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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de Ampliação do Loteamento Industrial de 

Mogadouro, relativo a um Projeto de Execução, foi remetido pela Câmara Municipal de Mogadouro para 

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) a 09 de maio de 2014, 

no intuito de que fosse instruído o respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao 

abrigo do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações produzidas pelo DL nº 

47/2014, de 24 de março - Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

O projeto tem enquadramento no Artigo 1º, nº 3, alínea b), subalínea i), nº 4 alínea b) subalínea i), 

Anexo II, nº 10, alínea a) da citada legislação, porquanto respeita à ampliação de loteamento industrial 

com área ≥ 20 ha. 

O proponente do projeto e a Entidade Licenciadora (EL) é, em simultâneo, a Câmara Municipal de 

Mogadouro (CMM). 

O EIA é da responsabilidade da empresa Leiras do Carvalhal, Lda. e, segundo este documento, a 

elaboração do Estudo decorreu entre março e abril de 2014. 

De acordo com o disposto no ponto 2 do Artigo n.º 9 da legislação citada, a Autoridade de AIA (AAIA), 

que preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a 

Comissão: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, ao abrigo das alíneas a) e i); 

- Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N), 

ao abrigo da alínea b); 

- Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), ao abrigo da alínea d). 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) encontra-se 

representada na CA pela Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral (que preside e é responsável pela 

avaliação do descritor Paisagem), Sra. Dra. Rita Ramos (responsável pela fase de Participação Pública e 

avaliação do Resumo Não Técnico – RNT), Sr. Dr. Rui Fonseca (responsável pelos descritores Geologia 

e Geomorfologia), Sra. Eng. Maria João Pessoa (responsável pelo descritor Socio-economia), Sra. Eng. 

Filomena Ferreira (responsável pelo descritor Sistemas Ecológicos), Sr. Eng. Manuel Correia 

(responsável pelos descritores Ordenamento do Território, Ocupação e Uso do Solo), Sra. Dra. 
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Cristina Figueiredo (responsável pelo descritor Qualidade do Ar) e Sr. Eng. Luís Santos (responsável 

pelos descritores Ruído e Resíduos). 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-N) está representada na CA pelo Sr. Eng. António 

Afonso, a DRC-N pelo Sr. Dr. Paulo Amaral. 

O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do artigo 16º do RJAIA. 

Tendo em consideração que o EIA foi rececionado na CCDRN a 15 de maio de 2014, o procedimento 

foi instruído a 16 de maio de 2014, pelo que a avaliação da conformidade do EIA teria de ocorrer até ao 

dia 7 de julho de 2014, atento ao previsto nos pontos 3, 4 e 5 do artigo 14º do RJAIA. 

Para cumprimento da avaliação da fase de conformidade do EIA, a AAIA, ao abrigo do disposto no 

ponto 6 do artigo 14º da legislação citada, convidou o proponente a efetuar a apresentação do projeto e 

respetivo EIA à CA, reunião que ocorreu a 4 de junho de 2014, conforme registo que constitui anexo 

ao presente Parecer. No âmbito desta sessão, a CA comunicou ao proponente o Pedido de Elementos 

Adicionais (PEA) para efeitos de conformidade, cuja formalização ocorreu no mesmo dia, via correio 

normal e fax para a Entidade Licenciadora – CMM, e via correio eletrónico para o proponente, 

conforme registos anexos ao presente Parecer Final. 

O prazo para resposta ao PEA ficou estabelecido inicialmente para o dia 31 de julho de 2014; este prazo 

foi cumprido, uma vez que a documentação de resposta foi rececionada na AAIA no dia de 16 de julho 

de 2014. 

Auscultada a CA, verificou-se que houve resposta ao pretendido, pelo que a Conformidade do EIA foi 

declarada pela Autoridade de AIA no dia 18 de agosto de 2014, correspondente ao 3º dia do prazo de 

conformidade, e 36º dia do prazo adstrito ao procedimento de AIA. 

Assim, e atendendo ao previsto no ponto 2 do artigo 19º do RJAIA, a Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) passou a ter que ser exarada até ao dia 14 de novembro de 2014. 

A CA efetuou uma visita ao local no dia 16 de setembro de 2014, tendo sido acompanhada por 

representantes da autarquia, na sua qualidade de entidade proponente e autorizadora, e membros da 

CA. 

No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer às Estradas de Portugal, IP (EP), Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, IP, (ICNF), e Direção Regional de Economia do Norte 
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(DREN), tendo todas as entidades prestado resposta em tempo útil, conforme pareceres em anexo ao 

presente Parecer Final. 

Não foi solicitado parecer à autarquia, na sua qualidade de Entidade Licenciadora, uma vez que é, em 

simultâneo, o proponente do projeto. 

Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos a 

posteriori da publicação do RJAIA pelas Autoridade de AIA, a CA reuniu a 29 de setembro de 2014, no 

sentido de congregar num Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais (IAP) os resultados 

parcelares da avaliação setorial de cada descritor, tendo sido obtido o Índice Final que constitui parte 

integrante das Conclusões do presente Parecer Final da CA. 

A Consulta Pública decorreu entre os dias 22 de agosto de 2014 e 18 de setembro de 2014, num total 

de 20 dias úteis de consulta. 

Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto no ponto 1 do 

artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as 

alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foram liquidadas em tempo útil. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O presente EIA consiste na avaliação dos efeitos sobre o meio ambiente, resultantes da implementação 

do projeto de Ampliação do Loteamento Industrial de Mogadouro. 

O projeto em avaliação localiza-se na freguesia e concelho de Mogadouro, distrito de Bragança. 

Em termos de antecedentes, o projeto em avaliação surge na sequência da necessidade de ampliação do 

Espaço de Atividades Económicas já existente na adjacência da área de intervenção. Esta área foi objeto 

de um Loteamento Industrial denominado “Loteamento da Zona Industrial” que teve início no ano de 

1994, com parecer favorável da CCDRN em 1996, com Alvará de Loteamento nº 1/2000, tendo-se 

iniciado as obras de urbanização no ano de 2000. Posteriormente, foi aprovado o projeto de Loteamento 

Industrial - 2, no qual se constituem três lotes, levado a cabo pela autarquia em duas parcelas de terreno 

que integram a área do projeto em apreço, e cujo processo se designou como Alvará de Loteamento nº 

2/2009. Verificando-se atualmente que não existem lotes disponíveis no mercado, entendeu o 
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proponente, a Câmara Municipal de Mogadouro, programar solo destinado a esse fim numa área contígua 

ao loteamento industrial existente - e que se encontra classificada no PDM em vigor como Espaço de 

Reserva para Equipamento (Parque Desportivo). 

Assim, em 2008 a Câmara Municipal de Mogadouro deliberou a elaboração do Plano de Pormenor (PP) 

do Loteamento Industrial de Mogadouro, que aguarda publicação, desenvolvendo-se numa área com 

cerca de 47 ha, no perímetro urbano da Vila de Mogadouro. Este PP foi por si objeto de um processo de 

Avaliação Ambiental Estratégica no ano de 2012. 

A área de intervenção situa-se a nordeste da Vila de Mogadouro, no limite desta freguesia com a 

freguesia de Vale da Madre, sendo limitada parcialmente a nordeste pelo Caminho Municipal que faz a 

ligação ao núcleo urbano do Vale da Madre. Tem, parcialmente, como limite sudoeste, a Rua Frades, 

constituindo a via principal de ligação ao centro urbano de Mogadouro. 

A área do projeto encontra-se servida por boas acessibilidades, nomeadamente pela EN 219 e pelo IC5, 

e permite um rápido acesso às autoestradas e itinerários principais de ligação regional, nacional e 

internacional. O local beneficia ainda da proximidade à vila de Mogadouro e à aldeia de Vale da Madre. 

Para além da necessidade de dotar o mercado de lotes disponíveis, também foi objetivo do proponente 

libertar a área central da vila de Mogadouro de funções com volumetrias desajustadas à escala urbana e, 

por esse motivo, geradoras de impactes. De igual modo, foi considerado essencial que se possam vir a 

localizar na zona industrial atividades de restauração e outras ligadas ao setor terciário, tais como 

agências bancárias, de seguros ou de atividades de recreio e lazer. 

A área total do projeto corresponde a 465 679,37 m2, prevendo uma ocupação total de 111 lotes. 

Destes, 64 lotes já se encontram implantados no loteamento industrial de Santo António, 

correspondendo os restantes 47 à ampliação do loteamento industrial, objeto da presente avaliação. Três 

destes 47 lotes estarão destinados a infraestruturas, como sejam o Posto de Transformação, 

Reservatório de Gás e Ecocentro. 
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Do ponto de vista do povoamento e urbanização, na envolvente próxima da área de localização do 

projeto, localiza-se um núcleo habitacional, conhecido localmente como o Bairro do Salgueiral. 

A ocupação do solo é carácter florestal, predominando as resinosas e outras espécies de porte arbustivo, 

que correspondem a um antigo souto abandonado. 

O projeto, tendo em consideração os seus objetivos e as premissas, apresenta uma malha que segue e dá 

continuidade física ao desenho e à malha estabelecida no loteamento industrial de Santo António, do qual 

constitui a ampliação, e procura estabelecer a articulação entre a morfologia do terreno e a implantação 

dos lotes e das infraestruturas previstas. 

A opção dos projetistas relativamente ao desenho urbano do projeto, para implantação dos edifícios, foi 

a de estabelecer regras – em Regulamento – e não definir exatamente no loteamento a implantação dos 

edifícios. Foi entendido que devido ao tipo de atividades económicas e das necessidades individuais de 

cada empresa, a melhor opção, em termos de desenho, será definida aquando da realização do respetivo 

projeto de licenciamento da atividade, prevendo contudo o PP elaborado sobre o projeto, no seu 

Regulamento, a capacidade máxima de edificabilidade e de afastamentos e recuos na implantação das 

edificações para cada lote. 

No projeto, os espaços verdes consistem em Espaços Verdes de Proteção, tendo também a função de 

enquadramento, sendo o objetivo principal a atingir com o seu desenho, a integração paisagística das 

edificações na sua envolvente próxima, e deste modo contribuir para uma melhor vivência urbana no 

local. 
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O Programa de utilização das edificações desenvolve-se de acordo com a ocupação prevista para cada 

um dos lotes, como sejam as atividades industriais, comerciais e de serviços. Prevê-se também três lotes 

destinado à dotação de infraestruturas como sejam um Posto de Transformação, um Reservatório de 

Gás e um Ecocentro. 

Considerou-se igualmente com esta função, a área afeta ao solo rural, que integra a Reserva Ecológica 

Nacional, e que foi definida como Espaços Florestais. 

Visando ainda uma melhor integração, conforto e enquadramento do projeto, foram igualmente previstos 

ao longo dos arruamentos alinhamentos arbóreos nos passeios. 

O projeto, tal como referido, apresenta uma continuidade viária e de ocupação de lotes destinados a 

atividades económicas e estrutura-se em duas áreas distintas; 

- Uma primeira constituída por um conjunto de lotes que se destinam preferencialmente à 

localização de comércio e serviços. Este núcleo localiza-se na área central da intervenção e 

pretende servir quer as atividades já instaladas, quer as atividades a instalar na área de ampliação. 

O seu objetivo será albergar nesta centralidade, as atividades coletivas e de apoio que são 

necessárias a um espaço de atividades económicas, visando a melhoria dos serviços prestados ao 

conjunto dos utentes desta área: cafés, restaurantes, agências de seguros, supermercados, 

atividades de lazer e desporto, sede de associações empresariais, comerciais, de formação 

profissional, entre outros. 

- A segunda área corresponde globalmente aos espaços destinados aos lotes de atividades 

económicas que se desenvolvem ao longo do arruamento principal. 

Devido à morfologia do terreno foi opção de desenho efetuar o acesso à área de ampliação através do 

arruamento existente, e que passa deste modo a constituir o acesso central a todo o espaço. 

Uma outra opção diz respeito à necessidade de implementar uma cortina arbórea que estabeleça uma 

barreira de proteção e constitua a transição entre o solo rural e o solo urbano e que integra os Espaços 

Verdes de Proteção. 

Os parâmetros de edificabilidade decorrem dos parâmetros recentemente alterados no PDM e são os 

seguintes: 

a) O coeficiente de ocupação do solo (líquido) máximo, em cada lote é de 70%, sem prejuízo da 

aplicação dos afastamentos; 
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b) A implantação das edificações, seguindo os polígonos de implantação da Planta de Implantação, 

deve respeitar os seguintes afastamentos: 

c) Recuo: 7,5 m; 

d) Afastamento lateral: 5,0 m; 

e) Afastamento posterior: 5 m. 

f) A altura máxima das edificações é de 10 m medidos à platibanda ou beirado, no ponto médio da 

fachada virada para o arruamento de apoio e dois pisos. 

As empresas que atualmente desenvolvem a sua atividade no loteamento industrial de Santo António 

encontram-se sistematizadas no quadro seguinte: 

 

Para além da rede viária dentro da área do projeto, foi considerado o melhoramento do acesso a este, 

com a criação de dois pontos de ligação à rede existente. 
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Os passeios serão revestidos com cubos de granito assentes sobre almofada de areia melhorada com 

cimento e serão rematados por lancis de betão, sendo que a estrutura de pavimento dos 

estacionamentos é igual à da faixa de rodagem. 

Será executada sinalização vertical e horizontal para garantir a circulação com um nível de segurança e 

ordenamento face ao tipo de tráfego e utilização previstas. 

O Projeto de Integração Paisagística (PIP) tem como objetivo aumentar a qualidade funcional e estética 

dos espaços verdes existentes e previstos no PP, com o propósito de se integrar na envolvente a zona 

industrial existente e respetiva área de expansão. Para tal privilegiou-se a utilização de vegetação 

autóctone, ou adaptada às condições edafo-climáticas da região. 

Os espaços verdes de proteção propostos assumem, pela sua localização, junto do tecido edificado de 

Mogadouro, um papel fundamental na preservação do equilíbrio e na proteção ecológica, paisagística e 

visual da área. 

A proposta de integração paisagística prevê a criação de cortinas arbóreas que se distribuem ao longo de 

toda a área, com o objetivo de se minimizar o impacte visual do loteamento. Como referido, a vegetação 

arbóreo-arbustiva preconizada pelo projeto pertence à associação florística da região (Carvalhal da Zona 

Continental Seca e Fria) o que assegura a boa adaptabilidade das plantas ao local. 

O revestimento vegetal, ao nível do solo, será feito através de uma sementeira de prado de sequeiro, 

cuja mistura integra espécies adaptadas quer às condições edafo-climáticas locais quer às exigências de 

baixa manutenção da área, nomeadamente quanto aos fatores água e mão-de-obra. Isto contribuirá para 

a fixação do solo e minimização dos processos erosivos. 

Em termos de cronograma da execução, a calendarização da execução da obra apresenta um total de 12 

meses, repartidos da forma que se segue: 
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Na fase de Obra, as principais ações identificadas pela equipa técnica foram: 

- Limpeza do terreno e desmatação da área; 

- Presença física da obra; 

- Pavimentação de superfícies; 

- Ruído e vibrações; 

- Instalação e utilização do estaleiro; 

- Movimentos de terras e terraplanagens gerais; 

- Abertura de acessos rodoviários e pedonais; 

- Abertura de caboucos, valas; 

- Instalação de redes de infraestruturas; 

- Edificações (muros, PT, depósitos etc.); 

- Implantação de espaços verdes; 

- Circulação de veículos (passageiros e mercadorias); 

- Movimentação de máquinas e pessoas em obra; 

- Emissões atmosféricas; 

- Ocorrência eventual de derrames e fugas; 

- Criação de postos de trabalho temporários. 

Durante a fase de obra, estima-se que sejam necessários, para os trabalhos de construção das 

infraestruturas e preparação dos lotes, uma quantidade entre 15 a 20 trabalhadores, repartidos por 

técnicos superiores, manobradores, soldadores, pedreiros, serventes, etc., sendo uma mão-de-obra 

temporária e variável. 

Na fase de exploração, e estimando a ocupação plena dos lotes com atividades idênticas às existentes e 

que correspondem às procuras atuais, estima-se que a área de intervenção irá empregar 345 

trabalhadores. 

 

 

3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO 

A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos 

resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local da 

exploração, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto.  

No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do 

Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como 

fundamentais. 
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Geologia e Geomorfologia 

Caracterização da Situação de Referência 

Segundo o EIA, a área de intervenção e sua envolvente encontram-se localizadas na zona da Galiza – 

Trás-os-Montes, a qual é constituída por unidades alóctones e parautóctones, que se apresentam do 

complexo ofiolítico-carreamento maior para o complexo parautóctone-carreamento menor, no sentido 

NW-SE. Todo o substrato da envolvente é constituído por formações geológicas pertencentes às 

Unidades do Alóctone Inferior, nomeadamente Gnaisses Ocelados de Saldanha, Formação Filito-

Quartzítica, Complexo Vulcano-Silicioso e Formação Macedo de Cavaleiros. 

O EIA refere também que apesar da área envolvente ao projeto estar localizada a cerca de 25 km para 

leste da Falha da Vilariça, uma das zonas de atividade sísmica mais importantes da Península Ibérica, a 

informação veiculada pelo Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas (NESDE) revela que 

esta é, comparativamente, a que tem registado menor atividade sísmica, em termos de magnitude. 

É também referido que a área de intervenção se insere numa das zonas de menor risco de incidência de 

sismos no território continental e que, de acordo com a escala Macrossísmica Europeia (1998), se trata 

de uma zona onde o grau de intensidade máximo é classificado como muito forte (VI). 

De acordo com o EIA, e em termos locais, a área de intervenção ocupa parte do Cabeço de Santo 

António que se integra no planalto Mirandês, caracterizado pela ondulação suave do seu relevo com 

cotas entre os 600 e os 800 metros de altitude. A área do Loteamento, em específico, engloba dos 

pontos mais elevados do perímetro urbano de Mogadouro, entre os 750 e os 780 metros. 

É mencionado que, durante a visita de campo, foi verificado que as litologias predominantes no Cabeço 

de Santo António são precisamente rochas ácidas bastante foliadas segundo N170ºE / ≈45ºW, resultado 

de metamorfismo. O facto de este tipo de rocha ser, à escala do empreendimento, mais abundante do 

que os filitos e quartzofilitos intercalados, faz com que o Cabeço de Santo António se destaque, em 

relevo positivo da superfície fundamental. É, no entanto, na envolvente imediata da área de intervenção, 

posicionada a SE, que se encontra a elevação mais proeminente da zona (de cota igual a 792 m), cujo 

substrato é composto por uma bancada possante de quartzito. 

O EIA refere ainda que o Estudo Geotécnico realizado, em fase de projeto, data de fevereiro de 2014 e 

consistiu na análise de três pontos, com execução de ensaios do tipo Dynamic Probing Super Heavy 

(DPSH), sendo que os resultados obtidos sugerem um substrato resistente a baixa profundidade, que 

após remoção dos terrenos mais brandos pouco possantes poderão ser construídas fundações diretas. 
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No seu dimensionamento poderá considerar-se uma tensão admissível de 300kPa para profundidades da 

cota de implantação da fundação que previsivelmente poderão variar entre os 0,5 e os 2,2 metros, 

mediante as condições efetivamente constatadas localmente durante a escavação. 

O EIA também menciona que, relativamente ao potencial geoeconómico, a localização do 

empreendimento irá, obrigatoriamente, levar ao desmonte dos volumes de solo e rocha e que, todavia, 

não se conhecem na área de implantação, registos de exploração mineral ou minas antigas, pelo que não 

se prevê que o substrato adstrito a esta venha, de futuro, a constituir valor económico significativo. 

É ainda referido que o último mapa disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

datado de 23 de maio de 2014, revela a existência de um pedido de concessão para prospeção e pesquisa 

numa área cujo limite norte abrange parte da área do projeto. 

