectada pelas 

escorrências. 

Para minimizar a afectação das áreas mais sensíveis – áreas agrícolas, pretende-se 

que os trabalhos necessários à obra, como a implantação de estaleiros e acesso 

temporários, se venham a localizar longe destas zonas, devendo as áreas afectadas 

ser recuperadas quando as obras terminarem. Da mesma forma, quando se 

proceder à desmatação e remoção da camada superficial de solo, este deve ser 



Câmara Municipal de 

Bragança 

PLANO DIRECTOR DO 

AEROPORTO REGIONAL DE BRAGANÇA 
 

 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental 

RESUMO NÃO TÉCNICO 
Página-10 

 

guardado para utilização posterior na fertilização das zonas que serão alvo de 

recuperação ou intervenção paisagística.  

A implementação de procedimentos em obra, bem como durante a fase de 

exploração, visando a realização de operações de manutenção das máquinas 

afectas a esta, restringindo estas operações à zona do estaleiro, de forma a evitar o 

derrame de substâncias poluentes na envolvente é também recomendada. 

Águas Superficiais 

O aeroporto de Bragança desenvolve-se sobre a bacia hidrográfica do Douro, sendo 

a ampliação da pista do aeroporto municipal de Bragança mais especificamente 

sobre a bacia do Rio Sabor. 

Enquanto a fase de construção decorrer, o principal impacte que se pode verificar 

consiste na emissão de poeiras, como resultado das movimentações de terras, que 

se podem depositar nas linhas de água atravessadas pelos traçados em estudo ou 

nas suas proximidades e a impermeabilização dos terrenos da zona a ampliar. 

De modo a que as poeiras não se depositem nas linhas de água e que não se 

verifiquem impactes negativos, encontram-se propostas medidas de minimização 

que evitam a ocorrência dos mesmos ou a sua minimização. De modo análogo são 

também propostas medidas de minimização para os impactes negativos 

decorrentes do arrastamento de sólidos. 

A fase de exploração do aeroporto, está associada à emissão e produção de 

poluentes provenientes das turbinas das aeronaves, dos travões e outros, que se 

depositarão na plataforma sendo posteriormente arrastados pelas águas da chuva. 

Estas emissões poderão induzir um aumento da poluição nas linhas de água que 

são atravessadas pelo projecto. As águas de escorrência da plataforma já são 

objecto de tratamento preliminar, o que por si só reduz este impacte. No entanto, 

por forma a controlar a qualidade do meio hídrico, serão realizadas recolhas e 

análises periódicas da qualidade da água nas linhas de água, à semelhança do que 
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já se verifica actualmente, permitindo avaliar a necessidade de implementação de 

outras medidas de minimização. 

Qualidade do Ar 

A área envolvente ao projecto em estudo caracteriza-se por ser maioritariamente 

uma zona rural, sem a presença de grandes unidades industriais, constatando-se 

que a qualidade do ar na região em análise pode ser classificada como de Boa. 

Após da análise dos efeitos que a construção do projecto em estudo poderia vir a 

provocar na qualidade do ar chegou-se às seguintes conclusões:  

 Durante a fase de construção, o principal impacte consiste na emissão de 

poeiras, associadas à movimentação de terras, circulação de veículos em 

terrenos de terra e ao transporte de materiais. A emissão de gases de 

combustão dos veículos e equipamento da obra constituirá outro dos impactes 

previstos. Porém, foram identificadas algumas medidas de modo a diminuir 

estes impactes negativos tais como: os materiais em pó, facilmente dispersos 

pelo vento, devem ser cobertos e/ou humedecidos; as rodas dos veículos 

pesados devem ser lavados antes de saírem da zona de obra, sempre que se 

preveja a sua circulação em estradas públicas alcatroadas; os equipamento, 

máquinas e veículos da obra devem ser inspeccionados e mantidos em boas 

condições de funcionamento, de modo a evitar má carburação responsável por 

uma maior emissão de poluentes atmosféricos. 

Sendo estas emissões temporárias e diminuídas pela aplicação das medidas 

mencionadas, considera-se que os efeitos negativos sobre a qualidade do ar na 

fase de construção não são muito significativos. 

 Durante a exploração do projecto prevê-se que o principal efeito negativo seja a 

emissão de poluentes atmosféricas devido aos ciclos de aterragem/descolagem 

das aeronaves. Para verificar o comportamento dos poluentes emitidos 

(monóxido de carbono, dióxido de azoto e partículas) foi elaborado um estudo, 
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tendo em consideração diversos factores, tais com: todas as povoações 

próximas do projecto, as condições meteorológicas da região, número de ciclos 

de aterragem/descolagem, entre outros. Deste modo, considera-se que durante 

esta fase irão ocorrer impactes negativos, de média magnitude e significância.  

