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I. INTRODUÇÃO 

I.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO MESMO 

O presente estudo diz respeito ao Projeto de Ampliação do Conjunto Comercial 

Continente de Vila Real, desenvolvendo-se o mesmo em fase de Estudo Prévio.  

O aumento proposto é de 4717,3 m2 de área bruta de construção, correspondendo a um 

acréscimo de quatro novas lojas que representarão, por sua vez, um aumento de cerca de 45,7% 
na área bruta locávelIIII do empreendimento. O Proponente prevê que uma das novas lojas se destine 

a uma das insígnias do grupo SONAE e as restantes serão para arrendar a outros interessados. 

Adicionalmente haverá aumento da área de estacionamento que passará a dispor de 556 lugares, 4 

dos quais destinados a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. 

I.1.1. Identificação do proponente 

O Promotor deste projeto é o Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 

IMOSONAE DOIS, fundo gerido pela SONAEGEST - Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento, SA , entidade que integra o Grupo Sonae, com sede no lugar de Espido, 4470 – 179 

Maia.  

I.1.2. Licenciamento 

A tipologia do projeto em análise está abrangida por dois regimes de licenciamento: 

• O regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º136/2014, 

de 9 de setembro, retificado pela Retificação n.º46-A/2014, de 10 de novembro e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º214-G/2015, de 2 de outubro; 

• O regime jurídico de acesso e exercício de atividades comerciais, serviços e restauração 

(RJACSR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º10/2015, de 16 de janeiro. 

O RJUE estabelece na alínea c) do n.º2 do artigo 4.ºque “as obras de construção, de alteração 

ou de ampliação em área não abrangida por operação de loteamento ou por plano de pormenor” 

estão sujeitas a licença administrativa. A entidade licenciadora é neste caso a Câmara Municipal de 

Vila Real. 

No âmbito do RJACSR, o Projeto em análise enquadra-se numa alteração significativa (superior 

a 10% da área bruta locável) de um conjunto comercial , de acordo com a definição da alínea m) 

do artigo 2.º do referido regime jurídico. O conjunto comercial atual possui cerca de 8 857 m2 de 

área bruta locável (ABL), prevendo-se um aumento deste parâmetro de 4046 m2, o que se traduz 

num acréscimo de ABL da ordem dos 45,7%. 

Ainda de acordo com RJACSR a alteração significativa de conjuntos comerciais com área bruta 
locável igual ou superior a 8000 m2 está sujeita a autorização conjunta pelo Diretor-Geral das 

Atividades Económicas, pelo Presidente da Câmara do município onde se localiza o conjunto 

comercial e pelo Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente, 

                                              
IIII Área bruta locável – considera-se a área do conjunto comercial que produz rendimento, quer seja uma área arrendada ou 
vendida, incluindo os espaços de armazenagem ou escritórios afetos a todos os estabelecimentos. 
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cabendo à Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE) a coordenação do procedimento de 

autorização, considerada como interlocutor único do requerente. 

Para efeitos do procedimento de AIA considera-se que a entidade licenciadora é a DGAE. 

 

I.1.3. Enquadramento Legal em AIA 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 

47/2014, de 24 de março e Decreto-Lei n.º179/2015, de 27 de agosto, os projetos que sejam 

suscetíveis de provocarem efeitos significativos no Ambiente, devem ser sujeitos a um processo 

prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para o seu 

licenciamento ou autorização 

O projeto inicial do Conjunto Comercial do Continente de Vila Real não foi sujeito a Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA).  

Á área onde inicialmente se instalou o conjunto comercial, o proponente juntou uma nova 

parcela de terreno, adquirida posteriormente, perfazendo uma área total de total de 48 396m2. 

O território onde se localiza o projeto integra a Zona Especial de Proteção do Alto Douro 
Vinhateiro, classificado como Património Mundial da UNESCO, tal como publicado no Aviso 

15170/2010, de 30 de julho, sendo considerada área sensível para efeitos do regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental. 

O regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

151- B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei 

n.º179/2015, de 27 de agosto, define nº n.º4 do artigo 1.º que “são ainda sujeitos a AIA, nos 

termos do presente decreto-lei: 

(…) b) Qualquer alteração ou ampliação de projetos enquadrados nas tipologias do anexo I ou 

do anexo II, já autorizados, executados ou em execução e que não tenham sido anteriormente 

sujeitos a AIA, quando: 

(…) ii) O resultado final do projeto existente com a alteração ou a ampliação prevista atinja ou 

ultrapasse o limiar fixado para a tipologia em causa e tal alteração ou ampliação seja, em si 

mesma, igual ou superior a 20% da capacidade instalada ou da área de instalação do projeto 

existente, ou sendo inferior, seja considerado, com base em análise caso a caso nos termos do 

artigo 3.º, como suscetível de provocar impacte significativo no ambiente;” 

No âmbito do Pedido de Informação Prévia do Proponente junto da Câmara Municipal de Vila 

Real foi informado o requerente que a “edilidade deve indeferir o pedido que não tenha obtido 

decisão expressa ou tácita sobre a AIA.” Neste contexto, o proponente decidiu iniciar o 

procedimento de avaliação de Impacte Ambiental do Projeto. 

 

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDRN). 
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I.2. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DO ESTUDO 

I.2.1. Metodologia 

A metodologia adotada para a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), na abordagem 

de cada uma das vertentes do meio ambiente em análise, foi organizada nas seguintes fases: 

1. Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área a afetar 
pelo Projeto de modo a garantir a caracterização da situação atual: 

• análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspetos mais relevantes com interesse para 

a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico e socioeconómico; 

• análise da cartografia topográfica da área de estudo e fotografia aérea; 

• análise dos instrumentos de gestão territorial com jurisdição sobre a área de intervenção e 

envolvente próxima, nomeadamente o PDM de Vila Real; 

• análise de estudos realizados na envolvente próxima; 

• contactos e análise de informação disponibilizada por entidades locais, regionais e nacionais 

nomeadamente Câmara Municipal, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(LNEG) e Instituto de Estatística (INE); 

• visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas envolvidos 

na elaboração do EIA, com expressão mais significativa para os domínios da Geologia e 

Geomorfologia, património natural, Solos e Ocupação dos Solos, Paisagem, Ambiente Sonoro, 

Património, Sócio-economia, Qualidade do ar e Tráfego e acessibilidades; 

• reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

2. Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais decorrentes da 

construção da ampliação e exploração do conjunto comercial ampliado; 

3. Identificação dos potenciais riscos associados ao projeto final;  

4. Proposta de medidas de minimização dos impactes negativos determinados pelo projeto e 

identificação de programas de monitorização para os fatores ambientais mais afetados pela 

ampliação e exploração do Projeto; 

5. Identificação das lacunas de conhecimento; 

6. Conclusões e recomendações. 

A metodologia específica adotada em cada descritor ambiental é identificada e descrita no 

respetivo descritor.  

I.2.2. Estrutura e organização do estudo 

O EIA foi desenvolvido de acordo com as orientações contidas na legislação específica em vigor, 

nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 151- B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DL n.º 47/2014, 

de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º179/2015, de 27 de agosto. 