Em conclusão, considera-se que, após solicitação de elementos adicionais, a caracterização da situação de 

referência foi devidamente estruturada e efetuada. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

O EIA refere que, durante a fase de construção, as atividades de movimentos de terras e terraplanagens 

gerais, bem como a abertura de acessos rodoviários e pedonais, caboucos e valas, vão necessariamente 

alterar a topografia do local. Dada a configuração natural do Cabeço de Santo António, de topo amplo e 

vertentes suaves, não se prevê uma modificação substancial da topografia, sendo considerado um impacte 

negativo, direto, reduzido, permanente e irreversível, sendo classificado de pouco significativo. 

É também mencionado que essas atividades de terraplanagem, movimentos de solos e aberturas de valas, 

além de alterarem a geomorfologia no local onde vão incidir, contribuirão também para a alteração das 

condições de percolação e drenagem dos maciços terrosos e para o aumento da erosão e alteração das 

condições iniciais de estabilidade de vertentes e dos taludes que venham a ser criados. Considera que os 

impactes serão muito reduzidos, sendo classificados como negativos, diretos, de magnitude reduzida, 

permanentes e irreversíveis, pouco significativos, sendo de abrangência geográfica apenas local. 

Segundo o EIA, os geo-recursos também sofrerão impactes negativos, nomeadamente, no que diz 

respeito aos desmontes efetuados durante as terraplanagens, movimentos de solos e abertura de valas 

que implicarão, necessariamente, o desmonte de massas rochosas, alterando a sua disponibilidade in situ. 

Prevê-se que não seja necessário efetuar grandes volumes de desmonte, os quais não constituem valor 
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económico ou interesse conservacionista significativos, pelo que se classifica o impacte como negativo, 

direto, de magnitude reduzida, permanente, irreversível, sendo um impacte pouco significativo. 

O EIA refere ainda que, dada a proximidade a áreas de interesse em termos de investigação mineira, as 

operações de desmonte deverão ser acompanhadas por um geólogo que avalie, in loco, possíveis indícios 

de mineralização (ou outro tipo de valor geoeconómico) para que o projeto possa acomodar qualquer 

verificação geológica considerada de interesse. O condicionamento permanente dos geo-recursos 

subjacentes ao loteamento industrial constitui um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, 

permanente e irreversível, sendo assim classificado como pouco significativo. 

Em conclusão, considera-se que os impactes, para as fases de construção e exploração foram, na sua 

maioria, identificados e classificados adequadamente. 

 

Medidas de Minimização 

O EIA apresenta as seguintes medidas de minimização: 

Fase de construção 

- De forma a minimizar os seus impactes dever-se-á instalar o estaleiro e outras áreas de apoio à 

obra preferencialmente em solos/lotes a ocupar futuramente pelos edifícios a construir; 

- Os locais de apoio à obra deverão ser confinados à área definida em projeto, impedindo o avanço 

sobre áreas marginais; 

- Deverão ser efetuadas apenas as terraplanagens, movimentações de terras e abertura de valas 

necessárias à construção dos lotes e acessos, no interior da área afeta à construção dos mesmos e 

tendo em atenção a informação Geotécnica disponível para o local (respeitando compactação, 

litologias e fraturação do substrato); 

- Deve ser otimizada a reutilização de solo e rocha nas várias componentes do projeto, evitando 

movimentações de terra excedentes e redundantes; 

- Se forem necessários volumes de terra não disponíveis na área afeta à construção, estes deverão 

trazer-se de outras zonas do concelho onde exista disponível, com autorização dos órgãos 

reguladores, e não retirado de áreas adjacentes à área de construção, para não modificar a 

topografia envolvente; 
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- Adoção de uma geometria estável durante os movimentos de terra provisórios e permanentes de 

modo a minimizar o risco de incidentes relacionados com deslocamento de terras; 

- Garantir o revestimento vegetal de taludes e adoção de medidas de drenagem superficial 

provisórias e permanentes; 

- Durante a construção, limitar os efeitos erosivos originados pelo tráfego dos equipamentos de 

construção. 

Fase de exploração 

- Admitindo, a priori, que nenhuma das atividades a instalar futuramente vai recorrer ao uso das 

massas minerais existentes na área de implantação uma vez construída a zona industrial, não são 

expectáveis impactes ao nível da geologia. Porém como a existência do loteamento poderá, 

condicionar permanentemente, em alguns locais, o acesso e utilização do subsolo a outras 

atividades é fundamental que se apliquem as medidas de minimização indicadas para a fase de 

construção da mesma. 

No que diz respeito às medidas de minimização propostas para a fase de construção, considera-se que 

apenas a terceira, a quarta, a sexta e a sétima medidas dizem respeitos aos fatores ambientais em análise. 

Deverá ainda, face ao referido no EIA, ser considerada a seguinte medida de minimização: 

- As operações de desmonte deverão ser acompanhadas por um geólogo que avalie, in loco, 

possíveis indícios de mineralização (ou outro tipo de valor geoeconómico) para que o projeto 

possa acomodar qualquer verificação geológica considerada de interesse. 

Relativamente à fase de exploração, considera-se que a única medida que deve constar na DIA é a 

seguinte: 

- Manutenção periódica dos taludes permanentes, de modo a prevenir o risco de incidentes 

relacionados com deslocamento de terras. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais “Geologia e 

Geomorfologia” para o projeto de “Ampliação do Loteamento Industrial de Mogadouro”, condicionado 

às seguintes medidas de minimização: 
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Fase de construção: 

- Deverão ser efetuadas apenas as terraplanagens, movimentações de terras e abertura de valas 

necessárias à construção dos lotes e acessos, no interior da área afeta à construção dos mesmos, 

tendo em atenção a informação geotécnica disponível para o local (respeitando compactação, 

litologias e fraturação do substrato), assim como os resultados e recomendações do Relatório 

Geotécnico. 

- Deve ser otimizada a reutilização de solo e rocha nas várias componentes do projeto, evitando 

movimentações de terra excedentes e redundantes. 

- As operações de desmonte deverão ser acompanhadas por um geólogo que avalie, in loco, 

possíveis indícios de mineralização (ou outro tipo de valor geoeconómico) para que o projeto 

possa acomodar qualquer verificação geológica considerada de interesse. 

- Adoção de uma geometria estável durante os movimentos de terra provisórios e permanentes de 

modo a minimizar o risco de incidentes relacionados com deslocamento de terras. 

- Garantir o revestimento vegetal de taludes e adoção de medidas de drenagem superficial 

provisórias e permanentes. 

Fase de exploração: 

- Manutenção periódica dos taludes permanentes, de modo a prevenir o risco de incidentes 

relacionados com deslocamento de terras. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância dos descritores em causa na 

avaliação de impacte ambiental, entende-se que os mesmos deverão ser considerados como “Não 

Relevantes”. 
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Fator Ambiental: Geologia e Geomorfologia 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado X 

 

 

Uso do Solo e Ordenamento do Território 

Caracterização da Situação de Referência 

Uso do Solo 

A capacidade uso do solo é muito genericamente descrita a pág. 64 do Relatório Síntese (RS) referindo 

que “…A grande parte do concelho possui uma classe de capacidade de uso baixa – classe F, apresentando uma 

aptidão para uso florestal, com cera de 74% de área, sendo ainda de registrar a classe A+F com 17,6% com 

alguma capacidade agrológica e florestal. A área de intervenção apresenta esta mesma capacidade de uso na sua 

metade norte onde já existe a ZI, apresentando a restante área uma capacidade florestal, nomeadamente para 

onde se prevê a expansão da ZI já existente, coincidindo assim a capacidade de uso com o efetivo uso atual do 

solo nessa mesma área. Para além deste uso florestal, a envolvente da área de intervenção encontra-se afecta a 

áreas artificializadas, áreas agrícolas e áreas agroflorestais”.  

O Aditamento pouco mais avança para efeito de melhor caracterização da área de intervenção, sendo 

apenas, a pág. 33 e seg., feito um esboço de descrição da ocupação do solo em causa, com referência “às 

construções existentes e respectivos usos”, permitindo assim a conclusão, não desenvolvida como poderia e 

deveria ter sido, de que a quase totalidade dos lotes do existente loteamento industrial se encontram já 

ocupados com as construções que o PP prevê, e que a expansão se fará para o “espaço florestal”, 

contíguo a Sul. 

A situação de obstrução da linha de água existente na área de intervenção, referida a pág. 75 e 76 do RS, 

é retomada na pág. 38 do Aditamento, referindo agora que a mesma “será reposta com recurso a escavação 

de canal próprio e consequente alargamento da sua margem direita e sua renaturalização em consonância com o 

PIP apresentado”, pra além de “propor” como medida de minimização o “reforço das fundações” da estrada. 

O RS considera ainda que, apesar das avarias visíveis nas infraestruturas por efeito da obstrução referida, 
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“ …o sistema de saneamento das águas pluviais, se encontra com o dimensionamento adequado às 

características da drenagem da linha de água.”. 

 

Ordenamento do Território 

No que concerne a IGT de âmbito supramunicipal, o RS faz, a pág. 156, uma muito genérica, assaz 

expedita e totalmente inconsequente abordagem ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT) e ao Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (PBHRD). O breve acrescento feito 

no aditamento, pág. 40, ao nº 2.3.2 do RS, conclui, na mesma linha, pela conciliação do Projeto com o 

quadro normativo e os objetivos inerentes a estes planos. 

Quanto à integração nos IGT de âmbito municipal, o Projeto, correspondendo à implementação do Plano 

de Pormenor aprovado, concilia-se, naturalmente, com este.  

Até à plena eficácia do PP, as regras a observar são as do PDM de Mogadouro. O Aditamento, pág. 40, 

explicita as tipologias de espaços em causa: “O PDM em vigor define a área de intervenção como integrante 

das classes de Espaço Urbano e Espaços Não Urbano, integrando em cada uma, as seguintes categorias: Espaços 

não Urbanos: Espaços Florestais, classificado como Aptidão Silvo-pastoril. Espaço Urbano: Espaço Industrial, 

Espaço de Reserva para Equipamento, ambos incluídos no perímetro urbano de Mogadouro.”. 

Ainda conforme a pág. 40 do Aditamento, sintetizando as condicionantes de acordo com o PDM: “As 

condicionantes existentes na área de implantação do projeto do loteamento Industrial são as seguintes: Reserva 

Ecológica Nacional, respeitante aos sistemas “Cabeceiras de Linhas de Água” e “Leitos dos Cursos de Água”, 

domínio hídrico, bem como espaços de infraestruturas como a rede de abastecimento de energia eléctrica”. 

Na pág. 43 refere o Aditamento: “verificando-se que uma vez que a linha de água integra a REN, procedeu a 

equipa responsável pelo Projeto, à alteração do desenho do lote 67 suprimindo a incompatibilidade referida nas 

conclusões da apreciação do RA do PP.”. 

O que fundamenta a conclusão avançada a pág. 42: “Considerando a reformulação realizada na Planta de 

Implantação, verifica-se que não existem impactes inerentes à linha de água, aplicando-se o mesmo, no que diz 

respeito ao sistema "Cabeceiras de linhas de água”, em que o plano propõe a sua manutenção em solo rural.”. 
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Identificação e Avaliação de Impactes 

A avaliação de impactes efetuada no EIA traduz, naturalmente, as deficiências substanciais acima referidas. 

A abordagem foi feita de forma quase exclusivamente qualitativa, podendo as conclusões serem 

confundidas com meras opiniões, já que não estão suportadas em dados concretos e objetivos, expostos 

em quadros síntese que proporcionem uma leitura minimamente quantificada da avaliação feita, 

designadamente do peso de cada uma das “ações”, ou “fases de obra”, ou “fase de exploração” (cf. 

Matriz de Impactes do RS, pág. 265 e 266) considerados em cada descritor, bem assim do peso de cada 

descritor para efeito da avaliação global. Para além de não ser conseguida total coerência entre a 

abordagem feita no texto e a matriz de impactes. 

As conclusões avançadas a pág. 218 e seg. do RS quanto à significância do impacte de cada conjunto de 

ações considerado, incluem já o efeito das medidas de minimização preconizadas, sendo assim “líquidas” 

as significâncias a seguir referidas. 

Para o descritor US, retira-se do exposto nas pág. 219 e 220 que, na parte já existente do loteamento, o 

impacte será, em geral, negativo e pouco significativo. Já quanto à ampliação, conclui o EIA que “… se 

trata de um impacte negativo e direto sobre o solo, a sua magnitude é média, de duração permanente, enquanto 

durar esta ocupação, mas reversível prevendo-se assim um impacte significativo…”. 

Dirigindo-se o Projeto em causa sobretudo à ampliação da zona industrial existente, conclui-se que o 

impacte global no que respeita ao US será negativo e significativo. 

Quanto a OT, é razoável concluir que do saldo dos impactes positivos e negativos referidos a pág. 242 

do RS, resultará um impacte negativo e pouco significativo, isto apesar da aprovação do PP, mas tendo 

como referência as regras de ocupação do PDM. 

 

Medidas de Minimização 

Quanto às medidas de minimização, são propostas as seguintes, algumas genéricas e pouco objetivas, 

outras comuns a outros descritores, pelo que deverão ser consideradas no contexto global do EIA, 

adaptadas e corrigidas em conformidade, no sentido de evitar redundâncias e purgar os lugares comuns 

sempre presentes nesta área. 

Uso do Solo 
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Fase de obra 

- Recorrer sempre que possível a mão-de-obra local, quer na fase de obra quer na fase de 

funcionamento das empresas que irão ocupar os lotes, promovendo quando possível a aquisição de 

bens e serviços locais; 

- Implementação das medidas de minimização recomendadas para cada descritor que tenha efeito 

na saúde pública local, como os referentes ao ruído, à emissão de poeiras e resíduos, etc;  

- Elaborar um plano de emergência de acidentes tecnológicos;  

- Garantir as condições de segurança no trabalho através da fiscalização dos critérios da HST;  

- Reduzir ao máximo o transporte de mercadorias perigosas;  

- Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados evitando situações de constrangimento 

com a mobilidade da população local;  

- Deverão ser promovidas limpezas de rodados de veículos pesados na fase de obra, evitando a 

deposição de detritos nas vias de acesso à obra e a dispersão de poeiras, reparando eventuais 

danos provocados no piso dessas vias.   

- Considerando-se a intervenção a realizar (no arruamento) integrada na tipologia de obras de 

conservação, propõe-se o reforço das fundações e a consequente reparação do tapete betuminoso 

da via, no local onde a estrada encontra-se inclinada e abatida como consequência da existência de 

uma linha de água que aí deixa a área de intervenção; 

- A situação da linha de água obstruída pelo aterro deverá ser reposta com recurso a escavação de 

canal definido e alargamento da margem direita, retirando grande parte do aterro para local 

apropriado. 

 

Fase de Exploração 

- Aplicar as medidas de minimização descritas nos descritores com impacte na saúde pública, com 

especial relevância aos do ambiente sonoro e emissão de poeiras e partículas e resíduos;  
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- Na fase de exploração deverá o Serviço Municipal de Proteção Civil ser informado sobre a 

ocupação dos lotes por parte das atividades económicas aí admitidas, devendo esta área industrial 

ser incluída no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; 

- Garantir as condições de segurança no trabalho através da fiscalização dos critérios da HST; 

- Reduzir ao máximo o transporte de mercadorias perigosas; 

- Elaborar um plano de emergência; 

 - Criar restrição de velocidade nos acessos ao loteamento industrial e dentro deste; 

 

Ordenamento do Território 

Fase de obra 

- Assegurar-se o correto funcionamento e localização do estaleiro; 

- Deverá ser reduzida ao mínimo a área de solo afetada, através do balizamento dos locais a 

intervencionar;  

- Deverá ser assegurada a desativação total da área afeta ao estaleiro com a remoção de 

instalações provisórias, de equipamentos, de maquinaria de apoio e de todo o tipo materiais 

residuais da mesma; 

 

Fase de Exploração 

- Deverão ser consideradas as condições previstas na legislação em vigor em matéria de 

ordenamento do território, nomeadamente as constantes no PP da ZI de Mogadouro.  

- Na fase de exploração deverá o Serviço Municipal de Proteção Civil ser informado sobre a 

ocupação dos lotes por parte das atividades económicas aí admitidas, devendo esta área industrial 

ser incluída no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil;  

- Garantir que o uso do espaço não seja alterado. 
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Avaliação da significância do impacte 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância dos descritores 

Ordenamento do Território e Uso do Solo na avaliação de impacte ambiental, entende-se que o 

Ordenamento do Território deverá ser considerado “Não relevante”, e que o Uso do Solo deverá ser 

considerado como “Relevante”. 

Fator Ambiental: Ordenamento do Território 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  X 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado 
 

 

Fator Ambiental: Uso do Solo 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos? X 

2.3) Pouco significativos?  

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? X 

4.4) Sem significado 
 

 

Assim, face ao resultado da avaliação, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto, 

condicionado ao cumprimento das medidas de minimização elencadas. 

 

 

Paisagem 

Caracterização da Situação de Referência 

No âmbito da avaliação da fase de conformidade do EIA, verificou-se que a análise em termos de 

unidades de paisagem apresentava uma escala não compaginável com a escala do projeto, sendo a 
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cartografia de apoio igualmente demasiado abrangente para a análise, e as tomadas de vista assinaladas 

não foram inicialmente acompanhadas por fotografias de suporte. Foi ainda referido que a área silvo-

pastoril deveria ser parte integrante do Projeto de Integração Paisagística (PIP). 

Na resposta dada ao PEA, as questões colocadas foram ultrapassadas, e declarada a conformidade em 

relação ao descritor Paisagem. 

Na metodologia definida no EIA, e para a análise do descritor, foi utilizada informação de base 

cartográfica (carta militar, ortofotomapas, altimetria, hidrografia, etc.), os elementos que compõem o 

plano de pormenor do Loteamento da Zona Industrial de Mogadouro, levantamentos de campo, e 

bibliografia específica - “Contributos para a Identificação e Caracterização das Paisagens de Portugal 

Continental” (Cancela d’Abreu, A.; Correia, T. e Oliveira, R., 2004). 

Com base nessa metodologia, o EIA avaliou o descritor em três níveis de análise:  

- o 1º nível, correspondente aos limites administrativos do concelho de Mogadouro, com identificação d 

as unidades de paisagem existentes, com base na publicação de Cancela d’Abreu e al.; 

- o 2º nível, compreendendo uma área circundante à zona de intervenção, com enfoque na hipsometria, 

declives e exposição solar, e ainda ponderando a capacidade de absorção visual e a sensibilidade visual 

da paisagem, face às alterações que resultarão da ampliação e exploração da Ampliação da Zona 

Industrial de Mogadouro; 

- e o 3º nível, referente aos limites do projeto em análise, com realização de levantamento fotográfico 

sobre a paisagem industrial existente. 

No primeiro nível de análise, o EIA focaliza-se na identificação e caracterização das unidades de 

Paisagem, sendo a “UP23 – Planalto Mirandês” (Cancela d’Abreu, A.; Correia, T. e Oliveira, R., 2004), 

aquela em que a área do projeto se insere, e que o EIA caracteriza como apresentando um relevo plano 

ou ligeiramente ondulado, com áreas agrícolas relativamente intensas (cereais ou pastagens), de reduzida 

dimensão (inferior a 1ha), e com compartimentação das parcelas agrícolas efetuada por muros de pedra 

solta, muitas vezes acompanhados por alinhamentos de árvores, que considera ser um elemento 

marcante da paisagem, com presença de pequenos vales ligeiramente encaixados, com vegetação 

arbórea ou arbustiva exuberante, algumas manchas de pinhal, com vinhas e os pomares junto aos 

aglomerados. 
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Ora esta escala de caracterização não é, de facto, ajustada à escala do projeto, ou à da área até onde os 

seus potenciais efeitos se venham a fazer sentir, pelo que foi necessária a pormenorização da 

delimitação dos compartimentos territoriais de paisagem homogénea. 

Foram assim identificadas, no Aditamento, 5 subunidades de paisagem, sendo que a área do projeto se 

insere na sub-unidade 5, designada por “áreas urbanas e áreas de atividades económicas”. Segundo 

aquele documento, esta SUP distingue-se das demais pela presença exclusiva de atividades económicas, 

correspondente à atual zona industrial de Mogadouro, e por constituir uma das zonas de cotas mais 

elevadas – Cabeço de Santo António. 