Ruído 

A exploração do Aeroporto Regional de Bragança, no que se refere ao sobrevoo das 

aeronaves decorrerá apenas durante o período diurno, ou seja entre as 7 horas e 

as 20 horas.  

A área envolvente ao Aeroporto não tem ocupação urbana relevante, tendo-se 

considerado para avaliação do impacte 4 pequenos núcleos com ocupação sensível 

– Aveleda, Baçal, Vale de Lamas e Saçoias – potencialmente influenciados pelo 

ruído.  

Da análise efectuada verificou-se que em qualquer das situações os valores 

característicos do ambiente sonoro, para o parâmetro Lden, são bastante inferiores 

aos limites máximos admissíveis para zonas não classificadas podendo concluir-se 

que os impactes decorrentes são negativos mas não significativos 

Componente Biológica 

A área de estudo localiza-se no interior de Portugal, no concelho de Bragança, 

dentro dos limites de uma classificada de protecção da natureza, integrante da Lista 

Nacional de Sítios da Rede Natura 2000: Montesinho/ Nogueira. De facto, esta área 

apresenta valores ecológicos muito importantes, devido à conjugação da sua 

localização geográfica, com a diferença de altitudes e com o tipo de actividade 

humana que se foi desenvolvendo ao longo dos séculos que propiciou o 

estabelecimento de uma elevada diversidade de ecossistemas e habitats.  
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A área de estudo analisada desenvolve-se nas imediações directas do actual 

Aeroporto de Bragança, tratando-se de uma zona fortemente humanizada devido às 

actividades agrícolas aí desenvolvidas. Com uma componente urbana muito 

reduzida, composta principalmente pelo aeroporto e pela povoação de Sacoias, as 

zonas mais naturais da área de estudo estão muito localizadas, limitando-se às 

zonas adjacentes das áreas ripícolas e pequenos povoamentos de bosque autóctone 

e soutos. 

Tratando-se de uma área localizada dentro dos limites da área classificada é natural 

que estejam potencialmente presentes valores florísticos e faunísticos importantes 

naquela região. No entanto, a sua presença é muito pouco provável nos limites da 

área de estudo, uma vez que a presença do Homem se faz sentir à muito tempo e 

também devido à presença do actual aeroporto.  

Com a análise efectuada, verificou-se que o biótopo que possui maior área afectada 

é “Culturas anuais” constituindo um impacte negativo sobre a classe, de 

significância e magnitude média a reduzida.  

A situação mais negativa que resulta da ampliação do aeroporto para as plantas e 

os animais dá-se nas zonas em que as obras afectam as áreas mais sensíveis, 

correspondendo estas a zonas onde a naturalidade é maior, ou seja, a áreas de 

bosque misto. Este biótopo é o mais sensível, possuindo grande importância do 

ponto de vista ecológico, surgindo aqui as condições necessárias para os animais se 

refugiarem, se alimentam e se poderem reproduzir e onde se localizam as 

formações vegetais mais naturais. A sua destruição representa um impacte 

negativo, de significância média a reduzida e reduzida magnitude. 

Durante as obras de construção, a desmatação e decapagem dos solos vão causar 

a destruição da vegetação que, como foi referido, é importante em determinadas 

zonas. Devido a estas acções, os animais silvestres poderão ser também bastante 

afectados, uma vez que é nessas zonas que se abrigam, alimentam e reproduzem. 
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A perturbação ambiental presente tanto na fase de construção como na fase de 

exploração é um dos impactes mais significativos sobre este grupo incidindo com 

especial gravidade nos carnívoros e as aves de rapina diurnas e nocturnas. 

Para minimizar estes problemas propõe-se que estas acções sejam restringidas às 

áreas estritamente necessárias para a obra. Os estaleiros e estradas para acesso 

das máquinas não devem ser construídas em zonas de vegetação natural, devendo 

os trabalhadores devem ter cuidado ao manusear substâncias tóxicas, para não 

poluírem o ambiente envolvente, principalmente as linhas de água.  

Quando a infra-estrutura construída se encontrar em funcionamento, o principal 

impacte a ter em a registar é o aumento de perturbação ambiental e risco de 

atropelamento que constitui um impacte muito significativo na fauna.  

Sugere-se como medida de minimização que se limite a perturbação apenas aos 

locais em que tal é estritamente necessário. 