O estudo foi organizado em 10 capítulos, incluindo esta introdução, na qual se procede à 
identificação do Projeto e do proponente, da entidade licenciadora , metodologia geral e da equipa 

técnica responsável pela elaboração do EIA. 
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No capítulo II – procede-se à descrição do projeto, identificam-se os objetivos do projeto, a 

justificação da sua necessidade e a caracterização face às informações disponíveis em fase de 
estudo prévio, atribuindo uma incidência especial aos aspetos relacionados com potenciais 

interações no ambiente.  

No capítulo III. Caracterização do ambiente afetado pelo Projeto, descreve-se a situação 

ambiental da área em estudo antes da implementação do projeto, analisando as componentes 

ambientais mais suscetíveis de serem perturbadas pela construção da ampliação e exploração do 

conjunto comercial ampliado, de acordo com o âmbito estabelecido.  

No capítulo IV é efetuada a avaliação da evolução do estado do ambiente sem o projeto, 
no qual se descreve um cenário previsível da evolução da situação atual na ausência da 

implementação da ampliação, ou seja, a alternativa zero, e que constitui a base para a avaliação 

de impactes. 

No capítulo V - Identificação e avaliação de impactes ambientais, identificam-se e 

avaliam-se os principais impactes negativos e positivos, decorrentes das fases de construção da 

ampliação e exploração do conjunto comercial ampliado.  

No capítulo VI. Proposta de Medidas de Minimização e/ou compensação dos Impactes 
Ambientais, identifica-se um conjunto de medidas que permitem enquadrar ambientalmente o 

projeto e, por outro lado, definem-se medidas de valorização para os impactes positivos gerados 

pelo mesmo.  

No capítulo VII. Programa de Monitorização Ambiental, são propostos os trabalhos de 

monitorização ambiental para o projeto em análise, nomeadamente nas componentes onde o 

acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental do projeto e/ou para clarificar a 

eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas. 

No capítulo VIII. Identificação de Lacunas de Conhecimento, identificam-se as principais 
lacunas de informação que surgiram no decorrer do EIA, nomeadamente as que são relevantes 

para a gestão ambiental do Projeto, ou que permitirão clarificar a eficácia de uma medida de 

minimização identificada (e que deverão ser alvo de um programa de monitorização a propor). 

No capítulo IX. Considerações Finais, resumem-se as principais conclusões do estudo 

efetuado. 

No capítulo X. Bibliografia é referenciada a bibliografia consultada no âmbito do presente 

estudo.  

Este documento é composto pelos seguintes elementos: 

• Relatório do EIA; 

• Anexos Técnicos (documentos complementares, anexos técnicos)  

• Resumo Não Técnico (RNT); 

I.2.3. Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

Neste processo de AIA não foi elaborada uma Proposta de Definição do Âmbito formal, 

apresentando-se de seguida os fatores ambientais considerados relevantes. 

A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes descritores depende das 
características gerais do projeto, da sensibilidade da área onde se vai desenvolver e, 

principalmente, da sua área de influência. Assim, e tendo em atenção quer as características do 
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projeto, quer da área de implantação, os descritores selecionados como mais relevantes, para o 

presente estudo, foram os seguintes: 

•••• Clima: será efetuada a caracterização a nível regional dos parâmetros climáticos 

considerados fundamentais, tais como a temperatura, a precipitação e a humidade, e outros 

com carácter relevante através da análise das Normais Climatológicas representativas das 

condições climáticas da região. Este fator ambiental servirá de enquadramento e 

complementará as análises aos restantes fatores ambientais analisados. 

•••• Qualidade do Ar: Será efetuada uma análise da qualidade do ar na região com base nos 

dados existentes e nos dados recolhidos no local. Será ainda aplicado um Modelo Gaussiano 

por forma a determinar a contribuição do Projeto na Qualidade do Ar junto dos recetores 

sensíveis mais próximos. 

•••• Geomorfologia e geologia: serão analisadas as características topográficas, geológicas e 

geomorfológicas do local de implantação do projeto e envolvente. A análise será apoiada em 

informação disponível na bibliografia existente, nomeadamente no que se refere a trabalhos 

desenvolvidos no local, em condições geológicas/geotécnicas correlacionáveis, permitirá 

elaborar um relatório que contemple os aspetos de índole geológica mais prementes para a 

avaliação ambiental. 

•••• Solos, uso e ocupação: será efetuada uma análise do tipo de solos e suas características, a 

partir da cartografia existente e de outros levantamentos efetuados no âmbito deste estudo, 

bem como avaliada a sua capacidade de uso. O levantamento de campo permitirá o 

reconhecimento geral da zona de intervenção, registando-se os tipos de usos, 

nomeadamente, agrícola, florestal, urbano, industrial, natural, entre outros, sendo elaborada 

a carta de ocupação do solo.  

•••• Recursos hídricos superficiais: será efetuada uma caracterização geral da bacia 

hidrográfica e dos recursos hídricos de superfície na envolvente da área de intervenção. A 

análise destes descritores inclui ainda a identificação dos principais usos da água e a 

caracterização geral dos principais problemas de qualidade da água nos meios recetores. 

•••• Hidrogeologia: será elaborada uma caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, os 

sistemas aquíferos existentes, condições hidrogeológicas, a qualidade das águas, bem como 

os seus usos e suscetibilidade dos aquíferos à poluição. 

•••• Património natural, neste ponto será descrito o estado da Fauna, Flora e Habitats 

Naturais. Será efetuada a caracterização do coberto vegetal, identificação e previsão das 

espécies presentes e potenciais relações entre as comunidades vegetais e animais presentes. 

•••• Paisagem: a análise da paisagem será efetuada com detalhe que permita minimizar os 

impactes do projeto sobre a paisagem do local, garantindo a sua valorização e proteção. 
Será efetuada a caracterização da estrutura da paisagem, definindo-se as unidades 

homogéneas de paisagem. Proceder-se-á à delimitação da área de influência visual do 

projeto (bacia visual), tendo por base a análise do mesmo, a rede viária existente e as 

principais linhas de relevo e a extensão da zona abrangida pelo empreendimento.  

•••• Património Cultural: arquitetónico e arqueológico: será recolhida e tratada informação 

sobre a área em estudo, obtida através de bibliografia especializada existente, prospeções e 

contactos estabelecidos com entidades vocacionadas para a defesa, estudo e conservação do 

património cultural. Será efetuada a identificação, caracterização e classificação dos 

elementos patrimoniais existentes no local, e envolvente próxima, que se considere que 

possam ser afetados pela implementação do empreendimento.  
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•••• Ordenamento do Território: serão identificados os instrumentos de ordenamento do 

território em vigor, analisada a adequação do projeto face às figuras de ordenamento e às 
condicionantes de modo a ser possível quantificar áreas afetadas e verificar a sua 

compatibilidade com os referidos instrumentos. Far-se-á um levantamento das áreas, cuja 

utilização se encontre legalmente condicionada. 

•••• Tráfego e Acessibilidades: serão identificadas as principais vias de tráfego que servem 

área, bem como o impacte do desenvolvimento deste projeto na rede viária. Esta tarefa 

inclui a estimação do número de viagens que se espera venham a ser geradas pela conjunto 

comercial assim como a avaliação do desempenho da rede. 