 

No segundo nível de análise, o EIA refere que, na zona envolvente à área de intervenção, em termos 

hipsométricos, se verifica uma variação de cerca de 70 metros entre os pontos de cota mais baixa (720 

metros) e as zonas de cota mais elevada (792 metros), que se situa no interior da zona industrial, no 

Cabeço de Santo António. Destaca, ainda, que a zona industrial se localiza na zona mais elevada do 

perímetro urbano de Mogadouro. 

No Aditamento é apresentada cartografia setorial com detalhe correspondente à escala do projeto, em 

particular carta de declives, exposição de encostas e hipsométrica, onde é patente a localização do 

projeto em área de relevo elevado em relação à envolvente, nomeadamente em relação à zona 

industrial de Santo António, e em relação à vila de Mogadouro:  
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Em termos de declives, o EIA menciona que a área apresenta um relevo plano a acentuado, com 

predominância da classe 5% a 15%, seguindo-se a classe 15% a 25%, destacando-se que as zonas mais 

declivosas correspondem predominantemente às margens da Ribeira do Pontão, afluente da Ribeirinha 

(bacia hidrográfica do rio Sabor). As zonas de declive muito acentuado (<45%) têm uma expressão 

muito reduzida. 

É ainda destacado que, na área do loteamento a ampliar, na sequência dos movimentos de terras a 

realizar, as zonas de declive acentuado coincidirão com os espaços verdes propostos. 

Do ponto de vista da exposição solar, na área de intervenção predomina a exposição solar no sentido 

Sul-Sudoeste, sendo que na zona industrial existente há uma predominância de orientação das encostas 

no sentido Norte-Noroeste. 

A capacidade de absorção visual, entendida como a maior ou menor capacidade que uma determinada 

paisagem tem para integrar alterações provocadas pela ação humana, sem diminuir as suas caraterísticas 

e qualidade visual, foi determinada com base nas metodologias de Canter (1996), que determinam que 

uma capacidade de absorção visual baixa indica que a amplitude para desenvolver a atividade é reduzida, 

pois a paisagem em questão tem uma elevada sensibilidade visual. Ao inverso, quanto maior for a 

capacidade de absorção visual, maior a capacidade para o desenvolvimento dessa atividade já que a 

paisagem tem uma baixa sensibilidade visual. 

O EIA cita ainda (Burley, 2001), para fundamentar o facto de a capacidade de absorção visual depender, 

principalmente, de três fatores: morfologia, uso do solo e da capacidade de visualização. Neste sentido, 
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o EIA apresenta os parâmetros de ponderação enunciados, para avaliar a capacidade de absorção visual 

da paisagem, qualificando-os em quatro níveis, conforme patente no quadro abaixo: 

 

Para ponderação da capacidade de visualização, o EIA identificou os principais pontos de vista numa área 

de 6km, atendendo à sua acessibilidade e/ou presença humana e/ou altitude que se encontram. No total 

foram identificados 24 pontos de vista, que foram agrupados em cinco categorias: aglomerados 

(localizados na envolvente e/ou interior do aglomerado de Mogadouro e Vale de Madre), elevação 

(correspondem aos dois locais de maior altitude no interior da área de análise), IC5, Torre do Castelo 

de Mogadouro (localizado no topo da Torre) e nas vias principais. Também foram definidos pontos de 

vistas no interior da zona industrial de Mogadouro, de modo, a avaliar-se a intervisibilidade do interior 

para o exterior da área de intervenção. 

Da análise efetuada, o EIA conclui que, em termos de expansão visual, do exterior sobre a área do 

projeto, não há alterações entre a situação de referência e a previsão futura, após implementação do 

projeto, conforme mostram as figuras abaixo, extraídas do Relatório Síntese: 
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Os movimentos de terra aumentarão a visibilidade do interior do projeto sobre a envolvente, por 

aumento das zonas visíveis, embora o EIA não considere esta situação como uma fragilidade visual, uma 

vez que se verificará do interior para o exterior da área. 

Tendo em conta estes resultados, o EIA indica que a maioria da área de intervenção apresenta média a 

elevada capacidade de absorção visual, concluindo que a paisagem tem baixa sensibilidade visual, pelo 

que não resultam impactes visuais significativos decorrentes do projeto em avaliação. 

Em relação à sensibilidade visual da paisagem, definida no EIA como a suscetibilidade de uma paisagem na 

sequência de uma determinada intervenção, e por esta variar na razão inversa da capacidade de 

absorção visual, o EIA conclui que a maioria da área apresenta média a baixa sensibilidade visual, tendo 

as áreas de sensibilidade elevada reduzida expressão. 

O EIA apresenta, para fundamentação dos resultados obtidos, e para o raio de análise definido, 

cartografia de zonamento, quer da capacidade de absorção da paisagem, quer da sensibilidade visual da 

paisagem. 

A análise foi efetuada corretamente, e concorda-se com os resultados obtidos. 

No terceiro nível de análise, o EIA apresenta fotografias de visibilidade sobre a área do projeto e o 

loteamento industrial de Santo António, e indica que no interior da zona industrial existente se verifica 

uma baixa qualidade visual, apresentando esta falta de coerência visual e de imagem de conjunto, com 

ausência de coerência cromática entre os edifícios, como por exemplo uma grande variedade de 

sinalética/publicidade dentro dos lotes, e falta de coerência global nas vedações e/ou muros utilizados 

(materiais, cores, alturas) na delimitação dos lotes, afetando a relação entre o espaço público e o 

interior dos lotes. É ainda referida a falta de qualidade do espaço público (sub-dimensionamento das 

caldeiras, presença de resíduos), bem como a falta de espaços verdes de enquadramento e de vegetação 

nos lotes e, mesmo quando há utilização de vegetação, verifica-se falta de continuidade e integração 

entre os mesmos. 

Na zona de ampliação é possível observar resíduos abandonados, encontrando-se a área bastante 

descaracterizada, devido à prática de desportos motorizados. A maioria da área encontra-se ocupada na 

por pinhal. 

No decurso da visita da CA ao local foi possível a constatação do descrito, pelo que se considera que, 

da análise conjugada dos elementos do EIA e do Aditamento, a caracterização da situação de referência 
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do descritor Paisagem se encontra correta, e suporta a identificação e avaliação dos potenciais impactes 

paisagísticos. 

 

Identificação e avaliação de Impactes 

Neste capítulo, o EIA indica que os impactes gerados pelo projeto assumem maior expressão na fase de 

obra, devido à alteração da morfologia atual do terreno pela ampliação da zona industrial e a 

perturbação das características locais, originadas, pelos movimentos de terras e terraplanagens gerais, 

presença de operários, máquinas, estaleiro, escavações, depósitos de terras e escombros, circulação de 

veículos ou instalação de redes de infraestruturas, alterações que conduzirão a um decréscimo da 

qualidade visual, pois as obras de ampliação e a circulação da maquinaria serão visíveis na envolvente, 

constituindo-se como um fator de intrusão visual, embora temporário. 

Por tal, na fase de obra, os impactes são considerados negativos, diretos, e de média magnitude, sendo 

contudo de duração temporária e pouco significativos, atendendo às alterações que originarão. 

Não obstante a fase de obra deste projeto se circunscrever à infraestruturação do loteamento em 

avaliação, o EIA considerou igualmente o aumento do índice de ocupação da área pelos edifícios a 

implantar como uma ação geradora de impacte, que classificou como negativo, direto, de magnitude 

média, permanente e irreversível, e de significância, cuja mitigação passará pela implementação do 

Projeto de Integração Paisagística (PIP), que o EIA refere constituir um impacte positivo, direto, de 

média magnitude, permanente, irreversível e significativo, por contribuir para a requalificação urbana e 

paisagística do interior da zona industrial e da envolvente. 

Sobre a fase de exploração, o EIA menciona que os impactes resultantes da fase de construção relativos 

às alterações funcionais e visuais da paisagem, decorrentes sobretudo da modificação da morfologia 

natural do terreno e da implantação de espaços verdes, serão prolongados para a exploração do 

projeto, que o EIA classifica como um impacte positivo, de ordem direta, magnitude, elevada, duração 

permanente, reversível e significativo na perceção visual de toda a área. Acresce a esta ponderação o 

facto de o projeto ter sido objeto de um plano de pormenor, que estipula, por si, normas para a 

implantação das edificações, vedação dos lotes, cores e materiais subjacentes à ocupação dos lotes, o 

que potencia o efeito do impacte positivo. 

Embora a classificação como positivo do impacte se considere significativo, e se revista de uma dimensão 

global que poderá vir a não corresponder à totalidade do desempenho ambiental do projeto na sua 
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plena implantação, verifica-se efetivamente que o projeto, devido à sua localização, coalescência face à 

atual zona industrial, distância ao centro urbano e limitação de expansão visual face ao maior número e 

permanência de observadores, não apresenta impactes negativos significativos permanentes, 

circunstância que será, também, ainda mais mitigada pela implementação de medidas específicas. 

 

Medidas de Minimização 

As medidas de minimização são apresentadas, de modo diferenciado, para as fases de construção e 

exploração. 

Para a fase de construção, o EIA aponta medidas de índole geral, que promoverão a mitigação de 

impactes sobre diversos descritores, e outras de carácter mais específico, mas que deveriam ter sido 

incluídas no PIP. Assim, assinalam-se as medidas do EIA que deverão ser transpostas para a DIA, com as 

retificações introduzidas por esta avaliação setorial: 

 

Fase de Construção 

- Preservação da área integrada na Reserva Ecológica Nacional, através de vedações; 

- Localização do estaleiro e outras áreas de apoio à obra em zona limítrofe do terreno, em solos 

a ocupar futuramente pelos edifícios, minimizando o ruído e poeiras geradas; 

- Proceder à decapagem da camada superficial do solo arável, em profundidade variável, nas áreas 

sujeitas a movimentos de terras, que deverá ser armazenada em pargas, semeadas com espécies 

que promovam a manutenção das suas características de solo vivo, para posterior utilização no 

recobrimento das áreas a plantar e/ou semear; 

- Remoção do coberto vegetal e movimentos de terras em períodos de ausência ou de menor 

precipitação; 

- Modelação dos taludes de aterro e de escavação, de modo a que se estabeleça a continuidade 

com o terreno natural, procedendo-se ao adoçamento da crista e base dos taludes, criando um 

talude de perfil sinusoidal, com menor tendência ao ravinamento, a partir da crista, e com 

condições mais favoráveis à instalação da vegetação; 
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- Realização do revestimento vegetal dos espaços verdes com a maior celeridade possível, de 

modo a favorecer uma rápida cobertura vegetal das áreas intervencionadas; 

- Implementação do Projeto de Integração Paisagística. 

 

Fase de exploração 

As medidas indicadas no EIA para esta fase correspondem a ações tendentes ao acompanhamento da 

instalação do PIP e manutenção dos espaços verdes, pelo que deverá ser indicada apenas a seguinte 

medida: 

- Elaboração de relatório anual, durante os primeiros cinco anos após a instalação do PIP, a 

remeter à Autoridade de AIA, do qual terão que constar as ações executadas tendentes ao 

sucesso da instalação do PIP e seu acompanhamento, e manutenção dos espaços verdes. 

 

Adicionalmente, e como elemento a entregar em sede de licenciamento à Autoridade de AIA, deverá 

ser solicitado ao proponente o plano de manutenção dos espaços verdes existentes na zona industrial 

de Santo António e na área de ampliação, objeto da presente avaliação. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de 

impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Não relevante”. 

Fator Ambiental: Paisagem 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado X 
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Conclusão 

Assim, face aos resultados desta avaliação, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao 

projeto no que respeita ao descritor Paisagem, condicionado ao cumprimento das medidas de 

minimização e elemento a entregar em sede de licenciamento, uma vez que o projeto, quer pela sua 

localização territorial, quer pelo seu desenho e ações de mitigação previstas não apresenta impactes 

ambientais negativos significativos. 

Conforme referido, acresce o facto de o projeto ter sido objeto de um plano de pormenor, que estipula, 

por si, normas para a implantação das edificações, vedação dos lotes, cores e materiais subjacentes à 

ocupação dos lotes, o que define e promove uma leitura homogénea da silhueta da zona industrial. 

Sistemas Ecológicos 

Caraterização da Situação de Referência 

 

O projeto não incide em “Área Sensível”, como tal definida no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 

de 31 de outubro, encontrando-se claramente identificado, no EIA, o posicionamento e distância às 

Áreas Classificadas mais próximas – Parque Natural do Douro Internacional, Sítios de Importância 

Comunitária (Diretiva Habitats) SIC PTCON0022 Douro Internacional, SIC PTCON0021 Rios Sabor e 

Maças e Zonas e Proteção Especial (Diretiva Aves) PTZPE0038 Douro Internacional e Vale do Águeda, e 

PTZPE00 Rios Sabor e Maçãs. 

Não obstante a distância mínima de 8 quilómetros entre a área do projeto e as áreas classificadas 

referidas, o EIA procede à caraterização exaustiva dos valores florísticos e faunísticos presentes naquelas 

áreas, evidenciando a elevada importância ecológica, riqueza e diversidade dos Habitats Naturais e das 

espécies presentes, incluindo espécies e habitats prioritários sinalizados nos Anexos A-I, B-I e B-II do 

Decreto-lei nº 49/2005 de 24 de fevereiro, endemismos, formações com caráter reliquial, e espécies 

faunísticas com estatuto de conservação, inseridas na lista vermelha da UICN. 

A área do projeto é ocupada por matos e formações florestais rarefeitas, onde predomina o pinheiro 

bravo e algumas folhosas caducas em bordadura de parcelas agroflorestais. 

O EIA refere, mesmo assim, a possibilidade de ocorrer, na envolvente da zona industrial, uma espécie 

florística do anexo B-II do DL nº49/2005, de 24 de fevereiro e duas espécies dos anexos B-IV e B-V do 

mesmo diploma. 

Relativamente às espécies faunísticas, é mencionada a probabilidade de ocorrerem na área envolvente da 
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zona industrial 17 espécies, sendo a maioria pertencente ao grupo dos anfíbios (oito espécies). 

Quanto à avifauna, o EIA refere a grande probabilidade de ocorrerem na área envolvente da zona 

industrial, tal como na generalidade do concelho de Mogadouro, um grande número de aves (26 espécies, 

4 das quais integram a lista vermelha da UICN). 

A análise efetuada ao nível local, assente em prospeção e levantamento florístico e faunístico da área de 

implantação do projeto e envolvente direta, descreve a paisagem de “mosaico”, em que predominam 

áreas agrícolas de culturas cerealíferas de sequeiro, parcelas agroflorestais com folhosas caducas em 

bordadura, e pequenos bosquetes e povoamentos florestais. (ver figura abaixo). 

 

Dentro desta, a área de incidência direta do projeto é atualmente ocupada por matos e formações 

florestais rarefeitas, subsistindo um povoamento dominante de pinheiro bravo, com cerca de 1,5ha, e 

algumas de parcelas agroflorestais. Constata-se a ocorrência pontual de castanheiros (Castanea sativa) e 

carvalhos cerquinho (Quercus faginea) de pequeno porte, no estrato arbóreo, e a ocorrência de giestas 

(Cytisus scoparius), rosmaninho (Rosmarinus officinalis L.), trovisco (Daphne gnidium), esteva (Cistus ladanifer) 

e silvas (Rubus fruticosus) no estrato arbustivo. 

Em termos faunísticos, o EIA refere a observação das seguintes espécies: cotovia montesina (Galerida 

theklae), gaio-comum (Garrulus glandarius), pardal-comum (Passer domesticus), rato do campo (Apodemus 

sylvaticus), toupeira (Talpa occidentalis), sardao (Lacerta lepida) e Lagartixa-iberica (Podarcis hispanica), para 

além de algumas espécies de borboletas, aranhas e, ocasionalmente, a cobra-cega (Blanus cinereus). 

Relata, ainda, o avistamento, menos frequentemente, do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), raposa 

(Vulpes vulpes) e peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus). 
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À homogeneidade florística, que determina o baixo valor, em termos de biodiversidade, e a rusticidade 

da cobertura arbustiva, acrescem os fatores de degradação associados à proximidade da zona industrial 

existente, à prática de desportos motorizados – motocross e afins-, e ao vazamento de entulhos. 

Desta forma, o EIA conclui pelo reduzido valor e biodiversidade dos ecossistemas florestais em 

presença, na área de implantação do projeto, o que se afigura adequado e concordante com a 

verificação in loco, feita na visita ao terreno. (ver figura abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

A identificação e avaliação de impactes nos recursos biológicos - flora e fauna - é desenvolvida para a 

fase de obra e para a fase de exploração do loteamento industrial em análise. Nesta avaliação foram 

ponderadas as ações do projeto e as caraterísticas da área de intervenção, nomeadamente o baixo valor 

das áreas de pinhal e matos a afetar, em termos de biodiversidade, a vizinhança da zona industrial já 

existente e o estado de degradação do espaço florestal. 

Na fase de obra, os principais impactes negativos identificados resultam de:  

a) Abate do pinhal e decapagem da cobertura arbustiva, que se traduzem na eliminação dos 

ecossistemas presentes, por si, e enquanto habitats de refúgio e alimentação das espécies 

faunísticas acima identificadas;  

b) Perturbação da zona durante a fase de construção, pela maior frequência e/ou velocidade de 

circulação do trafego rodoviário, abertura de acesos, caboucos e valas, movimentação de 

maquinaria pesada, e ruídos, resultando no aumento do risco de mortalidade por atropelamento 

(fauna); 
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c) Aumento do nível de poeiras no ar associado às ações de construção e ao acréscimo de 

tráfego, que podem depositar-se na vegetação da área envolvente à zona industrial, tendo um 

impacte negativo, indireto, temporário, reversível, de magnitude mediana, sendo por isso 

considerado significativo. 

Contudo, apesar destes impactes serem negativos, diretos, de média magnitude, permanentes e 

irreversíveis, são pouco significativos, pois não foram identificados valores florísticos e/ou 

faunísticos relevantes. 

d) Os possíveis derrames e fugas associados à fase de construção, também se podem traduzir 

num impacte negativo, direto, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo, 

se devidamente acautelado. 

Ainda na fase de obra, são identificados impactes positivos associados à concretização do projeto de 

integração paisagística - implantação dos espaços verdes –. Este impacte positivo é qualificado como de 

magnitude média, reversível, direto, permanente e muito significativo, uma vez que a área passará a 

beneficiar dum espaço verde com maior biodiversidade, com presença de espécies autóctones edafo-

climáticas adaptadas, e com uma enorme importância enquanto habitat, refúgio e na alimentação das 

espécies faunísticas. 

A identificação e avaliação dos impactes negativos, de caráter permanente e irreversível, considera-se 

adequada, tendo presente o reduzido valor ecológico do espaço florestal diretamente afetado pela 

implementação do projeto e a pequena área de povoamento florestal a abater (cerca de 1,5ha).  

Merece igualmente concordância a avaliação positiva do impacte decorrente da construção do espaço 

verde, com cerca de 5,3ha, a que acresce a área reservada para espaços florestais, no limite perimetral 

nascente do loteamento industrial, com 3,6ha, coincidente com áreas atualmente classificadas na Reserva 

Ecológica Nacional. 

Assim, afigura-se que o Projeto de Integração Paisagística (PIP) do Loteamento da Zona Industrial de 

Mogadouro incorpora soluções de criação de espaços verdes com dimensão e caraterísticas que 

compensam os impactes de destruição dos espaços florestais atualmente existentes, para além da 

manutenção de espaços florestais intactos, que cumprem funções de salvaguarda de sistemas biofísicos 

mais sensíveis de áreas tampão/transição para o espaço rural envolvente. 
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Refira-se que, segundo o EIA, o PIP privilegia a instalação de espécies arbóreas e arbustivas 

potenciadoras da biodiversidade florística e faunística local, visando assegurar a boa adaptabilidade das 

espécies. 