Aspectos Sócio-Económicos 

A nível social a implementação do projecto trará bastantes vantagens a todos os 

níveis. 

As principais vantagens resultam da criação de postos de trabalho durante a fase 

construção e da dinâmica económica que o aumento de trabalhadores possa gerar 

ao nível da restauração e acomodação.  

Já em fase de exploração, os concelhos, e em particular as freguesias, mais 

próximos ao local, serão os mais beneficiados pelo projecto.  

Esses benefícios advêm do aumento de turismo, bem como da facilitação da 

mobilidade de pessoas e bens providenciada pelo aumento da capacidade do 

aeroporto.  
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Ordenamento do Território 

No presente estudo foi analisado o Plano Director Municipal de Bragança (PDM) 

tendo em conta que o projecto se encontra abrangido por este e tem que respeitar 

todas as disposições nele contidas.  

O projecto de ampliação do Aeroporto de Bragança encontra-se adequado com o 

deliberado no PDM de Bragança em vigor. Assim, ao serem respeitados todos os 

índices não serão visíveis impactes negativos, visto que o PDM prevê no seu 

conteúdo que as classes de espaço abrangidas pelo projecto sejam susceptíveis de 

construção desta natureza, com os equipamentos propostos. 

Refira-se que um projecto deste género, nomeadamente na fase de exploração irá 

determinar impactes sobretudo positivos, quer ao nível local e concelhio, quer 

regional, nacional e europeu. De facto, a ampliação do actual Aeroporto naquela 

região provoca um desenvolvimento em termos socioeconómicos ao promover um 

aumento da capacidade de passageiros e quantidade de voos proporcionando um 

desenvolvimento turístico da região do Norte.  

Património 

A vertente do património do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação 

da Pista do Aeroporto de Bragança, procurou identificar as realidades patrimoniais 

na área de afectação do Projecto, assim como caracterizar os eventuais impactes 

decorrentes da sua implementação e definir as respectivas medidas minimizadoras. 

Não foram reconhecidos, na fase de pesquisa documental e durante os trabalhos de 

campo, quaisquer contextos arqueológicos ou ocorrências de valor histórico-

arquitectónico na área de afectação do Projecto.  
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No entanto, reconhece-se a relativa importância patrimonial da região onde este 

projecto está inserido, prevendo-se por isso, como medida de minimização, a 

implementação de um programa de acompanhamento arqueológico. 

Resíduos 

Os resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho abrangido pelo projecto, são 

geridos pelo sistema Resíduos do Nordeste. 

Em termos de impacte ambiental é na fase de construção que se verifica a maior 

produção de resíduos, decorrentes da realização do projecto em análise, 

relacionada essencialmente com demolições de infra-estruturas, operações de 

remoção do coberto vegetal e outras actividades nos estaleiros. Em relação aos 

resíduos associados às operações nos estaleiros estes poderão ter diversas 

tipologias, nomeadamente: óleos, pilhas e acumuladores, embalagens, materiais 

absorventes contaminados, resíduos sólidos urbanos e restos orgânicos. 

Durante a fase de exploração os resíduos produzidos, estão relacionados com a 

manutenção das aeronaves e utilização das infra-estruturas por parte dos 

passageiros e trabalhadores. 

Para minimizar os impactes ambientais dos resíduos propõe-se que sejam 

estabelecidos contactos com operadores licenciados, para recolha e transporte dos 

resíduos e seu encaminhamento para destino final adequado. Deverão também ser 

criadas zonas cobertas e impermeáveis para armazenamento temporário dos 

mesmos, segundo a legislação actual. 

CONCLUSÕES 

O presente Estudo de Impacte Ambiental incide sobre o projecto de Ampliação do 

Aeroporto Regional de Bragança, constituindo um instrumento de apoio à tomada 

de decisão sobre a viabilidade ambiental deste empreendimento.  
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O projecto de ampliação é apresentado no novo Plano Director do Aeroporto 

Regional de Bragança. 

Dadas as limitações de operação existentes e os objectivos a curto prazo para a 

operação do aeroporto torna-se imperativo o melhoramento da infraestrutura 

existente, em termos de extensão e pendente da pista, assim como do respectivo 

terminal e infraestruturas associadas. 

Objectivamente, a implementação do projecto permitirá num futuro imediato, a 

operação no Aeroporto de Bragança de companhias cuja frota é caracterizada por 

aeronaves do tipo C, com uma capacidade média de 150 passageiros, que unirão a 

região a destinos europeus. Por outro lado, a empresa aeronáutica Aeronorte tem 

previsto transferir a sua base de operações para o Aeroporto de Bragança. 