•••• Sócio-economia: a informação de base a utilizar para caracterização da situação atual será 

constituída pelos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional e estudos locais e regionais específicos. Serão 

estudados com detalhe aspetos como a dinâmica demográfica, a distribuição e ocupação do 

espaço na zona de influência do projeto, bem como os equipamentos e espaços canais. Será 

elaborada a localização administrativa do local de intervenção, e dos acessos que possam vir 

a ser utilizados durante as fases de construção e exploração do projeto. No que diz respeito 

à estrutura económica, será analisada a estrutura e evolução da população ativa, bem como 

a caracterização das atividades socioeconómicas da região e a distribuição populacional 

pelos sectores de atividade.  

•••• Ambiente Sonoro: o estudo realizado permite a caracterização da situação de referência 

incluindo uma caracterização do ambiente acústico da zona envolvente do empreendimento, 

obedecendo ao Regulamento Geral do Ruído (aprovado pelo Decreto Lei nº 9/2007, de 17 de 

Janeiro e alterações posteriores). Será caracterizado ao ambiente acústico de referência, 

com base na caracterização das principais fontes de ruído por medições acústicas de acordo 

com a Norma NP1730 e as recomendações do IPAC - Instituto Português de Acreditação. 

Para a situação de exploração do empreendimento, será efetuada a previsão das alterações 

ao estado atual do ambiente em termos de emissão de ruído, de modo a permitir avaliar os 

impactes gerados nos recetores sensíveis de interesse e prever eventuais medidas 

mitigadoras. 

•••• Resíduos: Face à natureza e extensão da obra será feita uma abordagem aos resíduos 

produzidos e dos processos de gestão a adotar em fase de construção e funcionamento. 



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSONAE DOIS  

EIA da Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real projetos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Março de 2017 7 Volume I - Relatório 
U:\Processos\A043\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A043-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

I.3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O EIA foi desenvolvido pela Ambisitus – Projectos, Gestão e Avaliação Ambiental, Lda, 
entre dezembro de 2016 e março de 2017, tendo em conta as orientações das entidades de 

referência e normas técnicas estipuladas na legislação em vigor, e contou com a seguinte equipa 

técnica: 

 

Quadro I.1 – Equipa Técnica do EIA 

DOMÍNIO E ESPECIALIDADE NOME FORMAÇÃO 

Coordenação geral Leonor Torres Pereira 
Engª Ambiente/Pós-graduação em  

Gestão Ambiental do Território 

Descrição do ambiente atual, identificação de impactes, seleção de medidas de minimização e definição de 
programas de monitorização, por descritor: 

Clima, Solo e capacidade de 
uso, Geologia e 
geomorfologia, Património 
natural, Paisagem, Sócio-
economia, Ordenamento do 
Território e Resíduos 

Leonor Torres Pereira 
Engª Ambiente/Pós-graduada em  

Gestão Ambiental do Território 

Irene Palma  
Técnica Superior de Ambiente (UP) / 
Mestre em Tecnologias de Remediação 
Ambiental 

Recursos hídricos 
subterrâneos  

Recursos hídricos 
superficiais Joana Campos 

Técnica Superior de Ambiente (UP) / 
Mestre em Tecnologias de Remediação 
Ambiental 

Património cultural Gabriel Pereira Arqueólogo, mestre em Arqueologia 

Tráfego e acessibilidades Miguel Pimentel 
Engº do Ambiente / Mestre em 
Planeamento e Transportes 

Ambiente sonoro José Manuel Barranha 
Engº Eletrotécnico/Pós-graduado em 
Engª da Qualidade 

Paulo Gabriel Fernandes de Pinho 

Doutor em Ciências Aplicadas ao 
Ambiente 

Mestre em Poluição Atmosférica 

Licenciado em Engª do Ambiente 

João Miguel Barrote Lopes Leite 

Licenciado em Engenharia do Ambiente 
(Pré-Bolonha) 

Mestre em Tecnologias Ambientais 

Pós-Graduado em Sistemas Integrados 
de Segurança, Ambiente e Qualidade 

Qualidade do Ar 

Daniel António Fonseca Gonçalves 
Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Mestre em Tecnologias Ambientais 
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II. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A descrição do Projeto baseia-se nos elementos fornecidos pelo Proponente complementados 
com outras informações recolhidas junto da equipa projetista e visitas ao local. Sempre que 

surgiram dúvidas as mesmas foram esclarecidas junto do Projetista responsável e do Promotor. 

O Projeto em análise, para o qual se pretende uma ampliação, constitui um “conjunto 

comercial” tal como está definido no regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração (Decreto-Lei n.º10/2015, de 16 de janeiro), definindo-se como “o 

empreendimento planeado e integrado, composto por um ou mais edifícios nos quais se encontra 

instalado um conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho e ou de prestação 

de serviços, sejam ou não propriedade ou explorados pela mesma entidade, que preencha 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

i) Disponha de um conjunto de instalações e serviços concebidos para permitir a uma mesma 
clientela o acesso aos diversos estabelecimentos; 

ii) Seja objeto de uma gestão comum, responsável, designadamente, pela disponibilização de 

serviços coletivos, pela instituição de práticas comuns e pela política de comunicação e animação 

do empreendimento.” 

A galeria comercial atual é constituída por um hipermercado Continente e 12 lojas de menores 
dimensões de bens e serviços diversos, sendo que um dos espaços se encontra encerrado (ver 

Figura II.9). A ampliação pretende acrescentar 4 lojas à galeria comercial num aumento de 4717 

m2 da área de construção e 4046 m2 de área bruta locável, correspondendo a um acréscimo de 

cerca de 45% deste parâmetro (ver Planta n.º2 do Anexo I do Volume II - Anexos Técnicos). A 
zona de ampliação da galeria terá uma aparência semelhante à existente e as lojas irão surgir 
como prolongamento das existentes (ver Figura II.1). 
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Hipermercado Continente

Worten

Mo

N

 

Figura II.1 – Ampliação proposta (extrato da planta do piso 0 – Estudo Prévio do Projeto) 

II.1. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto em análise localiza-se no lugar da Borralha, na cidade e freguesia de Vila Real 
(resultante da união das antigas freguesias de N.ª Sr.ª da Conceição, S. Dinis e S. Pedro), no 

concelho de Vila Real. Este concelho integra a NUT III Douro da Região Norte (ver Figura II.2 e 

Planta n.º1 do Anexo I do Volume II - Anexos Técnicos). 

Administrativamente, o concelho confronta com os concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de 

Aguiar a norte, Sabrosa a este, Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião a sul e Amarante e 

Mondim de Basto a Oeste. 

A poente do conjunto comercial em análise, do outro lado da Av. do Regimento de Infantaria 13 

(antiga EN2), situam-se as instalações do Regimento de Infantaria n.º13, cuja servidão obrigou à 

escavação para rebaixamento da cota de soleira do empreendimento em análise. 
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Figura II.2 – Localização da área de intervenção sobre a Carta Militar 1/25000, Folha 102 

II.1.1.Acessibilidades 

A área do Projeto, implantado num terreno com 48 396m2, é servida diretamente pela Av. do 
Regimento de Infantaria 13 (antiga EN2) a partir da qual se faz o acesso ao parque de 

estacionamento (Figura II.3), e pela qual é escoado o tráfego proveniente do Conjunto Comercial 

(ver Figura II.4). Esta via faz ligação ao IP4 permitindo o acesso à A4 (Bragança-Porto) e à A24 

(Chaves-Régua). A rotunda existente a norte permite ainda prosseguir pela EN2 para norte ou 

inverter o sentido na direção do centro da Cidade (ver Figura II.5).  