Na fase de exploração, com a modificação da ocupação do solo, o EIA prevê que os impactes sejam, na 

generalidade, pouco significativos, havendo, contudo, probabilidade de aumentar o risco de mortalidade 

por atropelamento, pela maior frequência e/ou velocidade de circulação do tráfego rodoviário, tal como 

na fase de construção. Este impacte é negativo, direto, temporário, irreversível, de magnitude mediana, 

pouco significativo. 

Caso haja um aumento do ruído e vibrações na zona industrial, poderá haver um aumento da 

perturbação da fauna na área envolvente, o que se traduzirá num impacte negativo, indireto, de 

magnitude média, permanente, irreversível e significativo. 

Associados à exploração da zona industrial e aos trabalhos de limpeza e manutenção das 

instalações/maquinaria, podem surgir eventuais derrames e/ou fugas. Isto terá um impacte negativo, 

indireto, de magnitude reduzida, temporário, reversível e pouco significativo, desde que sejam previstas 

medidas de prevenção. 

Além disso, com a ocupação dos lotes da zona industrial haverá um aumento da produção de resíduos 

sólidos e efluentes urbanos, tal como de emissões atmosféricas, que podem ter efeitos negativos nos 

recursos biológicos. Prevê-se que estes impactes sejam negativos, indiretos, de magnitude reduzida, 

permanentes, reversíveis e pouco significativos, atendendo às previsões da tipologia de indústrias que se 

irão instalar. 

A avaliação dos impactes para as fases de obra e de exploração merecem concordância geral, 

salientando as soluções do próprio projeto, que contribuem para a compensação dos impactes negativos 

identificados, no âmbito deste descritor. 

Do ponto de vista de estruturação e desenvolvimento do EIA, evidencia-se, para além do claro e 

exaustivo desenvolvimento da avaliação, as matrizes síntese de impactes, para as fases de obra e de 

exploração, constantes das páginas 265 e 266 do EIA. 

 

Medidas de Minimização 

- Para a Fase de obra, são previstas as seguintes medidas de minimização: 
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- O estaleiro e outras áreas de apoio a obra devem localizar-se em zona limítrofe do terreno, em solos a 

ocupar futuramente pelos edifícios, minimizando o ruido e poeiras geradas; 

- Privilegiar a utilização de espécies autóctones nos espaços verdes previstos; 

- Deve ser evitado o pisoteio nas áreas circundantes à da intervenção, afetando o menor espaço possível 

de terreno envolvente; 

- A circulação de veículos deve ser cuidadosa de modo a evitar atropelamentos na envolvente da zona 

industrial – quanto a esta MM, deverá estabelecer-se uma velocidade máxima de circulação, 

devidamente identificada em sinalética a colocar nos acessos; 

- Durante a instalação dos espaços verdes há uma maior probabilidade de se estabelecerem espécies 

invasoras, pelo que estas áreas deverão ser regularmente inspecionadas; 

- Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda a redução dos níveis de perturbação das 

espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, 

designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de abril e o fim de 

junho; 

- Os trabalhos de construção deverão ser efetuados de forma contínua evitando a colonização da área 

pela fauna; 

- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos equipamentos 

utilizados e no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade de derrame de óleos ou 

hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água; 

- Molhar ou cobrir as cargas de resíduos de construção ou terras, por forma a minimizar a emissão de 

poeiras na sua movimentação; 

- Para a Fase de exploração, o EIA prevê as seguintes MM: 

- Minimizar a aplicação de fertilizantes e/ou produtos fitossanitários na manutenção dos espaços verdes; 

- Restringir o movimento de veículos motorizados as áreas para tal definidas; 

- Estabelecer limites à velocidade de circulação automóvel, diminuindo a probabilidade de atropelamento 

de répteis e anfíbios, procedendo à devida sinalização nas vias de acesso e circulação; 
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- Caso sejam necessárias obras de manutenção e/ou restauro das vias, estas deves limitar-se aos locais 

estritamente necessários, minimizando a perturbação da fauna da área envolvente; 

- Cada atividade instalada deve cumprir a legislação em vigor, no que concerne ao tratamento e emissão 

de poluentes, inerente a sua atividade em específico; 

- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos equipamentos 

utilizados e no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade de derrame de óleos ou 

hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água. 

 

Monitorização 

O EIA não prevê qualquer plano de monitorização para os recursos biológicos - flora e fauna, o que se 

afigura defensável e coerente com o reduzido valor ecológico e reduzida dimensão do espaço florestal 

diretamente afetado pela implementação do projeto. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de 

impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Não Relevante”. 

Fator Ambiental: Sistemas Ecológicos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? X 

4.4) Sem significado 
 

 

Conclusão  

Em face do exposto, considera-se que deverá ser emitido parecer favorável quanto ao descritor 

Ecologia, condicionado à inserção, na DIA, das medidas de minimização anteriormente descritas, com as 

correções apontadas. 
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Socio-economia 

Caracterização da Situação de Referência 

De acordo com a informação do EIA, a caracterização deste descritor apoiou-se, sobretudo, na análise 

dos dados estatísticos disponibilizados pelo INE, designadamente, a Base Geográfica de Referenciação de 

Informação de 2011, os Censos de 1970 a 2011, o Anuário Estatístico da Região Norte de 2011 e 2012 

e as análises efetuadas ao Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro. Complementarmente, 

foram consultados diversos documentos de âmbito municipal, nomeadamente os estudos já existentes 

da Revisão do PDM de Mogadouro, a Carta Social e os Relatórios de Fundamentação Ambiental do PP 

do loteamento industrial de Mogadouro. 

A área de intervenção propriamente dita, tem 47 ha, situa-se a Nordeste da Vila de Mogadouro, no 

limite da freguesia de Mogadouro com a freguesia de Vale da Madre, a Sudeste dessa localidade. A Av. 

do Salgueiral contorna parcialmente os limites, tanto da área de intervenção como o da freguesia de 

Mogadouro e Vale da Madre. A Sudoeste, localiza-se a Rua dos Frades, que corresponde a outro acesso 

à área industrial a partir da vila, da qual dista aproximadamente 1 km. 

Num enquadramento mais focado, a área de intervenção localiza-se no lugar censitário de Mogadouro, 

que abrange simultaneamente o centro da vila e o loteamento industrial (existente e previsto). 

No contexto da Região Norte, o concelho de Mogadouro acompanha a tendência de esvaziamento e 

envelhecimento da população da sub-região de Alto Trás-os-Montes, apresentando valores de 

envelhecimento superiores ao desta e uma taxa de variação de população residente entre 2001 e 2011 

de -15.1% face aos – 8,5% da sub-região de Alto Trás-os-Montes para o mesmo período de tempo.  

O concelho de Mogadouro regista um valor de 9 542 habitantes residentes, divididos por 21 freguesias 

(das quais quatro são uniões de freguesias que agregam outras existentes no período anterior à 

reorganização administrativa de 2013), num território com 760,65 km2 (CAOP 2003). 

A freguesia de Mogadouro engloba, por agregação, as anteriores freguesias de Valverde, Vilar do Rei e 

Vale de Porco. O seu território corresponde à totalidade das áreas das referidas freguesias, perfazendo 

1032,22 Km2 (CAOP 2013), e uma população de 3 887 habitantes. 

Em comparação, a união de freguesias de Mogadouro corresponde a 14% da área total do concelho, 

contendo 41% da sua população residente, sendo a freguesia mais populosa do concelho. A 

expressividade de concentração da população da União de freguesias de Mogadouro é bastante 

relevante no panorama das restantes freguesias, sendo que na Freguesia de Bemposta, o segundo maior 
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aglomerado, apenas residiam 602 habitantes em 2011, correspondendo a cerca de 15% da população da 

de Mogadouro (união de freguesias). 

Em consequência desta agregação de freguesias, o território é caracterizado por diferenças substanciais 

de distribuição da população, e é, como seria de esperar, na anterior delimitação de freguesia de 

Mogadouro que se encontra a maioria da população, quer da união de freguesias quer do concelho. 

A União de Freguesias de Mogadouro foi a que menos perdeu em termos percentuais (5%), embora esta 

perda corresponda a 204 habitantes, valor muito semelhante à população total de algumas das 

freguesias. 

Contudo, no decénio anterior ao de análise, e contrariamente às restantes freguesias, a de Mogadouro 

cresceu 25%, indicando ainda assim um crescimento positivo desde a década de 80 até aos dias de hoje. 

A atratividade do centro da vila, face às populações mais rurais, é ainda verificada pelo crescimento do 

lugar de Mogadouro (lugar censitário que contém a Vila e a área de intervenção), ao longo dos anos. No 

entanto, de 2001 para 2011 esse crescimento sofreu um decréscimo de 8 habitantes, podendo ser 

considerado como uma estabilização no crescimento face à inexpressividade da diminuição da população 

registada. Salienta-se ainda, que em comparação com os valores ao nível de freguesia, este lugar 

concentra 84% da sua população residente, constituindo o lugar mais representativo do concelho. 

Na área atual do loteamento industrial, não existe população residente nem alojamentos presentes. 

Considerando o lugar censitário de Mogadouro, totalizam-se 3269 residentes e 1024 famílias 

distribuídos por 1919 alojamentos. Os edifícios são, predominantemente, de um a dois pisos, e os 

edifícios superiores a dois pisos concentram-se maioritariamente nas vias estruturantes da vila. 

Ao nível da estrutura etária da população, as freguesias agregadas de Mogadouro apresentam uma 

estrutura predominantemente adulta, entre os 25 e os 64 anos. 

A taxa de variação da população residente por grupo etário no decénio 2001-2011, caracterizada por 

uma diminuição geral da população, mas com uma taxa de variação positiva na ordem dos 40% nas 

freguesias de Mogadouro (a mais populosa) e Vale de Porco, para o grupo etário com mais de 65 anos. 

Esta situação retrata o argumento anteriormente apresentado relativamente ao envelhecimento 

acentuado do concelho, uma vez que é o único grupo etário em crescimento no concelho. 

Numa análise comparativa à estrutura etária da população, considerando a freguesia de Mogadouro com 

a configuração existente anterior à reorganização administrativa de 2013, pode-se concluir que o lugar 
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de Mogadouro concentra mais de 50% dos indivíduos dos grupos etários mais novos do concelho e mais 

de 90% dos indivíduos residentes desses grupos etários da freguesia. Em contraponto, o lugar de 

Mogadouro concentra apenas 20% da população com mais de 65 anos do concelho e 89% da freguesia. 

A estrutura económica do concelho é caracterizada pela predominância de emprego no setor terciário 

com 60,5% da população empregada, seguido do setor secundário com 21% e, por último, do setor 

primário, com 18,8%. Estes dados são acompanhados por uma taxa de atividade total de 36,7%, e uma 

taxa de desemprego de 11,7% (INE, Censos 2011). 

A densidade de empresas no concelho é de 1,3 n./km2, (contra os 2,4 n./km2 da sub-região onde se 

insere), sendo que 98,3% são empresas com menos de 10 pessoas ao serviço. O volume de negócios 

por empresa ronda os 94 milhares de euros, valor que fica abaixo da média registada na sub-região, cujo 

valor é de 135,7 milhares de euros. 

No que se refere às atividades económicas de cada setor económico, por setores de atividade, verifica-

se que são a agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, as atividades que mais empregam no 

concelho (18,6%). 

As profissões mais expressivas no setor secundário são as relativas à construção e às indústrias 

transformadoras que, juntas, totalizam mais de 90% das atividades de todo o setor. 

No setor terciário, a população empregada no comércio e a reparação de veículos automóveis 

representam 15% da população empregada do concelho. A esta profissão seguem-se em importância 

relativa as profissões relacionadas com a saúde humana (9,6%), administração pública defesa e segurança 

social (9,6%), bem como as relacionadas com a educação (8,2%) e alojamento, restauração e similares 

(5,3%). 

Relativamente à escolaridade da população, no concelho de Mogadouro 62,4% da população residente 

com idade ativa possuía, em 2011, o nível de escolaridade básico. Este nível de escolaridade é o mais 

representativo (60%) da população empregada no concelho. 

No que se refere à atividade económica, a maioria da população residente no concelho não tem uma 

atividade económica ou está reformada. 

Quer a mão-de-obra necessária às atividades existentes no loteamento, quer a origem do mesmo, está 

relacionado com uma maior fixação do emprego em todo o concelho, pelo que a análise a esta escala 

apresenta um maior significado. 
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Numa análise ao loteamento industrial existente, cuja taxa de comercialização é de 100%, com uma 

forte atratividade, identificam-se 53 empresas distribuídas por 64 lotes. 

O reagrupamento destas empresas pelas atividades do CAE, permitiu identificar uma predominância das 

empresas classificadas na categoria de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos (principalmente Armazenagem e Reparação de veículos automóveis e 

motociclos), seguindo-se a categoria de Indústrias transformadoras (principalmente serralharias). 

Salienta-se, neste contexto, que a população empregada da freguesia, em atividades relacionadas com o 

comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, representam 70% da 

população empregada do concelho. 

Tendo em consideração os dados existentes sobre o número de trabalhadores das empresas no 

loteamento industrial (amostra de 35 empresas num universo existente de 53), estima-se que as 

atividades instaladas empreguem 221 trabalhadores. Neste caso, o peso de empregabilidade desta zona 

industrial em 2014, corresponde a 7,2% da empregabilidade do concelho e a 15% da empregabilidade da 

freguesia registada em 2011. 

Em 2011, o concelho apresentava uma taxa de analfabetismo de 11,79%, valor superior à da sub-região 

onde se insere. Contudo, numa análise ao nível da freguesia de Mogadouro, este valor desce para 6,07%, 

sendo deste modo, bastante inferior ao da sub-região e à do concelho. A disparidade de valores de taxa 

de analfabetismo está muito presente entre freguesias, registando-se valores que variam entre 4,9 na 

freguesia de Sanhoane a 36,89%, na freguesia de Brunhoso. 

No que diz respeito ao ensino, existiam no concelho em 2011/2012, 10 estabelecimentos de ensino. 

Não existe no concelho nenhuma escola de ensino superior. Todos os estabelecimentos de ensino 

Básico e Secundário localizam-se na Freguesia de Mogadouro e no centro da vila. Excetuando-se um 

estabelecimento privado de ensino pré-escolar, os restantes são todos de natureza pública. 

A taxa bruta de pré-escolarização é de 88%, em contraponto à de 100,6% da sub-região onde se insere; 

a do ensino básico é de 102,1% e do ensino secundário de 103,8%. Estes valores situam-se abaixo dos 

registados na sub-região: 119,3% e 133,5 % respetivamente. 

Do ponto de vista de cultura e lazer, a oferta está centralizada no centro da Vila, através dos seguintes 

equipamentos: Sala museu de arqueologia; Biblioteca Municipal; Casa da Cultura (palco de diversas 

atividades, como concertos, peças de teatro, sessões de cinema, congressos e exposições); Casa das 

Artes e Ofícios (Oficinas de Artesanato, Música ao Vivo, Danças de Salão, Posto de Turismo, Galeria de 
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Exposições, Oficinas de Pintura e sala de atos solenes). Neste contexto, assume também relevância o 

Parque de Feiras e Exposições de Mogadouro. 

No âmbito do desporto, assume particular relevância o complexo desportivo localizado na quinta da 

Aguieira, freguesia de Mogadouro, agregando piscinas interior e exterior, estádio municipal, parque de 

campismo, ginásio e ténis. 

O Hospital de Bragança fica a cerca 1 hora de viagem do centro da Vila de Mogadouro 

(aproximadamente 80Km). Neste contexto, refere-se que em nenhuma das unidades de saúde 

existentes no concelho de Mogadouro é possível operar ou internar, sendo que nos casos que exijam 

este tipo de cuidado, os utentes terão de se deslocar ao Hospital de Bragança. 

As ligações rodoviárias desta área industrial são um dos fatores que mais contribuem para a atratividade 

e dinamização desta. Neste contexto, o recente IC5 veio melhorar significativamente a acessibilidade do 

concelho e da região onde se insere. Dentro da sub-região onde se insere, a sede do concelho é servida 

pela ER 219, ligando Mogadouro a Vimioso. A ligação a Miranda do Douro e a Alfândega da Fé faz-se 

pelo IC5-EN221, permitindo ainda um acesso rápido a Espanha. A ligação a Macedo de Cavaleiros 

efetua-se pela ex-EN216. As ligações a Sul efetuam-se através da ER221 até Freixo de Espada à Cinta, e 

a EN220, até Torre de Moncorvo. 

O acesso à área do loteamento industrial efetua-se através de duas vias que entram na área industrial e 

funcionam como rede estruturante e distribuidora dentro desta. Assim, o acesso à área industrial é 

efetuado maioritariamente através da Av. do Sabor (via central em Mogadouro que coincide com o 

traçado da ER219), quer a origem seja no IC5, na EN221 ou no centro do município. Esta distribui o 

tráfego pela entrada Sudoeste, Rua dos Frades, ou pela entrada Nordeste do loteamento através da Av. 

Salgueiral. A nordeste do concelho, se o tráfego for oriundo da ER219 é possível entrar diretamente 

pela Av. Salgueiral sem percorrer à Av. do Sabor. Uma vez que o tráfego de veículos pesados se 

encontra interdito de circular pela Rua dos Frades (exceto moradores e cargas e descargas), o acesso 

destes veículos à área industrial é maioritariamente efetuado através da Av. Sabor até à Av. Salgueiral, 

com um perfil mais adequado a este tipo de circulações. O perfil e a capacidade da rede viária dentro da 

área industrial são adequados tanto ao tráfego presente como aos lugares de parqueamento ao longo da 

via, salientando o EIA um sobredimensionamento das mesmas face ao tráfego verificado. 

Não existem percursos de transportes públicos que sirvam a zona industrial, condicionando o percurso 

até à zona industrial em transporte individual. 
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Em sede de Aditamento ao EIA, o proponente informa que a ligação do loteamento ao IC5 corresponde 

ao traçado do projeto de uma variante prevista entre o nó do IC5 em Mogadouro e a área de 

intervenção deste projeto. Este traçado facilita a circulação de veículos e retira o trânsito do meio 

urbano. O projeto desta via prevê a existência de 3 troços, um eixo de ligação principal do nó ao 

extremo sul da área de ampliação da zona industrial (Eixo 1, com cerca de 540 m, com uma faixa de 

rodagem de duas vias no sentido ascendente e uma via no sentido descendente) correspondendo a uma 

rotunda de distribuição dos dois restantes troços (Eixo 2, com cerca de 600 m, com uma faixa de 

rodagem de uma via em cada sentido e Eixo 3, com cerca de 423 m, com uma faixa de rodagem de uma 

via em cada sentido) contornando a referida área e se ligam a vias existentes. 

Esta variante não prevê acessos pedonais. Relativamente ao acesso pedonal da Rua dos Frades, 

identificado como o acesso mais suscetível de utilização pela proximidade às habitações e centro de 

Mogadouro, verifica-se uma descontinuidade nos passeios que deveria ser alvo de reestruturação. Do 

mesmo modo a Avenida do Salgueiral também não apresenta passeios, ou estes encontram-se 

descontínuos. Contudo, o projeto não prevê estas ações. 

Os acessos viários e pedonais a construir dentro do loteamento industrial são constituídos por duas 

faixas de rodagem, com passeios em ambos os lados e estacionamento longitudinal. Os passeios foram 

dimensionados de modo a serem acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, com área útil superior a 

1,75 metros. 

Sobre a tipologia da ocupação dos novos lotes e da estimativa de criação de postos de trabalho 

associados, o proponente informa, no âmbito do Aditamento ao EIA, que, apesar de serem poucas as 

indústrias com pedido de instalação no loteamento, relativamente aos 47 lotes disponíveis, verifica-se 

uma tendência para manutenção das atividades já existentes ligadas a armazenagem e veículos. 

 O proponente considera ainda haver pouca informação para uma previsão de trabalhadores a laborar 

em pleno, pois apenas são conhecidos 7 pedidos de instalação num universo de 47 lotes. 