Para satisfazer esta nova procura, nem a plataforma nem o Terminal actuais são 

capazes de absorver este tipo de tráfego, tanto por tipo como por número de 

aeronaves, nem tampouco pela quantidade de passageiros, tornando-se necessário 

a adequação das infra-estruturas do aeroporto para a operação deste tipo de 

aeronaves. 

Da implementação do projecto resultarão impactes negativos temporários 

associados à fase de construção do mesmo. No entanto, há a referir que se trata da 

ampliação de uma infraestrutura existente. 

Por outro lado, os principais impactes positivos e negativos inerentes ao projecto 

estudado prendem-se com aspectos socio-económicos e de ordenamento do 

território, considerando-se que os aspectos negativos podem ser minimizados de 

modo relativamente satisfatório com a implementação de medidas de minimização. 

Como impactes negativos na fase de exploração referem-se: 
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 Emissão e produção de poluentes provenientes das turbinas das aeronaves, 

dos travões e outros, que se depositarão na plataforma sendo 

posteriormente arrastados pelas águas da chuva. As águas de escorrência 

da plataforma já são objecto de tratamento preliminar, o que por si só reduz 

este impacte. No entanto, por forma a controlar a qualidade do meio hídrico, 

serão realizadas recolhas e análises periódicas da qualidade da água nas 

linhas de água, à semelhança do que já se verifica actualmente, permitindo 

avaliar a necessidade de implementação de outras medidas de minimização; 

 O principal efeito negativo em termos de qualidade do ar prende-se com a 

emissão de poluentes atmosféricas devido aos ciclos de 

aterragem/descolagem das aeronaves. Para verificar o comportamento dos 

poluentes emitidos (monóxido de carbono, dióxido de azoto e partículas) foi 

indicada a implementação de programa de monitorização; 

 Aumento de perturbação ambiental e risco de atropelamento no que diz 

respeito à fauna. 

Um projecto deste género, nomeadamente na fase de exploração irá determinar 

impactes sobretudo positivos, quer ao nível local e concelhio, quer regional, 

nacional e europeu. De facto, a ampliação do actual Aeroporto naquela região 

provoca um desenvolvimento em termos socioeconómicos ao promover um 

aumento da capacidade de passageiros e quantidade de voos proporcionando um 

desenvolvimento turístico da região do Norte.  

Está previsto o incremento do número de passageiros no Aeroporto de Bragança 

através das operações geradas pelo turismo da zona do Alto Trás-os-Montes, onde 

se situa o Aeroporto. Existem diversos parques ou rotas nesta zona que constituem 

atracções turísticas nomeadamente o Parque Natural de Montesinho e toda a zona 

Turística do Douro com promoção dos Cruzeiros no Douro. 
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Por outro lado, o aeroporto de Bragança deve continuar a assegurar os serviços que 

disponibiliza actualmente de protecção civil, instrução e treinos e deve desenvolver 

a parte comercial, estabelecendo rotas para as principais zonas europeias de 

emigrantes. 

A implementação do projecto irá fomentar o desenvolvimento regional. Sendo a 

população do Norte a mais populosa do País, representando cerca de 35,4% da 

população residente em Portugal, é necessário criar eixos de ligação com o resto 

País e entre Regiões permitindo a mobilidade. 

No âmbito da Proposta de Programa Operacional Regional do Norte, é essencial o 

reforço dos equipamentos e infra-estruturas de conexão do Norte de Portugal com 

as redes transnacionais de transportes, para os diferentes tipos de ligações 

(rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas), por via intermodalidade e pela 

consolidação da rede de plataformas logísticas. 

A ampliação do actual Aeroporto de Bragança é um dos Projectos Prioritários do 

Plano de Sustentabilidade de Bragança e parte fundamental na implantação de um 

Sistema Multimodal de Transportes. 

Tendo em consideração toda a situação de referência apresentada e a identificação 

e análise de impactes realizada, foram definidas medidas de minimização que 

potenciassem os impactes positivos identificados e minimizassem os de carácter 

negativo e, no caso particular de alguns descritores, foi mesmo equacionada a 

necessidade de definir um Plano de Monitorização – Recursos Hídricos e Qualidade 

do Ar. 

O projecto analisado encontra-se neste momento em fase de projecto base, 

visando o presente estudo constituir uma base fundamentada, de modo a permitir 

uma apreciação válida por parte da Comissão de Avaliação e do público 

interessado. 
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