 

Fonte: Google Earth 

Figura II.3 – Vista da rampa de acesso ao Conjunto Comercial  
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Figura II.4 – Vista das vias 
existentes a sul do Conjunto 
Comercial: à direita via de saída dos 
clientes e viaturas de serviço do 
conjunto comercial e à esquerda via 
pública de acesso a duas habitações 

 

 

 

Figura II.5 – Localização da área de intervenção 

 

IP4 

Antiga EN15 

Av. do Regimento de Infantaria 13 

(Antiga EN2) 
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II.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo principal da execução deste projeto é aumentar a área de vendas do conjunto 

comercial, acrescentando 4 lojas à galeria existente. O projeto funcionará como polo dinamizador 

das atividades retalhistas, proporcionando uma extensão da área comercial de grande qualidade e 

com grande projeção.  

II.3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

II.3.1.Enquadramento 

A ampliação enquadra-se na política de expansão do Grupo SONAE, potenciando os recursos 
existentes através da diversificação e reforço dos produtos e serviços disponibilizados aos clientes. 

II.3.2.Ocupação atual do solo 

O terreno onde se vai desenvolver a ampliação proposta corresponde a uma parte da área de 

estacionamento atual e a área descampada com vegetação rasteira pertencente ao Proponente. O 

terreno está delimitado por muros, tendo sido alvo de terraplanagem há alguns anos atrás, que 
alterou a sua configuração original. 

A área do Projeto confronta, a nascente, com um bairro habitacional e uma parcela ocupada 

com vegetação rasteira, a sul e nascente predomina a ocupação agrícola, a poente a Av. do 

Regimento de Infantaria 13 e a norte com um pequeno núcleo residencial com 3 habitações e vias 

de acesso ao IP4, conforme se pode ver na Figura II.5. A poente da Av. do Regimento de Infantaria 

13 localiza-se o Quartel do Regimento de Infantaria 13, cuja servidão obrigou ao rebaixamento da 

cota de implantação do conjunto comercial atual, cota que será também respeitada pela ampliação 

proposta. 

  

Figura II.6 e II.7 – Área de implantação da ampliação: vista de poente para a área (foto da 
esquerda) e vista da cobertura do edifício do Conjunto Comercial (foto da direita) 

A área agrícola, a sul do empreendimento, está ocupada maioritariamente com olival, algumas 

fruteiras, hortas e vinha. As bordaduras dos campos possuem espécies arbóreas como pinheiros, 

plátanos e algumas fruteiras. 
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Figura II.8 – Espaço agrícola a sul da área  

O empreendimento dá atualmente emprego a 257 trabalhadores, que trabalham por turnos, 

funcionando todos os dias, das 8:30 às 23:00 horas nos dias úteis e sábados e das 8:30-22:00 

horas nos domingos e feriados 

O Conjunto Comercial apresenta atualmente as diferentes lojas distribuídas num único piso, 
com abertura para uma única galeria central.  

A maior área de vendaIIII é ocupada pela loja de retalho alimentar Continente. Anexo ao 

Continente localiza-se uma perfumaria (Baviera), que se encontra encerrada, uma loja de 

eletrodomésticos do grupo Sonae (Worten) e no topo sul do edifício localiza-se uma loja de 

vestuário de uma outra insígnia do Grupo Sonae (MO) (ver Figura II.9). 

A galeria em frente ao Continente é constituída por pequenas lojas, que prestam serviços 
complementares aumentando a oferta e atratividade do local para aquisição de bens e serviços 

diversos. Assim de norte para sul temos uma loja de produtos capilares e corporais (Carlos 

Santos), uma lavandaria (5àSec), uma cafetaria (BAGGA), uma relojoaria (Espirito Santo), uma 

loja de chaves e fechaduras (Chaviarte), um cabeleireiro e esteticista (JET7), uma loja de serviços 

de costura (Topcostura), uma loja de equipamentos de telecomunicações (Worten Mobile) e uma 

loja de produtos saúde e bem estar (Wells). 

No quadro seguinte apresenta-se os valores das áreas de venda das lojas pertencentes ao 

Promotor: 

Designação Área de venda 
(m2) 

Continente 3990 

Worten 597 

MO 600 

Wells Saúde/Ótica 83 

Worten Mobile 36 

 

 

                                              
IIII Área de venda – “toda a área destinada a venda de produtos, onde os compradores tenham acesso aos produtos que se 
encontrem expostos ou onde eles são preparados para entrega imediata, nela se incluindo a zona ocupada pelas caixas de 
saída e as zonas de circulação dos consumidores internos ao estabelecimento, nomeadamente as escadas de ligação entre os 
vários pisos; “ (alínea d) do artigo 2.º do DL10/2015, de 16 de janeiro) 
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Figura II.9 – Esquema da ocupação atual do conjunto comercial 
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A ampliação englobará a ampliação da área de vendas, adicionando quatro novas lojas ao 
Conjunto Comercial (CC) com um aumento da área bruta de construção de 4717,3 m2 e um 

aumento correspondente da área de estacionamento reformulando o sistema de acessibilidades 

(ver Planta n.º2 do Anexo I do Volume II - Anexos Técnicos). Da operação resultará uma área 

sobrante de cerca de 5673,7 m2. 

A ampliação terá apenas um piso, tal como o edifício atual, com uma cércea de 8,40 m (ao 

ponto médio do terreno no alinhamento da fachada). 

No total serão disponibilizados 556 lugares de estacionamento, que corresponde a um 
aumento de 150 lugares face à situação atual (37%), 4 dos quais destinados a pessoas com 

mobilidade reduzida.  

Quadro II.1 – Principais parâmetros do projeto de ampliação 

Parâmetros Valor atual Valor da ampliação Variação (%) Total Final

Área do terreno (m
2
) 48396,0 0,0 0,0 48396,0

Área de implantação (m
2
) 9270,6 4717,3 50,9 13987,9

Lojas (n.º) 13 4 30,8 17

Área bruta locável (m
2
) 8857,0 4046,0 45,7 12903

Estacionamento ligeiros (n.º) 406 150 36,9 556  

 

O hipermercado Continente encontra-se certificado pela norma NP ISO 14001:2012, Sistemas 

de Gestão Ambiental, desde 2014. 

 

II.3.3.Circulação e estacionamento 

No âmbito do Projeto optou-se por introduzir alterações às condições de acesso e circulação no 

empreendimento. Estas alterações foram compatibilizadas com a Câmara Municipal de Vila Real, 

uma vez que esta entidade tem a intenção de alterar o perfil da Av. do Regimento de Infantaria 13, 

intenção essa concretizada já no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do concelho. Assim, 

esta via assumirá um perfil diferente: com uma via de entrada na cidade (sentido N-S) e duas de 

saída (sentido S-N) permitindo a arborização do corredor central e um maior espaço para a 

circulação pedonal, aumento o conforto e segurança dos peões (ver Figura II.10). Esta alteração, 

por estar prevista a curto/médio prazo, foi considerada na situação futura do Projeto em avaliação. 

 

Figura II.10 – Perfil proposto para a Av. do Regimento de Infantaria 13 (retirado do Estudo Prévio) 
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O acesso ao conjunto comercial continuará a ser efetuado a partir da Av. do Regimento de 

Infantaria 13 sendo, no entanto, relocalizado mais para norte. Esta relocalização possibilita uma 
maior extensão da faixa para absorção de veículos em espera no acesso ao empreendimento. Por 

outro lado, neste local será também prevista uma via de saída do conjunto comercial, em paralelo 

à entrada, que juntamente com a saída existente (que se manterá) contribuirá para uma maior 

fluidez de tráfego. 