O EIA refere que com os novos 47 lotes preveem uma empregabilidade de cerca 345 trabalhadores. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

- Impactes na Demografia e Emprego 
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Na fase de obra, os impactes decorrentes das ações previstas, poderão relacionar-se indiretamente com 

o aumento da população presente, essencialmente trabalhadores contratados para as ações de execução 

da obra, mas sem qualquer impacte sobre a demografia e povoamento. O facto de essas ações serem 

muito localizadas e de duração reduzida faz com que este impacte seja pouco significativo, na perspetiva 

da Demografia e Povoamento. 

Na fase de exploração, e estimando a ocupação plena dos lotes com atividades idênticas às existentes e 

que correspondem às procuras atuais, a área de intervenção irá empregar 345 trabalhadores. 

Das ações previstas para a fase de exploração, as que têm potencialmente impacte direto ou indireto 

neste descritor: 

- Criação de postos de trabalho permanentes, 

- Desenvolvimento de atividades económicas. 

Relativamente à ocupação dos 47 lotes a implementar, e se se verificar a ocupação de 8 lotes para 

instalação de atividades de comércio e serviços, esta área terá ainda uma melhoria substancial de 

qualidade, e criará uma nova centralidade industrial e comercial na freguesia. 

A criação de novos postos de trabalho permanentes poderá eventualmente originar a fixação de alguma 

população local, correspondendo a um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, duração 

permanente e reversível, mas pouco significativo. 

 

- Impactes na Estrutura Económica 

A criação de emprego é a ação mais beneficiada durante o período da obra, não só pela possibilidade 

direta de gerar emprego local, como também pelas subcontratações e fornecimentos de serviços à obra. 

Este impacte será proporcionalmente mais positivo quanto mais forem os contratos que recorrem à 

população residente e às subcontratações de fornecimento existentes no concelho. 

Também, o aumento de trabalhadores, ainda que temporários, traz alguma dinâmica ao comércio local 

existente trazendo desse modo benefícios económicos. 

Assim, o impacte sobre a economia local é considerado positivo, de incidência direta, de magnitude 

reduzida, temporária e reversível. Os impactes induzidos são significativos, atendendo à mão de obra 

utilizada, mas sobretudo aos efeitos previstos nos fornecimentos externos na economia local. 
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Na fase de exploração, o loteamento industrial poderá trazer impactes positivos relevantes, quer na 

empregabilidade do concelho quer no desenvolvimento económico do mesmo, através da contratação 

de fornecimentos de serviços e mercadorias necessárias ao desenvolvimento das atividades que aí se 

instalem, quer pela utilização do comércio local. 

Contudo, as expectativas de impacte positivo estão diretamente relacionadas com as atividades a serem 

aí instaladas, uma vez que estas também determinam a atratividade da mesma. 

Assim, as ações da fase de exploração com impactes sobre a Estrutura Económica são: 

- Modificação da ocupação do solo; 

- Ocupação dos lotes; 

- Criação de postos de trabalho permanentes, 

- Desenvolvimento de atividades económicas. 

Os impactes sobre a estrutura económica são, deste modo, considerados positivos, diretos e indiretos, 

de magnitude media, permanente e reversível, sendo significativos. 

 

- Impactes nos aspetos Socioculturais 

Na fase de obra e de pleno funcionamento do loteamento industrial, não se preveem impactes 

significativos sobre os aspetos socioculturais. 

 

- Acessibilidades e Mobilidade 

A construção do projeto terá impactes negativos na acessibilidade e mobilidade na sua área de influência 

direta. As ações inerentes à obra, como por exemplo, a abertura de acessos, a circulação de maquinaria 

e veículos pesados na rede viária utilizada para aceder à obra, poderão originar constrangimentos no 

fluxo de tráfego e na segurança rodoviária. 

Dentro da área de intervenção poderão ainda existir cortes de tráfego devidas às ações de modificações 

de regime, de transformação do uso e construção e renovação de recursos. 
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Desta forma, os impactes sobre a acessibilidade estimam-se negativos, diretos, de magnitude media 

(dependente do volume de trafego e da circulação de pesados), de duração temporária e reversível, 

sendo por isso classificados como pouco significativos. 

Com a alteração da ocupação do solo e a ocupação dos lotes, os efeitos sobre a acessibilidade e 

mobilidade, as ações inerentes à exploração prendem-se com o aumento do tráfego rodoviário de 

acesso ao loteamento industrial, sobretudo no período de maior circulação automóvel. Este facto 

poderá afetar a fluidez de circulação, especialmente a montante, na Av. Sabor no centro da vila, que 

redistribui o tráfego pelas duas vias de acesso. Dentro da área industrial, este problema não deverá 

acontecer, uma vez que o perfil e configuração já existente, e a prevista, permitem um volume de 

tráfego muito superior ao registado atualmente. 

Em sede de Aditamento é referido que já há interdição de acesso à circulação de pesados na Rua de 

Frades, quer pelo perfil da via existente quer pela estrutura de povoamento linear à via. 

Os restantes cortes de vias apenas estão previstos para o interior do loteamento, não sendo necessário 

recorrer a alternativas ao loteamento. 

Relativamente aos veículos pesados, é inevitável o seu aumento de circulação, sendo necessário estudar 

a alternativa de acesso, através do IC5, pela Av. Sabor até à Av. do Salgueiral. 

Com a plena ocupação dos lotes, fica mais uma vez evidenciada a necessidade de se pensar numa rede 

de transportes públicos que permita à população utente uma alternativa ao acesso automóvel, uma vez 

que o desenvolvimento das atividades económicas e a criação de postos de trabalho, pressupõem uma 

maior circulação automóvel, quer de trabalhadores quer de visitantes. 

Assim, o impacte sobre a acessibilidade e mobilidade do local apresentará um impacte negativo, direto e 

indireto, de magnitude média, duração permanente e irreversível, sendo classificado como significativo. 

 

Medidas de Minimização 

O EIA e Aditamento indicaram a adoção de medidas de minimização, considerando-se ajustadas as 

seguintes: 

Fase de Obra: 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 844 

Projeto de Ampliação do Loteamento Industrial de Mogadouro 

Outubro de 2014 

45/114 

- Recorrer sempre que possível a mão-de-obra local, quer na fase de obra quer na fase de 

funcionamento das empresas que irão ocupar os lotes, promovendo quando possível a aquisição 

de bens e serviços locais; 

- Implementação das medidas de minimização referentes aos descritores com efeito na qualidade 

de vida das populações, nomeadamente, ruído, emissão de poeiras e resíduos; 

- Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados e adotar velocidades moderadas 

evitando situações de constrangimento com a mobilidade da população local; 

- Promover a limpeza de rodados de veículos pesados, evitando a deposição de detritos nas vias 

de acesso à obra e a dispersão de poeiras, reparando eventuais danos provocados no piso das 

vias; 

– Colocação de placards informativos à entrada da obra e ao longo dos principais acessos, 

contendo a finalidade das obras em curso, duração prevista, eventuais alterações/perturbações ao 

tráfego rodoviário e pedonal na zona e ainda a previsão dos períodos em que se poderão registar 

atividades particularmente ruidosas, entre outras informações relevantes. Esta informação deve 

estar igualmente disponível na página da internet do município; 

Fase de exploração 

- Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil sobre a ocupação dos lotes por parte das 

atividades económicas aí admitidas, devendo esta área industrial ser incluída no Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil; 

- Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados e adotar velocidades moderadas 

evitando situações de constrangimento com a mobilidade da população local; 

- Reduzir ao máximo o transporte de mercadorias perigosas. 

 

Plano de Monitorização 

Concorda-se com a metodologia proposta de comunicação na fase de obra, devendo os resultados 

serem vertidos num relatório, a enviar à Autoridade de AIA, com periodicidade anual e durante a fase 

de construção do projeto, contendo, também, eventuais sugestões e/ou pedidos de informação 

registados, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo proponente. 
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Para a fase de exploração, deverá ser implementado um plano de comunicação com especificação da 

metodologia e dos meios utilizados para esse plano de comunicação do projeto à população local, 

nomeadamente, informação nas juntas de freguesia, tendo por objetivo assegurar uma divulgação e uma 

acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, direta e indiretamente pelo projeto e da 

opinião pública em geral. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Atendendo ao facto de se tratar de uma ampliação de um loteamento industrial, enquanto área de 

atividades económicas, considera-se este fator “relevante”. 

Fator Ambiental: Socio-economia 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 2.2) Significativos? 
 2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 4.2) Significativos?  X 

4.3) Pouco significativos? 
 4.4) Sem significado 
 

 

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado ao cumprimento das 

medidas de minimização e plano referidos. 

 

 

Recursos Hídricos 

Caracterização da Situação de Referência 

A área total do projeto corresponde a 465.679,37 m2, prevendo uma ocupação total de 111 lotes. 

Destes, 64 lotes já se encontram implantados, correspondendo os restantes 47 à ampliação do 

loteamento industrial. Três destes 47 lotes estarão destinados a infraestruturas, como sejam o Posto de 

Transformação, Reservatório de Gás e Ecocentro. 
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As redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais serão ligadas às respetivas redes 

públicas. Os efluentes serão encaminhados para a rede geral de drenagem de águas residuais, a qual se 

encontra ligada a uma das ETAR que serve a vila de Mogadouro. 

As águas pluviais serão encaminhadas através de rede separativa, para os coletores de águas pluviais 

presentes na zona envolvente, tendo como destino final uma linha de drenagem existente nas 

proximidades. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro 

- RH3, mais precisamente na bacia hidrográfica do Rio Sabor. 

Na envolvente da área do projeto, a linha de água principal é a ribeira de Pontão, afluente da margem 

esquerda do rio Sabor, para a qual vão acabar por ser drenadas todas as águas pluviais da urbanização 

prevista. 

Por comparação com a da cartografia militar à escala 1:25000, está demarcada a cabeceira de uma linha 

de água que se desenvolve na direção da Ribeirinha (afluente da Ribeira de Pontão), que abrange uma 

ínfima parte da área de intervenção do projeto ampliação e sobre a qual não está prevista a instalação de 

qualquer lote. No âmbito da visita efetuada ao local, foi possível constatar que esta linha de drenagem 

natural não tem caudal e leito definido, servindo apenas para drenagem das águas pluviais, apresentando 

portanto carácter sazonal. Foi também possível verificar que a passagem hidráulica (manilha) que 

permite o atravessamento do arruamento a oeste apresentava alguns sinais de obstrução devido à 

deposição de resíduos e vegetação densa. 

 

Recursos hídricos subterrâneos 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo localiza-se na unidade 

correspondente ao Maciço Antigo Indiferenciado, numa zona onde não existem aquíferos diferenciados 

ou formações com interesse hidrogeológico, com formações rochosas que apresentam baixa 

condutividade hidráulica. 
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Na envolvente da área em estudo não foram identificadas quaisquer captações de água subterrânea, que 

possam ser influenciadas por este empreendimento. 

 

Identificação e Avaliação dos Impactes 

Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem 

superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e 

qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos e pouco 

significativos. 

- Fase de Construção 

Os principais impactes durante a fase de construção, referem-se às ações relacionadas com escavações e 

impermeabilização, que irão provocar um acréscimo de caudal de águas pluviais e diminuir a capacidade 

de infiltração e consequentemente potenciar uma diminuição da disponibilidade hídrica subterrânea. O 

impacte resultante destas ações é negativo, pouco significativo e permanente. 

Ao nível da qualidade da água, os principais impactes estão relacionados com a movimentação de terras, 

o que poderá provocar um aumento da concentração de sólidos suspensos totais. A possibilidade 

ocorrência de eventuais acidentes, como o derrame de óleos e combustíveis, é outra das situações 

identificadas que poderão afetar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais. O 

impacte resultante destas ações é negativo, pouco significativo e temporário. 

- Fase de Exploração 

Na fase de exploração, a presença dos edifícios industriais bem como os arruamentos, irão contribuir 

ainda mais para alterações nas condições naturais de infiltração e aumento do caudal de águas pluviais. 

Durante esta fase também existe a possibilidade ocorrência de eventuais acidentes, como o do derrame 

de óleos e combustíveis, que poderão afetar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e 

superficiais. 

Tendo em conta que as águas residuais geradas no loteamento industrial são encaminhadas para o 

coletor público, não se prevê que daqui possam resultar impactes significativos na qualidade da água. 
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Medidas de Minimização 

O estudo prevê a implementação, durante as diferentes fases do projeto, de um conjunto de medidas de 

minimização dos impactes ambientais, com as quais se concorda. 

Além das medidas propostas pelo EIA, propõe-se que sejam acrescentadas as seguintes: 

- As águas residuais domésticas produzidas durante a fase de construção, nomeadamente na área 

destinada ao estaleiro, deverão ser encaminhadas para a rede pública de drenagem de águas 

residuais ou, em alternativa, armazenadas e posteriormente transportadas para ETAR. Todas as 

outras águas residuais que possam ser produzidas, nomeadamente do tipo industrial, devem ser 

recolhidas e encaminhadas para tratamento adequado, não devendo ser rejeitadas no solo ou 

recursos hídricos; 

- Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentações de terras, de 

forma a minimizar a exposição dos solos a períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 

erosão hídrica; 

- Acompanhar regularmente as condições de descarga de efluentes no coletor público de 

drenagem de águas residuais, por parte das unidades já instaladas e as que venham a instalar-se na 

zona da ampliação, obrigando, sempre que necessário, à instalação de sistemas de pré-tratamento 

que garantam uma qualidade de efluente compatível com a capacidade de tratamento da ETAR 

municipal; 

- A medida prevista de implementação de um sistema de inspeção e limpeza periódica ao sistema 

de drenagem de águas pluviais de modo a prevenir obstruções, deverá ser complementada com a 

limpeza da linha de drenagem natural identificada, junto à passagem hidráulica (manilha) que 

permite o atravessamento do arruamento a oeste. 

 

Plano de Monitorização 

Face aos impactes identificados, o EIA prevê um plano de monitorização das águas subterrâneas, 

mediante a colheita de água em pelo menos um ponto de controlo a selecionar, o qual corresponderá a 

uma captação particular existente que deverá ser escolhida em função da proximidade com a área do 

loteamento industrial. Este plano de monitorização, com o qual se concorda, prevê a monitorização 

numa fase inicial (caracterização da situação de referência), fase de construção e fase de exploração. 
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Este plano de monitorização deverá ser representativo do potencial impacte causado pela ampliação da 

zona Industrial e deverá abranger o maior número possível de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor Recursos 

Hídricos na avaliação de impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como 

“Não Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Recursos Hídricos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado X 

 

Conclusão 

De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente nas fases de 

construção exploração. 

Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização prevista também não é espectável 

a ocorrência de um impacte negativo significativo. 

Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os 

recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de 

parecer favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas no Estudo e as 

sugeridas neste parecer. 
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Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos 

recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir 

pela APA, I.P.. 

 

 

Qualidade do Ar 

Caracterização da Situação de Referência 

Em virtude da inexistência de mecanismos de medição e avaliação de qualidade do ar de forma direta, 

atual e sistemática no concelho de Mogadouro recorreu-se, no âmbito da realização do presente estudo 

de impacte ambiental, ao inventário nacional de emissões de poluentes atmosféricos, já que o mesmo se 

apresenta como um exercício de extrema validade para caracterizar a situação atual da qualidade do ar, 

neste território em questão. Elegeram-se para análise os poluentes atmosféricos: dióxido de enxofre 

(SO2), dióxido de azoto (NO2), amónia (NH3), compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) 

e as partículas de diâmetro inferior a 10 µm (PM10). 

Recorrendo aos dados de inventariação disponíveis para o concelho de Mogadouro verificou-se que a 

emissão em massa por área concelhia de qualquer um dos poluentes apresenta valores reduzidos e 

constata-se, na abrangência do período 2003/2009, uma tendência de redução da quantidade gerada de 

todos os poluentes em análise. 

A partir dos dados inventariados foram construídos mapas de caracterização da distribuição territorial 

dos principais poluentes atmosféricos. A distribuição espacial das emissões de fontes não pontuais foi 

estimada, com base em parâmetros de distribuição espacial (PDE) considerados representativos do 

setor de atividade responsável pela emissão. 

A contribuição das fontes pontuais de emissão não foi considerada para o caso da zona Industrial de 

Mogadouro porque não existe nenhuma grande fonte pontual de emissão no concelho (Inventário, 

2009). Por conseguinte, quanto às emissões provenientes de fontes não pontuais, a espacialização dos 

quatro principais poluentes atmosféricos, confirmou que no território de Mogadouro se geram baixos 

níveis de concentração dos mesmos. 

Por outro lado, Identificaram-se algumas atividades económicas atualmente instaladas no loteamento 

industrial de Mogadouro, como pequenas fontes pontuais de emissão difusa de poluentes atmosféricos, 
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essencialmente na área dos granitos e das madeiras com a emissão de partículas. Contudo tendo em 

conta a reduzida dimensão das referidas atividades industriais a emissão é circunscrita à área de 

trabalho, não afetando nem a saúde humana, nem os ecossistemas, no que se refere à qualidade do ar 

ambiente. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre este descritor foram avaliados dando destaque às ações que se preveem que sejam 

mais impactantes sobre a qualidade do ar local, sobretudo na fase de obra. 

i) Durante a fase de obra a qualidade do ar será afetada pela emissão de poluentes atmosféricos 

associados ao tráfego acrescido pela circulação de veículos e à operação de maquinaria pesada, 

resultantes da queima de combustíveis fósseis no seu funcionamento, emitindo, essencialmente, SO2 e 

CO. Ocorrerá também a emissão de poeiras de pequena dimensão (PM10), resultantes dos movimentos 

de terras na zona de intervenção. Todos estes impactes representam fontes de partículas para a 

atmosfera, com possível incómodo para a população vizinha da obra e passante. A quantidade de poeiras 

em suspensão na atmosfera tenderá a fazer-se sentir nas imediações e será afetada pelas características 

do próprio solo (granulometria e teor de humidade) e pelas condições climáticas (períodos de maior ou 

menor pluviosidade e de velocidade e orientação dos ventos dominantes), prevendo-se que nos meses 

de verão (de junho a setembro) o impacte seja mais significativo. A movimentação de terras que 

originará a emissão de partículas, nesta fase, estará associada à própria construção nomeadamente das 

infraestruturas viárias, elétricas, telecomunicações e águas, não se prevendo intervenção direta nos 

lotes, pelo que o seu impacte está minimizado tanto no tempo de ocorrência como na quantidade 

emitida e não degradará a qualidade do ar junto a usos sensíveis. 

O impacte considerado classifica-se, assim, como negativo, direto, temporário, reversível e de 

magnitude baixa/média, sendo então classificado de pouco significativo. 

ii) Na fase de exploração tem-se em consideração que a zona industrial se localiza numa área com um 

perfil de baixa emissão de poluentes atmosféricos, prevendo-se, à luz dos dados atuais, que os principais 

impactes sobre este descritor sejam limitados à área de intervenção. Estes, resultarão de duas fontes 

emissoras principais. O aumento de tráfego rodoviário, com a deslocação dos veículos dos 

trabalhadores, fornecedores e clientes, que aumentará as emissões gasosas provenientes da queima de 

combustíveis fósseis na locomoção, o que resulta num impacte negativo, direto, permanente, reversível 

e de magnitude baixa, sendo então classificado de pouco significativo. 
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A outra fonte emissora de poluentes atmosféricos derivará da laboração das unidades industriais a 

instalar. Até ao momento não se prevê a instalação de atividades económicas que gerem fontes fixas de 

poluição atmosférica e não existem dados que permitam quantificar as cargas poluentes que serão 

geradas, existindo indeterminação na avaliação do impacte na qualidade do ar, nesta fase. Assim, o 

impacte ambiental a considerar, nesta fase, classifica-se quanto à significância como indeterminado, 

porém negativo e direto. 