A atual via de saída empreendimento, existente a sul, será reperfilada de modo a integrar a via 

de acesso às duas habitações a nascente do CC, via paralela e separada por um pequeno murete 

de betão (ver Figura II.4). Assim, esta via permitirá a entrada apenas para aceder às habitações e 

comportará a saída de clientes e residentes das mesmas. 

II.3.4.Infraestruturas 

Abastecimento de água 

O abastecimento de água será feito através das infraestruturas públicas existentes, da 
responsabilidade da EMAR, EM e que já servem o projeto atual. 

Na situação atual, o consumo médio mensal é de 480m3 de água potável, estimando-se um 

aumento de cerca de 233m3 mensais na situação futura. 

Drenagem das águas residuais 

A drenagem das águas residuais será feita igualmente a partir das infraestruturas existentes, 
sendo a área servida pelo sistema de drenagem e tratamento da cidade de Vila Real. A rede de 

drenagem de águas residuais consiste num anel que envolve praticamente todo o empreendimento 

e conduz os efluentes para um coletor a nascente do empreendimento, e daí, por gravidade, até à 

ETAR. A recolha das águas residuais é da responsabilidade da EMAR – Águas e Resíduos de Vila 

Real, sendo o sistema servido pela Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Vila Real 

que trata os esgotos da cidade e grande parte das freguesias periurbanas. Esta ETAR é gerida pela 

Águas do Norte, SA e localiza-se na margem direita do Rio Cabril. 

A rede predial do conjunto comercial está dotada de três separadores de gorduras que são 
limpos regularmente (trimestralmente ou semestralmente, consoante as necessidades) e os 

resíduos recolhidos são devidamente encaminhados por operadores licenciados. Um dos 

separadores está associado à cafetaria existente, outro serve a drenagem geral da loja Continente 

e um outro está afeto à área de frio do armazém. Existe ainda um separador de sólido 

sedimentáveis. 

Resíduos sólidos urbanos 

Os resíduos gerados no conjunto comercial ampliado serão geridos de acordo com a sua 
tipologia e grau de perigosidade. Na área de serviço existente atrás do conjunto comercial atual 

localiza-se o parque de resíduos onde são acondicionados todos os resíduos gerados pelas 

diferentes lojas do conjunto comercial. As tipologias produzidas podem ser verificadas no ponto 

III.14. 

A recolha dos resíduos sólidos urbanos indiferenciados é efetuada pela Resinorte, S.A., e as 

restantes tipologias recolhidas separadamente são encaminhadas para operadores devidamente 

licenciados. 
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Rede de fornecimento de energia elétrica 

A energia elétrica é fornecida através da rede pública, estimando-se um consumo médio mensal 
de 280 000kW/h. Esta situação manter-se-á no futuro sendo expetável um aumento dos consumos 

deste tipo de energia. 

A energia é utilizada no funcionamento geral do edifício para iluminação e equipamentos. 

Rede de gás 

Na área de serviço existem dois depósitos de gás propano utilizado para aquecimento da loja e 

funcionamento dos fornos da padaria. Em média são consumidos mensalmente 5000l. 

 

Figura II.11 – Depósitos de gás propano 

Na situação futura é esperado um aumento dos consumos, uma vez que há um aumento da 
área a climatizar. 

Outras fontes de energia 

O edifício está dotado com dois grupos geradores, que funcionam a gasóleo. Este combustível é 
ainda utilizado para o funcionamento dos empilhadores utilizados nas cargas e descargas 

estimando-se um consumo médio anual de 2000l. 

II.3.5.Projeto de Integração Paisagística (PIP) 

Os elementos de valorização paisagística do CC atual são escassos, limitando-se a 3 elementos 
arbóreos e alguns canteiros relvados. 

Na fase subsequente será desenvolvido um PIP que promoverá a integração paisagística do 

Projeto e das infraestruturas associadas, nomeadamente as vias e estacionamentos, e a sua 

correta articulação com a envolvente. O desenvolvimento do PIP contribuirá para melhorar a 

paisagem local tornando mais agradável a experiência/visita do cliente.  

II.3.6.Balanço de Terras 

A diferença de cotas entre o empreendimento atual e parte do terreno onde será implantada a 

ampliação, estacionamento e respetivos acessos obrigará à realização de escavações. Nesta fase 

estimou-se a produção de 60 000 m3 de terras de escavação. 
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II.3.7.Localização do estaleiro 

O estaleiro para desenvolvimento da obra localizar-se-á previsivelmente dentro da parcela do 

Proponente, sendo que de momento não é possível estimar a sua localização exata. 

II.3.8.Execução e funcionamento 

A construção da ampliação será efetuada mantendo em funcionamento o empreendimento 

atual. O Proponente pretende ter o Projeto em funcionamento pleno em 2018. 

 

Dada a natureza do projeto, não está prevista a sua desativação, que estará dependente da 
evolução da procura e economia futuras. 

II.4. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS E PRODUZIDOS 

II.4.1.Fase de construção 

A fase de construção corresponderá à remoção do pavimento existente e demolição de muros e 
pequena estruturas na área a intervir. Seguir-se-á a escavação do terreno e construção da 

ampliação do edifício proposto e respetivas infraestruturas bem como a construção da ampliação 

do parque de estacionamento e vias de acesso.  

Nesta fase haverá consumo de água, eletricidade, combustíveis, materiais de construção 

diversos, terra vegetal, plantas e sementes. 

O abastecimento de água e eletricidade será efetuado a partir das infraestruturas públicas 
existentes na envolvente, mediante autorização prévia das entidades competentes. 

Em termos de consumos de água, nesta fase, estima-se um consumo da ordem dos 50l/dia por 

trabalhador. O número médio diário de trabalhadores estimados para a construção do edifício é de 

35-40, sendo que o número varia em função da fase da obra em causa: numa fase inicial de 

escavação e construção de fundações o número é menor sendo essencialmente composto por 

manobradores de máquinas e alguns auxiliares; na fase intermédia e nos acabamentos o número é 

maior pois é composto por equipas de diversas especialidades para a realização de trabalhos de 

pormenor e mais morosos. 

Assim em termos médios estimou-se uma necessidade de água de cerca de 2000l/dia associada 

à fase de construção. 

Quadro II.2 – Estimativa das necessidades de água e produção de efluentes nas frentes de obra 

Volume final (l/dia) 
Tipo de ocupação Capitação N.º hab. equivalentes 

Abastecimento Efluente* 

Serviços 50l/hab/dia 40 2000 1600 

*Considerando um fator de afluência de 0,8 
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II.4.2.Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento os recursos a utilizar serão os necessários ao funcionamento de um 

edifício de comércio e serviços destacando-se a água, eletricidade, combustíveis (gás e gasóleo), 

produtos de higiene e limpeza, consumíveis informáticos, de impressão, entre outros. 

II.5. MÃO-DE-OBRA, INVESTIMENTOS E RENDIMENTOS 

II.5.1.Mão-de-obra 

II.5.1.1. Fase de construção 

A carga de pessoal em obra é decidida pelo empreiteiro e seus subempreiteiros, que em função 

do seu plano de trabalhos afetam à obra o número de pessoas necessário para cumprir o plano.  