  

Medidas de minimização 

Para a fase de obra foram identificadas um conjunto de ações que, em conjunto, permitem diminuir as 

emissões difusas de partículas, nomeadamente: 

- Construção dos estaleiros da obra dentro da área de intervenção, por exemplo, na parcela de 

terreno destinado para a implantação dos espaços verdes; 

- Construção de circuitos de circulação interna da obra e uma plataforma para estacionamento 

dos camiões na fase de escavação e transporte de terras em materiais não pulverulentos, como 

gravilha, saibro ou similar; 

- Construção de tapumes com altura mínima de 2 metros para separar a obra da via pública, 

principalmente na zona que abrange habitações; 

- As atividades acessórias e de apoio à obra, tal como os trajetos de circulação externos à obra 

das viaturas que transportam matérias passíveis de provocar a emissão difusa de poeiras, devem 

evitar zonas sensíveis como escolas, centros de saúde, hospitais e os aglomerados habitacionais; 

- Em áreas não pavimentadas o acesso de veículos e maquinaria pesada deve ser reduzido ao 

estritamente necessário, limitando a velocidade dos veículos a valores de 25 a 30 km/h; 

- Cobertura da carga de todos os camiões de transporte de resíduos granulares, areias e 

escombros com tela, mantendo uma distância mínima de 10 cm entre a superfície da carga e a 

cobertura; 

- Rega com água não potável de materiais inertes e resíduos armazenados em obra, 

principalmente materiais granulares, tal como os trajetos de circulação em terra batida. Esta 

medida deverá ser alvo de especial atenção aquando de dias secos e ventosos; 
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- Proteger os resíduos armazenados temporariamente em obra com telas impermeáveis; 

- Aquando do empilhamento de materiais ter em consideração a sua estabilidade em termos de 

altura e a intensidade e direção predominante dos ventos, evitando que contaminam as zonas 

sensíveis; 

- Garantir que os veículos em circulação e máquinas pesadas se encontram em ótimas condições 

de funcionamento, minimizando as emissões atmosféricas do modo rodoviário; 

- Lavagem dos rodados dos camiões à saída da obra quando se verifique que os mesmos se 

encontram com lamas e poeiras suscetíveis de contaminação do percurso de circulação; 

- Sensibilizar e formar os funcionários da obra para as ações necessários para evitar a emissão 

difusa de partículas e consequente poluição atmosférica. 

Na fase de exploração as medidas previstas são as seguintes: 

- Prever lugares de estacionamento para bicicletas no interior dos lotes, potenciando a sua 

utilização pelos trabalhadores da zona industrial; 

- Na gestão do transporte público que serve o concelho prever uma paragem dentro ou nas 

imediações da Zona Industrial; 

- Sensibilizar as empresas para a aquisição e utilização de veículos elétricos ou a gás natural; 

- Implantação das barreiras arbóreas com espécies de vegetação densa e resistente aos poluentes 

atmosféricos o mais cedo possível; 

- Incluir na gestão e fiscalização da Zona Industrial a sensibilização para medidas de ecoeficiência 

por parte das empresas e o controlo do cumprimento da monitorização das emissões de 

poluentes atmosféricos, caso sejam abrangidos por essa obrigação legal; 

- No caso de se verificar a futura instalação de unidades industriais classificadas como grandes 

fontes pontuais e fixas de poluentes atmosféricos, a equipa gestora da Zona Industrial deverá 

exigir a monitorização da qualidade do ar nas imediações da Zona Industrial, de acordo com os 

métodos previstos legalmente. 
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Plano de Monitorização 

Não foi considerado necessária a realização de um pleno de monitorização dada a natureza do projeto 

em causa. 

  

Avaliação da significância do impacte e do descritor 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de 

impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Não Relevante”. 

Fator Ambiental: Qualidade do Ar 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim  

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 2.2) Significativos? X 

2.3) Pouco significativos? 
 

2.4) Sem significado 
 3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 4.4) Sem significado X 

 

Assim, emite parecer final setorial favorável, relativamente ao descritor “Qualidade do Ar”, 

condicionado ao cumprimento das medidas de minimização, indicadas para a fase de exploração. 

 

 

Ruído 

Caracterização da Situação de referência 

Foi efetuada a caracterização da situação de referência. 

A caracterização do ambiente sonoro de referência tem por base a análise de vários documentos já 

existentes: A adaptação dos Mapas de Ruído do Município de Mogadouro realizado no âmbito do PDM; 

o Relatório sobre Recolha de Dados Acústicos realizado no âmbito do PP do Loteamento da Zona 

Industrial de Mogadouro; o Relatório Ambiental do processo de Avaliação Ambiental Estratégica do PP 

do Loteamento Industrial de Mogadouro. 
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Não foram, até à data, ainda definidos os limites para o zonamento acústico do local. 

Para a caracterização da situação atual na área de intervenção foi desenvolvida uma campanha de 

medições acústicas em julho de 2011. Esta abrangeu os três períodos de referência em seis pontos de 

medição, que permitiram aferir e caracterizar os níveis de ruído dentro da área de intervenção. 

As principais fontes de ruído identificadas correspondem ao tráfego de acesso às unidades industriais, às 

cargas e descargas e às fontes pontuais associadas a equipamentos ou atividades desenvolvidas no local. 

No entanto, verificou-se que o tráfego rodoviário é baixo no período diurno e entardecer e quase 

inexistente no período noturno. No Relatório sobre a Recolha de Dados Acústicos pode ler-se que 

durante o período noturno “o latido dos cães de guarda existentes nos diversos lotes correspondem com uma 

cota de ruído considerável para os valores obtidos”. 

Tendo em consideração os valores médios medidos resultantes para o indicador Ln e Lden, verifica-se 

que o pequeno constrangimento que poderá existir nos recetores sensíveis mais próximos é apenas 

devido ao tráfego automóvel de acesso, e caso a zona seja classificada como zona sensível; contudo, esta 

situação é pouco provável de acontecer. As unidades industriais não exercem atividade no período 

noturno, pelo que o indicador Lden é o único que traduz o funcionamento das atividades. 

As habitações mais próximas (recetores sensíveis) do limite da área de implantação do loteamento 

localizam-se a aproximadamente 500 m de distância. 

 

Identificação e avaliação dos impactes 

Devido às características específicas da fase de construção, designadamente a existência de um elevado 

número de fontes de ruído, cuja localização face aos recetores sensíveis e ao tempo de execução é 

difícil precisar nesta fase, a avaliação dos impactes acústicos desencadeados na fase de construção é 

efetuada apenas qualitativamente, pelo que durante esta fase as ações, no conjunto, emitem alterações 

no ambiente sonoro com um impacte potencialmente negativo, direto, reduzido, temporário e 

reversível, classificando-se no geral como pouco significativo. 

Neste âmbito, refira-se a importância da circulação de veículos que, para além de induzir um impacte 

negativo nos níveis sonoros, direto mas também indireto, de média magnitude, temporário e reversível, 

o impacte é considerado significativo. 
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A avaliação da fase de exploração é efetuada admitindo a plena ocupação e atividade do loteamento 

industrial, comparando-a com a situação de referência, pelo que as ações, no conjunto, produzem 

alterações no ambiente sonoro com um impacte potencialmente negativo, direto, médio, permanente e 

reversível, mas, no geral, pouco significativo. 

Salienta-se mais uma vez o papel negativo desempenhado pela circulação de veículos (mercadorias, 

trabalhadores e visitantes) que, para além de induzir um impacte direto e indireto, médio, permanente e 

reversível, nos níveis sonoros, a sua magnitude é considerada significativa. 

 

Medidas de Mitigação 

Na fase de construção/obra, as medidas propostas são as seguintes:  

- Limitar a produção de ruído ao período diurno e ao menor tempo necessário; 

- Localizar o estaleiro de obra o mais afastado possível dos recetores sensíveis existentes e na 

proximidade de uma via rodoviária; 

- Criar uma vedação de proteção que servirá também como barreira acústica aos trabalhos a 

realizar; 

- Utilizar equipamentos adequados e limitar o seu funcionamento ao período diurno e durante o 

menor espaço de tempo; 

- Garantir equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável 

e que se encontrem em bom estado de conservação; 

- Garantir as condições adequadas de exposição de ruido e vibrações dos trabalhadores, 

realizando ações de sensibilização para a utilização dos equipamentos necessários que garantam a 

minimização dos impactes na sua saúde; 

- Informar a população residente da ocorrência de atividade ruidosas e do seu período de 

atividade; 

- Limitar a velocidade de circulação no acesso pela Rua dos Frades; 

- Apenas permitir o acesso de pesados pela entrada Nordeste – Av. Salgueiral; 
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- Verificar periodicamente o estado de pavimentação das vias que distribuem e dão acesso à área 

industrial, de modo a se precaverem atempadamente os efeitos indiretos do incremento de ruído 

de pesados nas áreas junto aos recetores sensíveis, procedendo sempre que necessário, a 

arranjos de pavimento; 

- Restringir efetivamente a circulação de pesados na entrada sudoeste, fazendo o acesso a veículos 

pesados pela entrada nordeste; 

Na fase de exploração, as medidas a propostas são: 

- Limitar a ocupação dos lotes segundo o mapa de cotas de ruído; 

- Dar preferência a atividade não ruidosas e com apenas período de laboração diurno à primeira 

linha de lotes junto aos recetores sensíveis para que sirvam de barreira a outros potencialmente 

mais ruidosos; 

- Criar restrição de velocidade nos acessos ao loteamento industrial e dentro deste. Apenas 

permitir o acesso a pesados pela entrada Nordeste; 

- Caso se venha a implementar a variante entre o IC5 e EN 219, fazer dessa a entrada principal 

para o tráfego ligeiro e pesado; 

- Fomentar a criação de rotas de transporte público de acesso à área industrial de modo a 

influenciar a opção de transportes dos trabalhadores; 

- Garantir equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável 

e que se encontrem em bom estado de conservação. 

Para a fase de desativação não são apresentadas medidas de minimização, uma vez que a cada parcela 

corresponderá uma propriedade, com uma atividade independente, não sendo possível aferir da duração 

temporal de cada atividade aí instalada e a sua consequente fase de demolição. 

 

Plano de Monitorização 

O Plano de Monitorização do Ruído Ambiente da Ampliação do Loteamento prevê que deverá ser 

realizada, anualmente, uma campanha de medição. Isto permitirá aferir os níveis de ruído junto aos 
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recetores sensíveis, permitindo prever e corrigir situações de ultrapassagem dos níveis de ruído 

regulamentares, conforme a classificação acústica definida para essas áreas. 

Deverão ainda ser verificadas as condições do piso das vias, para que estas não induzam a uma maior 

exposição ao ruído ambiente pelo contacto com os pneus do veículo. 

Deverão ainda ser monitorizadas anualmente o número de queixas de incomodidade que possam estar 

relacionadas com as atividades do loteamento ou ao seu acesso. 

Avaliação da significância do impacte 

Em relação à preponderância deste descritor, a mesma deverá ser classificada como “Não relevante”. 

Fator Ambiental: Ruído 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim  

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 2.2) Significativos? 
 2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 4.4) Sem significado X 

 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável. 

 

 

Resíduos 

Caracterização da Situação de Referência 

Foi efetuada a caracterização da situação de referência. 

Em Mogadouro, a entidade responsável pela recolha de resíduos indiferenciados é a Associação de 

Municípios do Douro Superior que, posteriormente, os encaminha para a Estação de Transferência 

localizada em Torre de Moncorvo, onde os resíduos são compactados dentro de grandes contentores 

fechados, antes de serem enviados para o Aterro Sanitário de Urjais, no concelho de Mirandela. O 

ecocentro, localizado na ZI de Mogadouro, funciona como centro de triagem para valorização, 
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reciclagem ou envio de alguns detritos acumulados para outro tipo de tratamento, sendo a gestão da 

recolha e o transporte e tratamento dos resíduos efetuados pela empresa privada FOCSA. 

Uma vez que as atividades a desenvolver na área de intervenção estão associadas a produção e 

deposição de alguns tipos de resíduos (próximo ou no interior das instalações de apoio), e por vezes 

alguma sucata, a ZI já contempla atualmente um Ecocentro revestindo-se de especial importância, não 

só pela sua função mas também pela sua localização, respondendo em larga medida às necessidades de 

gestão de resíduos urbanos, equiparados a urbanos, e aos RCD de pequena dimensão, produzidos nas 

unidades de atividades económicas instaladas e a instalar. Os resíduos são temporariamente 

depositados, em grandes contentores, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a 

legislação em vigor. Os industriais são responsáveis pelo destino final a dar aos RSU produzidos. 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 

contentores especificamente destinados para o efeito localizados nos lotes, devendo ser promovida, 

junto de todos os trabalhadores, a separação, na origem, das frações recicláveis para posterior envio 

para reciclagem. 

A atividade empresarial, com enfoque na componente industrial, é geradora de resíduos no âmbito dos 

seus processos de gestão, administrativos e produtivos, podendo tornar-se num fator de contaminação 

ambiental. Assim o aumento da produção de resíduos e a sua caracterização ao nível da perigosidade e 

encaminhamento devem ser tomados em consideração quando se avaliam os impactes de um 

loteamento industrial, e deverão ser considerados não só os impactes resultantes da sua exploração e 

funcionamento, mas também a fase de construção e desativação dos mesmos. 

No que diz respeito ao encaminhamento dos resíduos para reciclagem que provêm da recolha seletiva 

nos ecopontos e ecocentro, no caso particular da avaliação de impacte ambiental deste projeto de 

ampliação do loteamento da zona industrial, reveste-se de especial importância o ecocentro do 

concelho de Mogadouro, não só pela sua função, mas, igualmente, pela sua localização. Em larga medida 

este equipamento responderá às necessidades de gestão de resíduos urbanos, equiparados a urbanos e 

aos RCD de pequena dimensão produzidos nas unidades de atividades económicas instaladas e a instalar. 

Particularizando os resíduos gerados pelas empresas já instaladas no loteamento industrial de 

Mogadouro e, apesar de não se disporem de quantidades específicas, pela análise do setor da atividade 

exercida e dimensão das empresas, não se prevê a existência de impactes significativos associados. 

Foram identificados e quantificados os resíduos gerados nas unidades industriais, os mesmos foram 

identificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) e foi identificada a operação que, 
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excetuando o caso dos óleos usados, não apresentam perigosidade. Contudo, para o fluxo específico 

deste resíduo perigoso, a Sogilub assegura a sua correta gestão. 

Foram apresentados os Resíduos expectáveis serem gerados no Loteamento Industrial de Mogadouro 

por atividade, bem como foi efetuada a identificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Durante a fase de construção os resíduos gerados são os associados a uma obra, que se inicia com a 

desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, escavações, 

construção das vias e passeios e demais infraestruturas previstas em projeto. Assim, haverá a 

necessidade de prevenir a adequada gestão de terra, resíduos florestais, e outros resultantes da limpeza 

dos terrenos, resíduos de embalagens, restos de materiais de construção e resíduos equiparáveis a 

resíduos urbanos. 

Alguns destes resíduos, como é o caso do betão, poderão ser reutilizados em obra, evitando assim o 

seu envio para aterro sanitário ou para unidades específicas para tratamento de resíduos de construção 

e demolição (RCD). Os restantes resíduos deverão ser devidamente triados e encaminhados para 

destino final. 

Foi apresentada a previsão da tipologia e produção de resíduos de construção e demolição e as 

respetivas operações de gestão de resíduos. 

Assim, durante a fase de obra, a limpeza do terreno e desmatação, a pavimentação de superfícies, a 

movimentação de terras e terraplanagens, a abertura de caboucos, valas e acessos, a instalação de redes 

de infraestruturas e as ações de construção de muros, bem como a presença física da obra e a instalação 

e ocupação dos estaleiros produzem um impacte negativo, de incidência direta, de magnitude média, 

temporário e reversível, pelo que se pode classificar como pouco significativo. Este constitui um impacte 

ambiental que poderá ser minimizado através da correta implementação do Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aplicando as medidas de prevenção e minimização de 

impactes ambientais em obra. 

A reutilização de materiais (betão, por exemplo) durante a construção, provoca um impacte positivo, de 

incidência direta, magnitude baixa de duração permanente e reversível sendo um impacto pouco 

significativo. 
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Na fase de exploração, com a respetiva ocupação dos lotes e com o consequente aumento de produção 

de resíduos sólidos e efluentes líquidos, provocam um impacte negativo, diretos, de magnitude reduzida, 

com duração permanente e irreversível, podendo concluir-se que tem um impacte pouco significativo. 

O aumento de produção motivado pela entrada em funcionamento de novas atividades empresariais no 

loteamento industrial de Mogadouro, é reduzido, avaliando a um nível micro. Apresenta-se a 

necessidade de existência de uma gestão interna de resíduos que permita a sua correta recolha e 

encaminhamento para destino final - só dessa forma será possível evitar os impactes ambientais 

associados como a contaminação de solos ou recursos hídricos. 

 

Medidas de Mitigação 

Em relação à gestão de resíduos do projeto podem ser implementadas medidas de minimização para 

reduzir o impacte causado com a implementação do projeto. As medidas propostas são relativas às duas 

fases do projeto, sendo que, para a primeira, foram incluídas as medidas que deverão integrar o Plano de 

Prevenção e Redução de Resíduos de Construção e Demolição (PPR-RCD) e outras que se 

identificaram como prioritárias. 

Na fase de construção/obra, as medidas a adotar resumem-se ao cumprimento da legislação sobre a 

gestão de resíduos, nomeadamente: 

- Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados na fase de 

construção, obtendo por parte da empresa construtora da guia que comprove o destino final dos 

RCD; 

- Implementação no local de obra de um local para o armazenamento adequado dos diversos 

tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior valorização/eliminação em 

instalações licenciadas; 

- O espaço anteriormente citado deverá ser devidamente assinalado, com cobertura e piso 

impermeabilizados, dotado de sistemas de recolha e encaminhamento para destino adequado de 

águas pluviais, de limpeza, de derramamentos e dotado de decantadores e separadores de óleos e 

gorduras. Deverá ainda estar dividido em duas zonas distintas: zona de resíduos não perigosos e 

zona de resíduos perigosos; 
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- A zona de resíduos perigosos deve estar equipada de bacia de retenção, impermeabilizada e 

isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais contaminem os 

solos e águas. A bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos; 

- A terra viva proveniente da decapagem deverá ser utilizada no recobrimento das áreas que 

sofreram movimentações de terras, sendo de prever, em caso de excesso, a sua utilização na 

melhoria de outros solos; 

- No caso da ocorrência de terras sobrantes, estas devem ser transportadas a vazadouro 

licenciado; 

- Os resíduos de betão resultantes de eventuais demolições poderão ser integrados no betão 

necessário para a obra, desde que verificadas as condições técnicas nacionais e comunitárias 

aplicáveis, ou na ausência destas, as especificações técnicas definidas pelo LNEC; 

- Separação dos resíduos equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB), da corrente normal e 

destino final adequado, consoante a sua natureza. Envio das frações passíveis de serem recicladas 

para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito; 

- A zona de resíduos perigosos deve estar equipada de bacia de retenção, impermeabilizada e 

isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais contaminem os 

solos e águas. A bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos; 

- O funcionamento do estaleiro e o depósito de materiais deverá ser rigoroso, de forma a evitar 

derrames acidentais; 

- As terras provenientes da escavação abaixo da decapagem de terra vegetal deverão ser 

reaproveitadas para a realização dos aterros previstos, evitando assim ao máximo os excedentes 

de materiais; 

- Os resíduos de embalagem e frações passíveis de serem recicladas deverão ser segregadas da 

restante corrente de resíduos da obra e o seu destino final assegurado, devendo ser de acordo 

com o seu potencial de reciclagem e grau de contaminação; 

- No caso de RCD que ocupem grande volume, por impossibilidade física de os armazenar na 

obra, deverão ser rapidamente encaminhados para operadores de resíduos devidamente 

licenciados que promovam a sua reciclagem; 
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- Após a conclusão dos trabalhos de construção, todas as zonas de trabalho deverão ser 

meticulosamente limpas. 