Na fase inicial há menos frentes de trabalho, com o avanço dos trabalhos vão sendo 
disponibilizadas mais frentes de trabalho e vão sendo mobilizados mais trabalhadores. Nas 

semanas finais da obra ocorrem muitas atividades e atinge-se o máximo de carga de mão-de-obra.  

Os trabalhos são especializados pelo que os trabalhadores não são sempre os mesmos, cada um 

é mobilizado pelo empreiteiro para a sua especialidade, e quando acabam a sua especialidade são 

mobilizados para outras obras. 

Neste contexto, estima-se que nas semanas de maior atividade o número de trabalhadores seja 
da ordem de 40/50, e nas semanas de menor atividade da ordem de 10/20 trabalhadores. 

II.5.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, e considerando o funcionamento pleno do conjunto comercial proposto, 

o promotor estimou um total de 381 colaboradores internos.  

Neste momento o conjunto comercial emprega cerca de 257 funcionários nas diversas lojas em 

funcionamento, e nos serviços de limpeza e segurança. Estima-se que a ampliação proposta leve à 

contratação de 124 novos colaboradores.  

II.5.2.Investimentos e Rendimentos Gerados 

II.5.2.1. Fase de construção 

O Proponente estimou para a ampliação em causa um investimento de 1,5 M€ (um milhão e 

meio de euros). 

Em termos de massa salarial gerada e tendo em atenção a estimativa da mão-de obra 

necessária à construção da ampliação proposta, considerando um salário médio mensal líquido por 
trabalhador de 772 eurosIIII, estimou-se que serão gerados entre 7 720 euros e 38 600 euros 

mensais consoante se trate de meses de atividade menos ou mais intensa. 

                                              
I Valor referenciado para a Região Norte para 2016 pela CCDRN no “Relatório Trimestral – Norte conjuntura – 3º Trimestre de 
2016” 
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II.5.2.2. Fase de exploração 

No contexto atual, e considerando um salário médio mensal líquido por trabalhador já referido, 

estimou-se uma massa salarial mensal gerada pelo Conjunto Comercial do Continente de Vila Real 

ampliado será de cerca de 294 000 de euros.  

II.6. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

II.6.1.Fase de construção 

Efluentes líquidos 

Durante a fase de construção serão gerados efluentes residuais produzidos nas instalações 

sanitárias do estaleiro de obra. Poderão ocorrer duas situações: ou o empreiteiro utiliza WC 

portáteis, sendo alvo de limpeza/manutenção regular por empresas licenciadas para o efeito, ou é 

efetuada uma ligação das instalações sanitárias à rede publica de saneamento, mediante 

autorização prévia da entidade gestora. Nesta fase estimou-se uma produção diária da cerca de 

1,6m3 de efluente residual (ver Quadro II.2). 

Com base em análises bibliográficas e por comparação com situações semelhantes, 
apresentam-se no quadro seguinte as principais características qualitativas, que se prevê que 

caracterizem o efluente residual produzido nos estaleiro e frentes de obra.  

Quadro II.3 – Caracterização qualitativa do efluente residual produzido nas instalações sanitárias, 
durante a fase de construção, estimativas 

Parâmetros Valores previstos 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 80-150 

CBO (mg O2/l) 100-150 

CQO (mg O2/l) 200-300 

Azoto Amoniacal (mg N/l) 40-65 

Fósforo Total (mg P/l) 5-10 

 

Resíduos 

A produção de resíduos, nesta fase, resultará essencialmente das atividades de demolição dos 

muros e pavimentos, da preparação e limpeza do terreno (desmatação e decapagem) e das 
escavações necessárias às terraplanagens e implantação das infraestruturas e edifício propostos. 

Durante a construção da ampliação serão produzidos resíduos de construção e demolição 

associados aos processos construtivos, nomeadamente resultantes das demolições, restos de 

materiais, embalagens dos materiais entre outros.  

Como resultado das operações de remoção da vegetação, decapagem e escavação do terreno 

serão gerados os seguintes resíduos: 

• Resíduos compostáveis de desflorestação e desmatação de terrenos (Código LER 20 02 01); 

• Solos e rochas (LER 17 05 04). 

A remoção do pavimento existente na área de implantação do edifício vai gerar resíduos de 
betuminoso bem como : 
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• Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01* (LER 17 03 02). 

A demolição dos muros e outras estruturas em betão irá originar resíduos de betão: 

• Betão (17 01 01) 

A utilização de maquinaria pesada, nomeadamente escavadoras e outros equipamentos de 

construção civil, vão originar um conjunto de resíduos associados a operações de manutenção e 

trasfega de combustíveis, na maioria dos casos com características perigosas. 

Os resíduos gerados nas operações atrás descritas serão: 

• Óleos usados (LER 13 02 05*); 

• Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02*). 

Os trabalhos de construção civil do edifício originarão diferentes tipologias de resíduos, entre as 

quais as seguintes: 

• Embalagens de papel e cartão (LER 15 01 05); 

• Embalagens de plástico (LER 15 01 02); 

• Embalagens de metal (LER 15 01 04);  

• Embalagens compósitas (LER 15 01 05); 

• Betão (LER 17 01 01); 

• Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 (LER 

17 01 07); 

• Madeira (LER 17 02 01); 

• Ferro e aço (LER 17 04 05); 

• Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 (LER 17 06 04); 

• Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidas em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

(LER 17 09 04). 

 

Emissões Gasosas 

As emissões gasosas, na fase de construção, resultarão essencialmente do funcionamento da 

maquinaria e veículos afectos à obra, sendo emitidos substâncias como monóxido de carbono (CO), 

dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx) e partículas finas (PM10). Adicionalmente, a ações 

de escavação, movimentação de materiais e circulação de viaturas e máquinas contribuirão para 

um aumento das poeiras e partículas em suspensão. As emissões ocorrentes nesta fase 

encontram-se caracterizadas com mais pormenor no ponto V.4.2. 

 

Ruído 

A fase de construção do Conjunto Comercial Continente de Vila Real engloba atividades de 

movimentação de terras e terraplanagem para implantação do novo edifício e do parque de 
estacionamento à cota do atual edifício / parque de estacionamento, obras de construção civil de 
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construção do novo edifício que incluem a circulação de máquinas e de viaturas pesadas e 

operação de outros equipamentos ruidosos. 

Como já referido, os níveis sonoros gerados/apercebidos durante esta fase da obra dependerão 

de vários fatores (tipo e quantidade de equipamentos a utilizar, localização dos estaleiros, etc.), 

ainda não definidos na presente fase do projeto, pelo que não é possível de momento, efetuar uma 

previsão quantificada rigorosa das emissões sonoras decorrentes pelo que se apresenta uma 

análise essencialmente qualitativa. 

O Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro, estabelece as regras a que estão sujeitos os 
equipamentos para utilização no exterior, em termos das Emissões Sonoras para o Ambiente, e 

apresenta no Anexo V os valores limite do nível de potência sonora garantido de equipamentos 

utilizados em obras de construção civil, que transcrevemos no Quadro IV. 

O Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 - “Atividades ruidosas temporárias” -, estabelece a 

proibição do exercício de atividades de construção civil nas proximidades de edifícios de habitação, 

entre as 20:00 e as 08:00 horas, e aos sábados, domingos e feriados, salvo mediante autorização 

especial, nos termos do artigo 15º do RGR. 

Dados os níveis sonoros gerados pelas vias de tráfego rodoviário, em especial da EN2 / Av. 
Regimento Infantaria 13 e IP4 e nós de acesso à EN2, e sendo as obras realizadas apenas no 

período de referência diurno, a circulação de veículos pesados e equipamentos ruidosos não devem 

gerar níveis sonoros incomodativos nas habitações mais expostas, com exceção do grupo de 

moradias a norte do terreno, dada a sua proximidade com o futuro acesso norte ao Conjunto 

Comercial e ao parque de estacionamento. 

 

Quadro II.4 - Níveis admissíveis de potência sonora de equipamentos de construção civil, em dB(A) 

Tipo de equipamento 
P: potência instalada efetiva (KW); 

Pel: potência elétrica (KW) 
M: massa do aparelho (Kg); 

Nível admissível 
potência sonora dB(A) 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P ≤ 8 
8 < P ≤ 70 
P >70 

105 
106 

86+11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras 
carregadoras, com rasto contínuo 

P ≤ 55 
P > 55 

103 
84 + 11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras - 
carregadoras, com rodas; 

Dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora. 

P ≤ 55 
P > 55 

101 
82 + 11 lg P 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P ≤ 15 
P > 15 

93 
80 + 11 lg P 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m ≤ 15 

15 < m < 30 
m ≤ 30 

105 
92 + 11 lg m 
94 + 11 lg m 

Gruas-torres _ 96 + lg m 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 

Pel ≤ 2 
2 < Pel ≤ 10 
Pel > 10 

95 + lg Pel 
96 + lg Pel 
95 + lg Pel 

Compressores 
P ≤ 15 
P > 15 

97 
95 + 2 lg P 

 

Apresentam-se no Quadro II.5, a título indicativo, os valores típicos dos níveis sonoros 

apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em atividades de 

construção civil.  
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Prevemos que no decorrer do período de construção alguns destes equipamentos (escavadoras, 

camiões, compressores) venham a operar próximo das habitações identificados nos locais R1 e R2 
durante a construção dos novos acessos ao parque de estacionamento do Conjunto Comercial, com 

obras de terraplanagem, movimentação de terras, construção de novos acessos com colocação de 

piso betuminoso, etc., a distâncias na ordem dos 20m das fachadas mais próximas na situação 

mais crítica (moradias a norte no local R2) em termos de emissão de ruído. 

Quadro II.5 - Níveis sonoros LAeq estimados a diversas distâncias de equipamentos de construção 

civil, em dB(A) 

Distância à fonte sonora 
Equipamento 

15m 30m 60m 120m 250m 500m  

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 49 

Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 < 47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidireccional, a alturas de 1,5m do solo, e terreno 

moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

 

II.6.2.Fase de funcionamento 

Efluentes líquidos 

Na fase de funcionamento haverá um aumento dos efluentes residuais produzidos resultado do 

aumento da área de vendas do conjunto comercial, nomeadamente das instalações sanitárias, e 

dos trabalhos de lavagem e limpeza do conjunto comercial. 

Os efluentes produzidos na área serão equivalentes a domésticos, sofrendo em algumas 
situações (cafetaria, loja Continente e armazém de frio) um pré-tratamento (com separadores de 

gorduras e sólidos sedimentáveis), sendo posteriormente encaminhados para o coletor municipal.  

Com base nos consumos médios atuais, estimou-se uma necessidade adicional de água de cerca 

de 233m3/mês e uma produção média mensal de efluentes residuais na ordem dos 186m3. 

 

Resíduos 

Os resíduos produzidos na fase de funcionamento do conjunto comercial ampliado serão das 

mesmas tipologias dos enunciados no ponto III.14, sendo expectável que haja um aumento das 
quantidades dos resíduos de embalagens de papel, cartão e plástico (LER 15 01 06) e resíduos 

sólidos urbanos indiferenciados (LER 20 03 01), sendo maioritariamente resíduos equiparados a 

domésticos.  

Serão ainda produzidos resíduos resultantes da manutenção dos espaços verdes - resíduos 

biodegradáveis de jardins e parques (LER 20 02 01). 
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Emissões Gasosas 

O atual Conjunto Comercial Continente de Vila Real é gerador de emissões atmosféricas 

associadas ao processo de aquecimento/climatização da atual área comercial (ver Quadro III.11). 

Também existem emissões de poluentes atmosféricos associadas à circulação do tráfego 

rodoviário: circulação de veículos ligeiros associadas às deslocações dos funcionários e clientes e 

veículos pesados associados às operações de transporte de mercadorias. A ampliação do conjunto 

comercial levará ao aumento das emissões quer por aumento da área a climatizar quer pelo 

aumento de trafego associado aos clientes e abastimento do CC. 

A análise das emissões na fase de funcionamento é analisada com maior pormenor no Capitulo 

V – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais, mais concretamente no ponto V.4 – 

Qualidade do Ar. 

 

Ruído 

As condições acústicas resultantes da exploração do Conjunto Comercial Continente de Vila 

Real, foram obtidas com recurso a programa de cálculo específico de acústica (IMMI 6.3.1 da 

Wölfel Software GmbH), que identifica e configura as fontes de ruído e calcula a propagação sonora 

no terreno considerando os obstáculos, as condições do terreno e efeitos meteorológicos, cuja 

descrição e configuração se apresentam no Anexo VI.2 do Volume II – Anexos Técnicos. 

Consideramos a implantação do Conjunto Comercial no seu pleno funcionamento em 2018, 
considerando o acréscimo dos volumes de tráfego gerados pela sua atividade no seu pleno 

funcionamento. As condições de instalação dos equipamentos afetos aos edifícios (AVAC, geradores 

de emergência e outros) ainda não são conhecidos nesta fase, e o ruído por eles gerado serão, por 

certo, aspetos devidamente acautelados por forma a garantir o cumprimento das exigências 

regulamentares aplicáveis em matéria de poluição sonora não afetando a qualidade ambiente nas 

habitações mais próximas e dos clientes do Conjunto Comercial. É boa prática que os 

equipamentos ruidosos com características de diretividade sejam orientados de modo que a 

emissão de ruído seja em sentido oposto dos recetores sensíveis afetados, que se situam a 

nascente e a norte dos edifícios do Conjunto Comercial. 

Considerou-se na simulação efetuada para a situação previsível com a ampliação um acréscimo 

de circulação diária de +11% de veículos nas vias circundantes e de acesso ao Conjunto Comercial 

e ao parque de estacionamento que vai ter um acréscimo de 36% do número de lugares – de 406 

para 556 (ver quadro A3 no anexo VI.2 – do Volume II – Anexos Técnicos com volumes de tráfego 

atuais e previstos). 

No cenário previsto as principais fontes de ruído exterior continuarão a ser provenientes do 

ruído de tráfego rodoviário e no acesso ao Conjunto Comercial com um novo acesso a ser 

construído a norte do terreno, de veículos ligeiros de clientes e funcionários e de veículos pesados 

para cargas e descargas de mercadorias.  

As simulações efetuadas permitiram obter os valores do nível sonoro LAeq nos locais 
identificados na Figura III.55, bem como elaborar mapas de ruído com a distribuição dos campos 

sonoros previstos na situação de pleno funcionamento. 