Na fase de exploração, as medidas a propostas são: 

- Sensibilização dos empresários/funcionários/operários para a importância não só da separação 

dos resíduos, mas principalmente para a prevenção de produção de resíduos mas principalmente 

para a prevenção de produção de resíduos, através de posters ou outros sistemas informativos; 

- A entidade gestora da ZI deve assegurar que os resíduos perigosos a produzir são entregues às 

entidades licenciadas para o efeito; 

- Explicar a correta utilização do ecocentro, e caso se justifique em termos de gestão centralizada 

de resíduos, equacionar o alargamento da tipologia de resíduos a depositar; 

- Cada unidade empresarial deve prever circuitos internos e localização de contentores para 

separação seletiva e depósito de resíduos para posterior encaminhamento, com a periodicidade 

adequada; 

- As unidades empresariais devem ser sensibilizadas para não colocarem os seus contentores de 

resíduos nas áreas comuns da ZI, nem na via pública, salvo em casos excecionais e temporários; 

- Promover a compostagem “in situ”, permitindo a valorização orgânica dos resíduos 

biodegradáveis provenientes dos resíduos verdes provenientes das operações de manutenção dos 

arranjos exteriores, e reutilização do composto produzido nos próprios espaços do recinto da ZI; 

- Promover a análise das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) até ao momento relacionadas 

com a valorização dos diversos resíduos produzidos nas unidades a instalar, devendo ser 

estudados todos os resíduos suscetíveis de ser reintroduzidos no processo industrial. 
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Plano de Monitorização 

Com a elaboração do Plano de Monitorização dos Resíduos pretende-se criar as condições necessárias 

para uma correta gestão dos resíduos na área Industrial de Mogadouro em todas as fases do projeto de 

ampliação. 

Na fase de obra, será elaborado e aplicado o plano de gestão de resíduos de construção e de demolição, 

sendo que a entidade responsável pela sua elaboração e execução será o executante da obra. Os 

parâmetros a monitorizar serão a quantidade de resíduos encaminhados para reutilização, para 

reciclagem, para deposição e as guias de acompanhamento de transporte de resíduos, sendo que se 

espera que no mínimo 70% dos resíduos produzidos nesta fase sejam encaminhados para 

reciclagem/reutilização.  

O executante da obra terá de apresentar mensalmente um relatório ao dono da obra (C. M. de 

Mogadouro), que enviará semestralmente um relatório global com a informação recolhida à Autoridade 

de AIA. 

Na fase de exploração, ter-se-á em linha de conta a gestão do ecocentro e a gestão de resíduos de cada 

atividade económica instalada. 

Os parâmetros a monitorizar serão a evolução da quantidade de resíduos encaminhados para 

reutilização para reciclagem e para deposição por atividade instalada, a evolução da quantidade de 

resíduos perigosos produzidos e as guias de acompanhamento de transporte de resíduos, sendo que se 

espera que no mínimo 20% dos resíduos produzidos nesta fase sejam encaminhados para 

reciclagem/reutilização.  

As entidades responsáveis pela gestão de resíduos serão C. M. de Mogadouro que gere o ecocentro, 

com um técnico disponível para o efeito e as empresas instaladas que cumprirão a legislação aplicável na 

sua atividade quanto à gestão de resíduos e as regras de gestão da área industrial. O gestor da área 

industrial terá a responsabilidade de prevenir a geração de impactes negativos da gestão dos resíduos, 

sensibilizando as atividades económicas instaladas para o efeito, tal como intervindo diretamente quando 

ocorram incidentes. 

A entidade gestora (C. M. de Mogadouro) fará a monitorização global da aplicação do plano e elabora 

anualmente um relatório global com a informação recolhida no ecocentro (registo dos quantitativos de 

resíduos por fileira e seu encaminhamento) e enviada pelas empresas instaladas. As empresas ficam com 

a obrigatoriedade de facultar os dados necessários, isto é, deverão apresentar um relatório anual com 
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os parâmetros que lhe forem definidos conjuntamente com guias de acompanhamento de transporte de 

resíduos ao gestor, com uma base anual. 

Na fase de desativação, aplicar-se-á o mesmo procedimento que na fase de construção/obra. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Em relação à preponderância deste descritor, a mesma deverá ser classificada como “Não relevante”. 

Fator Ambiental: Resíduos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim  

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 2.2) Significativos? 
 2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 4.4) Sem significado X 

 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável. 

 

 

Património 

Na proposta de intervenção no terreno, estão previstos trabalhos que contemplam a limpeza do 

terreno e a desmatação da área abrangida, movimentações de terras para obter uma configuração 

topográfica da área adequada à implantação do projeto, incluindo aterros e escavações, abertura de 

valas, caboucos, acessos, assim como plantios vários para implantação dos espaços verdes previstos. 

Em termos de Património Classificado e Em Vias de Classificação não se regista qualquer bem 

classificado e/ou em vias de classificação na área a afetar pelo empreendimento. 
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Caracterização da Situação de Referência 

Em termos da situação de referência, dentro da área global a ser afetada pela construção do 

empreendimento, não foi identificada qualquer ocorrência patrimonial. 

Em termos da área de afetação indireta - sendo indicado no EIA que esta foi considerada como a faixa 

de terreno com uma largura de 50 metros circundante à área do empreendimento – apesar de na pág. 

109 do Vol. I - Relatório Síntese, e na pág. 13 do Vol. II, no Relatório de Trabalhos Arqueológicos, se 

referir que apesar da prospeção sistemática realizada não foi identificada qualquer ocorrência 

patrimonial, será de salientar que o sítio arqueológico designado Salgueiral, com o CNS 34553, 

constante do Quadro 20, na pág. 106 do Vol. I - Relatório Síntese, e da Tabela 1, na pág. 10 do Vol. II, 

no Relatório de Trabalhos Arqueológicos, se implanta dentro da referida zona de afetação indireta. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Dado que na área global a ser afetada pela construção do empreendimento o EIA não identifica 

ocorrências patrimoniais, não se regista, no momento, qualquer tipo de impacte negativo. Ressalve-se, 

contudo, a eventualidade de, no acompanhamento arqueológico da empreitada de construção do 

empreendimento, preconizado nas Medidas de Minimização do EIA, se poder vir a identificar algum 

vestígio arqueológico, o que a verificar-se implicará, como é comum nos processos de pós-avaliação, a 

implementação das medidas adequadas à situação e não previstas na presente fase de avaliação 

ambiental.  

 

Medidas de minimização 

Em termos das Medidas de Minimização de carácter geral indicadas no EIA, concorda-se com as medidas 

enunciadas no ponto 5.6, na pág. 230 do Vol. I - Relatório Síntese. 

Considera-se, no entanto, que deve ser acrescentada a seguinte: 

- Ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia ao início da 

obra, relativa a valores patrimoniais e às medidas cautelares estabelecidas quanto os mesmos no 

decurso de construção do empreendimento. 
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Avaliação da significância do impacte 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor em causa na 

avaliação de impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Não 

Relevante”. 

Fator Ambiental: Património 

1) Foram identificados impactes negativos? Não 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado X 

 

Conclusão 

Pelo exposto, considera-se que o projeto de Ampliação do Loteamento Industrial de Mogadouro está 

em condições de merecer parecer favorável por parte da DRCN, condicionado à alteração enunciada 

no ponto anterior deste parecer setorial. 

 

 

Pareceres Externos 

Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer às Estradas 

de Portugal, SA, à Direção Regional de Economia do Norte (DREN) e ao Instituo de Conservação da 

Natureza, IP (ICNF), entidades que se pronunciaram em tempo útil, podendo a leitura integral dos 

referidos pareceres ser efetuada por consulta aos Anexos ao presente Parecer. 

O Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., como conclusão da sua 

análise, informa que há incumprimento do disposto no nº 11 do artigo 15º do DL nº 124/2006, de 28 de 

junho, alterado e republicado pelo DL nº 17/2009, de 14 de janeiro, embora indique uma sugestão de 

atuação tendente à resolução de tal circunstância. 
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Atendendo ao facto de o parecer setorial final emitido no âmbito dos descritores Ordenamento do 

território e Uso do Solo ser de sentido favorável condicionado, a questão de incumprimento legal foi 

colocada à consideração da Direção de Serviços de Ordenamento do Território, que emitiu o seguinte 

parecer: 

“1. Embora o ICNF emita parecer desfavorável por incumprimento do nº 11 do artigo 15º do Decreto-lei nº 

124/2006 de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 17/2009 de 14 de janeiro – por não ter 

sido prevista a faixa de gestão de combustível com a largura mínima de 100m na envolvente do loteamento -, o 

parecer contém uma sugestão para contornar a alegada desconformidade legal identificada:   “Sugerimos, em 

alternativa à inclusão da faixa de gestão de combustíveis no interior do perímetro do loteamento, que essa faixa 

possa ser realizada exteriormente, (…) não sendo permitida qualquer edificação (…) e que esta solução terá de 

ser acautelada e vertida para o PMOT (PDM)”. 

2. Assim, considera-se que a integração desta sugestão na DIA, como Condicionante ou como Elemento a 

entregar em fase prévia ao licenciamento, dá satisfação à condição estabelecida no parecer do ICNF para 

contornar a mencionada desconformidade legal, sem contrariar a conclusão final do parecer desfavorável desta 

entidade. 

3. Não obstante o parecer do ICNF sustentar-se na aplicação direta do conceito de espaços florestais 

(confinantes com o loteamento industrial) constante do na alínea f) do nº 1 do artigo 3º Definições – terrenos 

ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas, segundo os critérios 

definidos no Inventário Florestal Nacional –, considera-se que o estabelecimento da faixa de gestão de 

combustível na situação em causa não resulta da existência de perigosidade de incêndio elevada nem 

povoamentos florestais confinantes, já que a paisagem envolvente é de mosaico agroflorestal e terrenos agrícolas 

(ver imagens abaixo). Excetua-se uma área de matos e povoamento disperso no limite Nordeste do loteamento 

industrial, que faz parte integrante dos espaços verdes de proteção e que integrará a faixa de gestão de 

combustível. 
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4. Importa ainda referir que, da leitura do nº 11 do artigo 15º, não se conclui pela determinação legal de 

integrar a faixa de gestão de combustível dentro dos limites dos loteamentos industriais, sendo antes atribuída a 

responsabilidade da sua gestão à entidade gestora do polígono industrial. No entanto, afigura-se adequado o 

princípio da não oneração dos produtores florestais confinantes com a perda de produtividade imposta pela 

redução de densidades e com o acréscimo de custos de gestão, pelo que, a inserção da faixa dentro dos limites 

das UOPG constitui-se como uma orientação adequada, sempre que possível. 

5. Acresce a convicção de que a faixa de gestão de combustível não tem caráter de servidão, como enunciado no 

parecer do ICNF, já que, de acordo com o artº 14º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de janeiro, a Rede Secundária de Faixas de Gestão de 

Combustível (em que se integra aquela faixa) apenas pode ser declarada de utilidade pública a pedido das 

Câmaras Municipais. Já as Redes Primárias de FGC devem ser declaradas de Utilidade Pública, embora, até à 

data, nenhuma tenha sido constituída como tal. 

Desta forma, sugere-se a integração de uma determinação na DIA com a seguinte redação:  

Dar cumprimento às orientações constantes do Parecer do ICNF, através do estabelecimento de uma faixa de 

gestão de combustível na envolvente do novo loteamento, com as dimensões estabelecidas no nº 11 do artigo 

15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 17/2009 de 14 de 

janeiro, cuja constituição e manutenção, da responsabilidade do Município de Mogadouro, respeita os critérios de 

gestão de combustíveis estabelecidos no Anexo daquele diploma. Para tal, deverá ser apresentado, em fase 

prévia ao licenciamento, o acordo do Município com os proprietários dos terrenos limítrofes que demonstre a 

delimitação da referida faixa e a responsabilização do Município pela respetiva gestão, enquanto entidade 

gestora do loteamento industrial, nos termos do nº 11 do artigo 15º do mesmo diploma. 

Na faixa de gestão de combustíveis, envolvente do Loteamento Industrial, não deverá ser autorizada a 

construção de novas edificações.” 

Deste modo, a CA considera que as questões colocadas no parecer do ICNF ficam salvaguardadas. 

A Estradas de Portugal, SA informou, no seu parecer, que não se verifica qualquer interferência 

direta com nenhuma infraestrutura existente ou prevista sob sua jurisdição. No entanto, comunica 

igualmente que a ligação direta entre o Nó de Mogadouro do IC5 e a área de intervenção não se 

encontra prevista pela EP, pelo que solicita a apresentação de um Estudo de Tráfego, e salienta que, caso 

haja lugar a alterações na rede rodoviária sob sua jurisdição, a mesma carece da devida autorização. 
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A Direção Regional de Economia do Norte comunica, no seu parecer, que não existe naqueles 

Serviços qualquer registo de processo de licenciamento de pedreiras na área do projeto. 

 

 

4. CONSULTA PÚBLICA 

Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, a Consulta 

Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 22 de agosto de 2014 e o seu final a 18 

de setembro de 2014. 

Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou 

solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço. 

 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA e do respetivo Aditamento, considera-se que a informação reunida e 

disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão. 

Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que: 

- No que concerne à Paisagem conclui-se que, face aos resultados desta avaliação, que poderá ser 

emitido parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e elemento a 

entregar em sede de licenciamento, uma vez que o projeto, quer pela sua localização territorial, quer 

pelo seu desenho e ações de mitigação previstas não apresenta impactes ambientais negativos 

significativos. 

Acresce o facto de o projeto ter sido objeto de um plano de pormenor, que estipula, por si, normas 

para a implantação das edificações, vedação dos lotes, cores e materiais subjacentes à ocupação dos 

lotes, o que define e promove uma leitura homogénea da silhueta da zona industrial; 
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- Em termos de Recursos Hídricos, de modo geral, os impactes ocorrem essencialmente nas fases de 

construção exploração. Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização prevista 

também não é espectável a ocorrência de um impacte negativo significativo, pelo que se considera que, 

apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são 

passíveis de serem minimizados, sendo que pode ser emitido parecer favorável condicionado; 

- Relativamente aos Sistemas Ecológicos, a avaliação dos impactes para as fases de obra e de 

exploração merecem concordância geral, salientando as soluções do próprio projeto, que contribuem 

para a compensação dos impactes negativos identificados, no âmbito deste descritor; 

- No âmbito dos descritores Geologia e Geomorfologia, considera-se que os impactes, para as fases 

de construção e exploração foram, na sua maioria, identificados e classificados adequadamente, pelo que 

a avaliação indica a emissão de parecer favorável condicionado; 

- No que respeita à Socio-economia, os impactes identificados são negativos, na fase de construção, e 

positivos, na fase de funcionamento, tendo em conta a criação de emprego que o projeto gerará e os 

benefícios económicos que promoverá, pelo que o resultado da avaliação indica a emissão de parecer 

favorável condicionado; 

- relativamente à Qualidade do Ar, considera-se que merece parecer favorável, atendendo à avaliação 

de impactes e medidas de minimização previstas; 

- no tocante aos descritores Ambiente Sonoro e Resíduos foram identificados os impactes negativos 

decorrentes das fases de preparação e de exploração, que são considerados minimizáveis pela 

implementação das medidas propostas, e pelos planos de monitorização a implementar, nos termos 

aprovados; 

- relativamente ao descritor Uso do Solo, sendo o projeto em causa respeitante à ampliação da zona 

industrial existente, conclui-se que o impacte global será negativo e significativo, sendo no entanto 

mitigável através da implementação das medidas de minimização elencadas no âmbito deste Parecer 

Final, pelo que poderá ser emitido parecer favorável condicionado; 

- no âmbito da avaliação efetuada ao fator ambiental Património, dado que na área global a ser afetada 

pela construção do empreendimento não se identificam ocorrências patrimoniais, não se regista, no 

momento, qualquer tipo de impacte negativo, pelo que se considera que poderá ser emitido parecer 

favorável condicionado ao presente Projeto; 
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No tocante aos aspetos de Ordenamento do Território, conclui-se que do balanço dos impactes 

positivos e negativos, resultará um impacte negativo e pouco significativo, tendo como referência as 

regras de ocupação do PDM, isto apesar das condições de aprovação do PP. 

 

Simultaneamente, para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL nº 151-B/2013, de 31 

de outubro, com as alterações e a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março, e 

considerando as avaliações setoriais da significância dos impactes e preponderância dos descritores, 

plasmadas ao longo do presente Parecer Final, foi construído, em sede de reunião da CA, ocorrida a 29 

de setembro de 2014, o quadro seguinte, onde se expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de 

Impactes (IAP) relativo ao projeto em avaliação: 

8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Resultado IAP=3 

NOTA: 
 

  IAP = 1 DIA Favorável 

 IAP = 2 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 3 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 4 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 5 DIA Desfavorável 

  

Conforme é patente, de acordo com os critérios definidos pelo Grupo de Pontos Focais das AAIA’s, e 

remetidos à SEA para aprovação a 11 de abril de 2014, o resultado do IAP aponta, na globalidade, para 

uma proposta de Declaração de impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. 

Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, EIA e respetivo, atendendo às 

conclusões setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos 

poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e 

considerando o resultado global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto de 

“Ampliação do Loteamento Industrial de Mogadouro”, condicionado ao integral cumprimento das 

condicionantes, das medidas de minimização e às demais consideradas de conveniente implementação 

no decurso da realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos de monitorização, de 

acordo com a listagem seguinte: 
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1. Condicionantes 

1. Estabelecimento de uma faixa de gestão de combustível na envolvente do novo loteamento, com 

as dimensões conformes com o previsto no nº 11 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 

28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 17/2009 de 14 de janeiro, cuja 

constituição e manutenção, da responsabilidade do Município de Mogadouro, respeite os 

critérios de gestão de combustíveis estabelecidos no Anexo daquele diploma. Para tal, deverá 

ser apresentado, em fase prévia ao licenciamento, o acordo do Município com os proprietários 

dos terrenos limítrofes que demonstre a delimitação da referida faixa e a responsabilização do 

Município pela respetiva gestão, enquanto entidade gestora do loteamento industrial, nos 

termos do nº 11 do artigo 15º do mesmo diploma; 

2. Na faixa de gestão de combustíveis, envolvente do Loteamento Industrial, não poderá ser 

autorizada a construção de novas edificações; 

3. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil sobre a ocupação dos lotes por parte das 

atividades económicas aí admitidas, devendo esta área industrial ser incluída no Plano Municipal 

de Emergência de Proteção Civil; 

4. No caso de se verificar a futura instalação de unidades industriais classificadas como grandes 

fontes pontuais e fixas de poluentes atmosféricos, a equipa gestora da Zona Industrial deverá 

exigir a monitorização da qualidade do ar nas imediações da Zona Industrial, de acordo com os 

métodos previstos legalmente. 

5. Obtenção de autorização, por parte da Estradas de Portugal, SA, sobre as potenciais alterações 

na rede rodoviária sob sua jurisdição; 

6. Caso se venha a implementar a variante entre o IC5 e EN 219, fazer dessa a entrada principal 

para o tráfego ligeiro e pesado; 

7. Consideração das condições previstas no Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mogadouro; 

 

2. Elementos a apresentar à Autoridade de AIA, em sede de licenciamento: 

1. Plano de manutenção dos espaços verdes existentes na zona industrial de Santo António e na 

área de ampliação; 
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2. Estudo de Tráfego, a remeter em simultâneo à Estradas de Portugal, SA e à Autoridade de AIA, 

para obtenção de aprovação por parte daquela entidade; 

 

3. Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

1. As operações de desmonte deverão ser acompanhadas por um geólogo que avalie, in loco, 

possíveis indícios de mineralização (ou outro tipo de valor geoeconómico) para que o projeto 

possa acomodar qualquer verificação geológica considerada de interesse; 

2. Deverão ser efetuadas apenas as terraplanagens, movimentações de terras e abertura de valas 

necessárias à construção dos lotes e acessos, no interior da área afeta à construção dos 

mesmos, tendo em atenção a informação geotécnica disponível para o local (respeitando 

compactação, litologias e fraturação do substrato), assim como os resultados e recomendações 

do Relatório Geotécnico; 

3. Deve ser otimizada a reutilização de solo e rocha nas várias componentes do projeto, evitando 

movimentações de terra excedentes e redundantes; 

4. Adoção de uma geometria estável durante os movimentos de terra provisórios e permanentes, 

de modo a minimizar o risco de incidentes relacionados com deslocamento de terras; 

5. Garantir o revestimento vegetal de taludes e adoção de medidas de drenagem superficial 

provisórias e permanentes; 

6. Preservação da área integrada na Reserva Ecológica Nacional, através de vedações; 

7. Localização do estaleiro e outras áreas de apoio à obra em zona limítrofe do terreno, em solos 

a ocupar futuramente pelos edifícios, minimizando o ruído e poeiras geradas junto dos 

recetores sensíveis existentes; 

8. Proceder à decapagem da camada superficial do solo arável, em profundidade variável, nas áreas 

sujeitas a movimentos de terras, que deverá ser armazenada em pargas, semeadas com espécies 

que promovam a manutenção das suas características de solo vivo, para posterior utilização no 

recobrimento das áreas a plantar e/ou semear; 
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9. Remoção do coberto vegetal e movimentos de terras em períodos de ausência ou de menor 

precipitação; 

10. Modelação dos taludes de aterro e de escavação, de modo a que se estabeleça a continuidade 

com o terreno natural, procedendo-se ao adoçamento da crista e base dos taludes, criando um 

talude de perfil sinusoidal, com menor tendência ao ravinamento, a partir da crista, e com 

condições mais favoráveis à instalação da vegetação; 

11. Realização do revestimento vegetal dos espaços verdes com a maior celeridade possível, de 

modo a favorecer uma rápida cobertura vegetal das áreas intervencionadas; 

12. Implementação do Projeto de Integração Paisagística; 

13. Deve ser evitado o pisoteio nas áreas circundantes à da intervenção, afetando o menor espaço 

possível de terreno envolvente; 

14. A circulação de veículos deve ser cuidadosa de modo a evitar atropelamentos na envolvente da 

zona industrial, devendo ser estabelecida uma velocidade máxima de circulação, devidamente 

identificada em sinalética a colocar nos acessos. Neste sentido, apenas deverá ser permitido o 

acesso de pesados pela entrada Nordeste – Av. Salgueiral; 

15. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda a redução dos níveis de 

perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos 

mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o 

início de abril e o fim de junho; 

16. Os trabalhos de construção deverão ser efetuados de forma contínua evitando a colonização da 

área pela fauna; 

17. Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos 

equipamentos utilizados e no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade 

de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água; 

18. Molhar ou cobrir as cargas de resíduos de construção ou terras, por forma a minimizar a 

emissão de poeiras na sua movimentação; 

19. Recorrer, sempre que possível, a mão-de-obra local, promovendo quando possível a aquisição 

de bens e serviços locais; 
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20. Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados, e adotação de velocidades moderadas, 

evitando situações de constrangimento com a mobilidade da população local; 

21. Promover a limpeza de rodados de veículos pesados, evitando a deposição de detritos nas vias 

de acesso à obra e a dispersão de poeiras, reparando eventuais danos provocados no piso das 

vias; 

22. Colocação de placards informativos à entrada da obra e ao longo dos principais acessos, 

contendo a finalidade das obras em curso, duração prevista, eventuais alterações/perturbações 

ao tráfego rodoviário e pedonal na zona e ainda a previsão dos períodos em que se poderão 

registar atividades particularmente ruidosas, entre outras informações relevantes. Esta 

informação deve estar igualmente disponível na página da internet do município; 

23. As águas residuais domésticas produzidas durante esta fase, nomeadamente na área destinada 

ao estaleiro, deverão ser encaminhadas para a rede pública de drenagem de águas residuais ou, 

em alternativa, armazenadas e posteriormente transportadas para ETAR. Todas as outras águas 

residuais que possam ser produzidas, nomeadamente do tipo industrial, devem ser recolhidas e 

encaminhadas para tratamento adequado, não devendo ser rejeitadas no solo ou recursos 

hídricos; 

24. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentações de terras, de 

forma a minimizar a exposição dos solos a períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir 

a erosão hídrica; 

25. Limpeza da linha de drenagem natural identificada junto à passagem hidráulica (manilha) que 

permite o atravessamento do arruamento a oeste; 

26. Construção de circuitos de circulação interna da obra e uma plataforma para estacionamento 

dos camiões na fase de escavação e transporte de terras em materiais não pulverulentos, como 

gravilha, saibro ou similar; 

27. Construção de tapumes com altura mínima de 2 metros para separar a obra da via pública, 

principalmente na zona que abrange habitações, que servirá também como barreira acústica aos 

trabalhos a realizar; 

28. As atividades acessórias e de apoio à obra, tal como os trajetos de circulação externos à obra 

das viaturas que transportam matérias passíveis de provocar a emissão difusa de poeiras, devem 

evitar zonas sensíveis como escolas, centros de saúde, hospitais e os aglomerados habitacionais; 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 844 

Projeto de Ampliação do Loteamento Industrial de Mogadouro 

Outubro de 2014 

78/114 

29. Em áreas não pavimentadas, o acesso de veículos e maquinaria pesada deve ser reduzido ao 

estritamente necessário, limitando a velocidade dos veículos a valores de 25 a 30 km/h; 

30. Cobertura da carga de todos os camiões de transporte de resíduos granulares, areias e 

escombros com tela, mantendo uma distância mínima de 10 cm entre a superfície da carga e a 

cobertura; 

31. Rega com água não potável de materiais inertes e resíduos armazenados em obra, 

principalmente materiais granulares, tal como os trajetos de circulação em terra batida. Esta 

medida deverá ser alvo de especial atenção aquando de dias secos e ventosos; 

32. Proteger os resíduos armazenados temporariamente em obra com telas impermeáveis; 

33. Aquando do empilhamento de materiais ter em consideração a sua estabilidade em termos de 

altura e a intensidade e direção predominante dos ventos, evitando que contaminam as zonas 

sensíveis; 

34. Garantir que os veículos em circulação e máquinas pesadas se encontram em ótimas condições 

de funcionamento, minimizando as emissões atmosféricas do modo rodoviário; 

35. Sensibilizar e formar os funcionários da obra para as ações necessários para evitar a emissão 

difusa de partículas e consequente poluição atmosférica. 

36. Limitar a produção de ruído ao período diurno e ao menor tempo necessário; 

37. Garantir equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação 

aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação; 

38. Verificar periodicamente o estado de pavimentação das vias que distribuem e dão acesso à área 

industrial, de modo a se precaverem atempadamente os efeitos indiretos do incremento de 

ruído de pesados nas áreas junto aos recetores sensíveis, procedendo sempre que necessário, a 

arranjos de pavimento; 

39. Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados na fase de 

construção, obtendo junto da empresa construtora a guia que comprove o destino final dos 

RCD; 

40. Implementação no local de obra de um local para o armazenamento adequado dos diversos 

tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior valorização/eliminação 
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em instalações licenciadas, que deverá ser devidamente assinalado, com cobertura e piso 

impermeabilizados, dotado de sistemas de recolha e encaminhamento para destino adequado 

de águas pluviais, de limpeza, de derramamentos e dotado de decantadores e separadores de 

óleos e gorduras. Deverá ainda estar dividido em duas zonas distintas: zona de resíduos não 

perigosos e zona de resíduos perigosos; 

41. A zona de resíduos perigosos deve estar equipada de bacia de retenção, impermeabilizada e 

isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais contaminem 

os solos e águas. A bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 

hidrocarbonetos; 

42. No caso da ocorrência de terras sobrantes, estas devem ser transportadas a vazadouro 

licenciado; 

43. Os resíduos de betão resultantes de eventuais demolições poderão ser integrados no betão 

necessário para a obra, desde que verificadas as condições técnicas nacionais e comunitárias 

aplicáveis, ou na ausência destas, as especificações técnicas definidas pelo LNEC; 

44. Separação dos resíduos equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB), da corrente normal e 

destino final adequado, consoante a sua natureza. Envio das frações passíveis de serem 

recicladas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito; 

45. Os resíduos de embalagem e frações passíveis de serem recicladas deverão ser segregadas da 

restante corrente de resíduos da obra e o seu destino final assegurado, devendo-o ser de 

acordo com o seu potencial de reciclagem e grau de contaminação; 

46. No caso de RCD que ocupem grande volume, por impossibilidade física de os armazenar na 

obra, deverão ser rapidamente encaminhados para operadores de resíduos devidamente 

licenciados que promovam a sua reciclagem; 

47. Após a conclusão dos trabalhos de construção, todas as zonas de trabalho deverão ser 

meticulosamente limpas; 

48. Acompanhamento arqueológico das ações que impliquem revolvimentos de terras, 

desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de terras, e demolições nas 

imediações da área de implantação do projeto; 
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49. Promoção de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia ao 

início da obra, relativa a valores patrimoniais e às medidas cautelares estabelecidas quanto os 

mesmos no decurso de construção do empreendimento. 

 

Fase de Exploração 

50. Acompanhar regularmente as condições de descarga de efluentes no coletor público de 

drenagem de águas residuais, por parte das unidades já instaladas e das que venham a instalar-se 

na zona da ampliação, obrigando, sempre que necessário, à instalação de sistemas de pré-

tratamento, que garantam uma qualidade de efluente compatível com a capacidade de 

tratamento da ETAR municipal; 

51. Elaboração de relatório anual, durante os primeiros cinco anos após a instalação do PIP, a 

remeter à Autoridade de AIA, do qual terão que constar as ações executadas tendentes ao 

sucesso da instalação do PIP e seu acompanhamento, e manutenção dos espaços verdes; 

52. Minimizar a aplicação de fertilizantes e/ou produtos fitossanitários na manutenção dos espaços 

verdes; 

53. Manutenção periódica dos taludes permanentes, de modo a prevenir o risco de incidentes 

relacionados com deslocamento de terras; 

54. Estabelecer limites à velocidade de circulação automóvel, diminuindo a probabilidade de 

atropelamento de répteis e anfíbios, procedendo à devida sinalização nas vias de acesso e 

circulação; 

55. Caso sejam necessárias obras de manutenção e/ou restauro das vias, estas deves limitar-se aos 

locais estritamente necessários, minimizando a perturbação da fauna da área envolvente; 

56. Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos 

equipamentos utilizados e no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade 

de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água; 

57. Recorrer, sempre que possível, a mão-de-obra local, nomeadamente na fase de funcionamento 

das empresas que irão ocupar os lotes, promovendo quando possível a aquisição de bens e 

serviços locais; 
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58. Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados e adotar velocidades moderadas 

evitando situações de constrangimento com a mobilidade da população local; 

59. Prever lugares de estacionamento para bicicletas no interior dos lotes, potenciando a sua 

utilização pelos trabalhadores da zona industrial; 

60. Na gestão do transporte público que serve o concelho prever uma paragem dentro ou nas 

imediações da Zona Industrial; 

61. Implantação das barreiras arbóreas com espécies de vegetação densa e resistente aos poluentes 

atmosféricos o mais cedo possível; 

62. Incluir na gestão e fiscalização da Zona Industrial a sensibilização para medidas de ecoeficiência 

por parte das empresas e o controlo do cumprimento da monitorização das emissões de 

poluentes atmosféricos, caso sejam abrangidos por essa obrigação legal; 

63. Limitar a ocupação dos lotes segundo o mapa de cotas de ruído; 

64. Dar preferência a atividade não ruidosas, e apenas com período de laboração diurno, à primeira 

linha de lotes junto aos recetores sensíveis, para que sirvam de barreira a outros 

potencialmente mais ruidosos; 

65. Criar restrição de velocidade nos acessos ao loteamento industrial e dentro deste. Apenas 

permitir o acesso a pesados pela entrada Nordeste; 

66. Fomentar a criação de rotas de transporte público de acesso à área industrial de modo a 

influenciar a opção de transportes dos trabalhadores; 

67. Sensibilização dos empresários/funcionários/operários para a importância não só da separação 

dos resíduos, mas principalmente para a prevenção de produção de resíduos mas 

principalmente para a prevenção de produção de resíduos, através de posters ou outros 

sistemas informativos; 

68. A entidade gestora da ZI deve assegurar que os resíduos perigosos a produzir são entregues às 

entidades licenciadas para o efeito; 

69. Explicar a correta utilização do ecocentro e, caso se justifique, em termos de gestão 

centralizada de resíduos, equacionar o alargamento da tipologia de resíduos a depositar; 
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70. Cada unidade empresarial deve prever circuitos internos e localização de contentores para 

separação seletiva e depósito de resíduos para posterior encaminhamento, com a periodicidade 

adequada; 

71. As unidades empresariais devem ser sensibilizadas para não colocarem os seus contentores de 

resíduos nas áreas comuns da ZI, nem na via pública, salvo em casos excecionais e temporários; 

72. Promover a compostagem “in situ”, permitindo a valorização orgânica dos resíduos 

biodegradáveis provenientes dos resíduos verdes provenientes das operações de manutenção 

dos arranjos exteriores, e reutilização do composto produzido nos próprios espaços do 

recinto da ZI; 

73. Considerando-se a intervenção a realizar no arruamento, integrada na tipologia de obras de 

conservação, deverá proceder-se ao reforço das fundações, e a consequente reparação do 

tapete betuminoso da via, no local onde a estrada se encontra inclinada e abatida, como 

consequência da existência de uma linha de água que aí deixa a área de intervenção; 

 

4. Monitorização 

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

regime jurídico de AIA, conforme disposto no DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e 

a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março. 

Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a 

garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as 

que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço. 

A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais 

permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e 

redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto. 

Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e 

importância, os seguintes: 
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– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os 

parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no 

cumprimento da legislação em vigor; 

– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas; 

– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a 

alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes). 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos 

específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 

O descritor ambiental sobre o qual recairá um plano de monitorização regular e calendarizado, para a 

fase de exploração, é a Qualidade da Água Subterrânea, a Socioeconomia, Resíduos e o Ambiente 

Sonoro. 

Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas 

preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se 

venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum 

fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de 

imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma 

de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos. 

A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de 

serem revistos sempre que se justifique. 
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Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação. 

 

Recursos Hídricos 

Qualidade da Água Subterrânea 

Não estão cartografados pontos de água no local de implantação do tipo nascente, poço ou furo. É no 

entanto expectável que existam nos lugares de Fieital, Quinta dos Frades e Prado, captações particulares 

que poderão ser alvo de controlo de forma a determinar se o arranque do projeto é responsável por 

variações ao nível de qualidade e disponibilidade de recursos hídricos na região. 

A própria natureza das captações em profundidade não terão um raio de influência em termos de 

contaminação muito provável, mas será sempre relevante selecionar pelo menos um ponto de controlo 

e realizar análises regulares segundo o seguinte calendário: 

• Fase inicial – 1 análise 

• Fase construção – Análise semestrais 

• Fase exploração – Análises semestrais 

Nessas análises deverão ser considerados os seguintes parâmetros: 
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Ambiente Sonoro 

No âmbito da monitorização do Ruído Ambiente, deverá ser realizada, anualmente, uma campanha de 

medição. Isto permitirá aferir os níveis de ruído junto aos recetores sensíveis permitindo prever e 

corrigir situações de ultrapassagem dos níveis de ruído regulamentares conforme a classificação acústica 

definida para essas áreas. 

Deverá ainda ser verificado as condições do piso das vias para que estas não induzam a uma maior 

exposição ao ruído ambiente pelo contacto com os pneus do veículo. 

No âmbito do PDM, deverá garantir-se que as áreas existentes e previstas sejam classificadas pela sua 

vocação de ocupação, mas também pela suscetibilidade ao critério de exposição máximo, garantindo a 

execução da zona tampão de 150m identificada anteriormente. 

Deverão ainda ser monitorizadas anualmente o número de queixas de incomodidade que possam estar 

relacionadas com as atividades do loteamento ou ao seu acesso. 
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O conhecimento atual existente sobre a área de implantação do loteamento determina que a mesma 

seja considerada de baixa sensibilidade patrimonial, o que não implica a tomada de ações tendo em vista 

a eventual necessidade de mitigar impactos negativos que potencialmente venham a ser exercidos no 

decorrer da empreitada sobre possíveis elementos patrimoniais que possam surgir nas imediações da 

área de implementação do projeto. 

Ressalva-se no entanto que se durante a fase de obra se verificar o surgimento de vestígios 

arqueológicos, deve ser de imediato comunicado às entidades competentes, de forma a serem tomadas 

as medidas de salvaguarda convenientes. 

Os resultados obtidos das monitorizações deverão ser apresentados em relatórios. 

No final do primeiro ano será elaborado um relatório final, que deverá seguir a estrutura indicada no já 

referido Anexo V constante na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

Desta forma, os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser incluídos num 

relatório a apresentar à autoridade de AIA. 

Deverão ainda ser verificadas as condições do piso das vias, para que estas não induzam a uma maior 

exposição ao ruído ambiente pelo contacto com os pneus do veículo. 

Deverá ainda ser monitorizado, anualmente, o número de queixas de incomodidade que possam estar 

relacionadas com as atividades do loteamento ou ao seu acesso. 

 

Resíduos 

Com a elaboração do Plano de Monitorização dos Resíduos pretende-se criar as condições necessárias 

para uma correta gestão dos resíduos na área Industrial de Mogadouro em todas as fases do projeto de 

ampliação. 

Na fase de obra, será elaborado e aplicado o plano de gestão de resíduos de construção e de demolição, 

sendo que a entidade responsável pela sua elaboração e execução será o executante da obra. Os 

parâmetros a monitorizar serão a quantidade de resíduos encaminhados para reutilização, para 

reciclagem, para deposição e as guias de acompanhamento de transporte de resíduos, sendo que se 

espera que no mínimo 70% dos resíduos produzidos nesta fase sejam encaminhados para 

reciclagem/reutilização.  
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O executante da obra terá de apresentar mensalmente um relatório ao dono da obra (C. M. de 

Mogadouro), que enviará semestralmente um relatório global com a informação recolhida à Autoridade 

de AIA. 

Na fase de exploração, ter-se-á em linha de conta a gestão do ecocentro e a gestão de resíduos de cada 

atividade económica instalada. 

Os parâmetros a monitorizar serão a evolução da quantidade de resíduos encaminhados para 

reutilização para reciclagem e para deposição por atividade instalada, a evolução da quantidade de 

resíduos perigosos produzidos e as guias de acompanhamento de transporte de resíduos, sendo que se 

espera que no mínimo 20% dos resíduos produzidos nesta fase sejam encaminhados para 

reciclagem/reutilização.  

As entidades responsáveis pela gestão de resíduos serão C. M. de Mogadouro que gere o ecocentro, 

com um técnico disponível para o efeito e as empresas instaladas que cumprirão a legislação aplicável na 

sua atividade quanto à gestão de resíduos e as regras de gestão da área industrial. O gestor da área 

industrial terá a responsabilidade de prevenir a geração de impactes negativos da gestão dos resíduos, 

sensibilizando as atividades económicas instaladas para o efeito, tal como intervindo diretamente quando 

ocorram incidentes. 

A entidade gestora (C. M. de Mogadouro) fará a monitorização global da aplicação do plano e elabora 

anualmente um relatório global com a informação recolhida no ecocentro (registo dos quantitativos de 

resíduos por fileira e seu encaminhamento) e enviada pelas empresas instaladas. As empresas ficam com 

a obrigatoriedade de facultar os dados necessários, isto é, deverão apresentar um relatório anual com 

os parâmetros que lhe forem definidos conjuntamente com guias de acompanhamento de transporte de 

resíduos ao gestor, com uma base anual. 

Na fase de desativação, aplicar-se-á o mesmo procedimento que na fase de construção/obra. 

 

Socio-economia 

Concorda-se com a metodologia proposta de comunicação na fase de obra, devendo os resultados 

serem vertidos num relatório, a enviar à Autoridade de AIA, com periodicidade anual e durante a fase 

de construção do projeto, contendo, também, eventuais sugestões e/ou pedidos de informação 

registados, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo proponente. 
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Para a fase de exploração, deverá ser implementado um plano de comunicação com especificação da 

metodologia e dos meios utilizados para esse plano de comunicação do projeto à população local, 

nomeadamente, informação nas juntas de freguesia, tendo por objetivo assegurar uma divulgação e uma 

acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, direta e indiretamente pelo projeto e da 

opinião pública em geral. 
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