Os resultados desta simulação são apresentados nos Quadro V.26 e Quadro V.27 com os 

valores dos níveis sonoros previstos para os “recetores sensíveis” na fase de exploração (períodos 

diurno, entardecer e noturno) para o cenário descrito como sendo representativo das condições 
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mais desfavoráveis no ano da ampliação / 2018. Os mapas de ruído referentes a esta situação 

encontram-se no anexo VI.3 do Volume II – Anexos Técnicos. 

As simulações efetuadas correspondem a condições desfavoráveis em termos de emissões 

sonoras do tráfego afeto ao Conjunto Comercial por forma a assumir uma posição de segurança, 

sendo relevantes os locais representativos dos recetores sensíveis R1 (a nascente) e R2 (a norte) 

do terreno. 

 

Quadro II.6  Comparação dos níveis sonoros previstos em 2018 com os atuais- 2017. 

Noise prediction  
2017 Rating following Lden (Portugal) 

 Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 

Atual 2018 Atual 2018 Atual 2018 Atual 2018 Reception point 
 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

R1 47,6 47,8 45,5 45,7 42,0 41,5 49,9 49,8 

R2 57,8 63,6 55,1 61,1 50,9 53,9 59,3 64,1 

IP4 66,6 67,0 64,1 64,5 60,1 60,5 68,4 68,8 

Parque 59,4 60,1 55,3 56,1 50,6 51,2 59,9 60,6 

Nota: valores calculados com o software IMMI versão 6.3.1 

(1) - Ver localização dos “Pontos de Avaliação ” na Figura III.55. 

(2) – Valores de tráfego no Anexo V.3 do Volume II – Anexos Técnicos 

 

Os locais de medição próximo do IP4 e no Parque de estacionamento do Conjunto Comercial 

serviram para a configuração e verificação do modelo de cálculo. 

 

II.7. PROJETOS COMPLEMENTARES E SUBSIDIÁRIOS 

No âmbito da ampliação do conjunto comercial será efetuada a reformulação do sistema de 

acessibilidades ao empreendimento e ampliada a área de estacionamento. Serão igualmente 

prolongadas/reforçadas as redes de infraestruturas já existentes de modo a servir a área ampliada. 

Neste contexto, sendo estes projetos indissociáveis da ampliação, considera-se mais adequado que 

sejam tratados como um projeto único. 

 

II.8. ALTERNATIVAS DO PROJETO 

Tratando-se da ampliação de um Projeto existente num terreno já pertencente ao Proponente 

não foram equacionadas alternativas de localização. A própria configuração do terreno e a 

implantação do empreendimento existente conduz à localização da ampliação proposta.  
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III. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

III.1. CLIMA 

A caracterização climática da região irá ser efetuada com recurso a análise dos valores médios 

anuais dos parâmetros meteorológicos mais relevantes, por análise das Normais Climatológicas 

publicadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a estação de Vila Real 

(período 1971-2000), e obtenção dos respetivos índices climáticos. 

Abordaram-se alguns parâmetros bioclimáticos, recorrendo a índices utilizados neste tipo de 

caracterização. 

Sempre que se achou conveniente, complementou-se a informação recorrendo às informações 

do Atlas do Ambiente Digital. 

III.1.1. Enquadramento climático regional  

As condições meteorológicas do concelho de Vila Real, assim como de todo o país, caracterizam-

se no Verão por temperaturas relativamente elevadas, vento seco e fraco e chuvas irregulares e 

escassas. No Inverno, quando as condições meteorológicas são influenciadas por sucessivas 

perturbações frontais vindas de Oeste, ocorrem períodos de precipitação abundante e temperaturas 

moderadas. Quando devido a um intenso arrefecimento do ar ao nível do solo se forma um 
anticiclone térmico sobre a Europa Ocidental e sobre o Atlântico, o clima é caracterizado por 

temperaturas baixas, em especial durante a noite, céu limpo, vento fraco e atmosfera seca. 

O clima de Portugal Continental, segundo a classificação de Koppen, divide-se em duas regiões: 

uma de clima temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Csa) e outra de clima 

temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e suave (Csb). 

 

Fonte: Instituto de Meteorologia, IP (www.meteo.pt) 

Figura.III.1 – Clima de Portugal segundo a classificação de Koppen 
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De acordo com a classificação climática de Koppen o clima da região em estudo, é do tipo Csb, 

com o Verão quente e longo e o Inverno chuvoso. 

III.1.1.1. Análise dos principais meteoros 

A apreciação climática da região foi efetuada com base nos valores médios anuais dos 

elementos meteorológicos mais relevantes, por análise dos registos meteorológicos, publicados 
pelo IPMAIIII. 

Na ausência de estações climatológicas na área de estudo a análise climática baseou-se nos 
valores das normais climatológicas registados na estação de Vila Real, cujas características se 

identificam no Quadro.III.1. 

Quadro.III.1 – Estação climatológica utilizada na análise climática 

Estação Latitude Longitude Altitude (m) Séries Climáticas 

Vila Real 41º19’ 7º44’ 481 1971-2000 

A estação de Vila Real localiza-se a uma altitude ligeiramente superior à da área de intervenção 

(aproximadamente 448 m) situando-se a 680 m a sudoeste relativamente à área de estudo, o que 

lhe confere um clima com características muito semelhantes. 

III.1.1.2. Temperatura do Ar 

A temperatura média mensal registada na estação meteorológica de Vila Real varia entre 5,8 ºC 

em Janeiro e 21,5 ºC em Julho, sendo a média mensal anual de 13,3ºC.  

Nos meses de Verão ocorrem amplitudes térmicas superiores às restantes estações do ano. Nos 

meses de Outubro a Abril registaram-se frequentemente temperaturas mínimas inferiores a 0ºC o 

que evidencia a ocorrência de noites muito frias. 

Ao longo do ano a temperatura média aumenta gradualmente desde Janeiro até Julho atingindo, 

nos meses de Verão, os valores mais elevados. A partir desta altura verifica-se uma diminuição 

gradual da temperatura média ocorrendo os valores mais baixos em Dezembro e Janeiro.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

5,8
7,7

9,5
11,3

14,1

18,6

21,5 21,3
19,4

14,0

9,5

7,0

 

Figura III.2 – Valores médios mensais da temperatura do ar (ºC) na estação climatológica de Vila 
Real 

                                              
IIII Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Informação disponibilizada on-line em http://www.ipma.pt/ 
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III.1.1.3. Precipitação 

O quociente pluviométrico relaciona a distribuição da precipitação ao longo do ano, 

analisando a cota com que cada mês contribui, em média, para a precipitação total anual. Pela sua 

aplicação aos valores registados na estação de Vila Real, verifica-se que os meses chuvosos se 

distribuem de outubro a abril, maio é um mês considerado de transição, sendo os restantes 

classificados como secos, situação confirmada pela análise da Figura III.3. 

Ao longo do ano ocorrem episódios de elevada precipitação num período relativamente curto de 

tempo, que chega a ultrapassar os valores da média mensal, principalmente nos meses de Verão 

(entre junho e agosto), como se pode observar pela Figura III.3. Estas situações favorecem a 

erosão dos solos e o assoreamento das linhas de água. 

O valor anual da precipitação registada na estação de Vila Real é de 1073,7 mm, relativamente 

à máxima diária registada foi no mês junho com o valor de 94,4 mm.  
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Figura III.3 – Valores médios mensais e máximos diários da precipitação na estação de Vila Real 

III.1.1.4. Classificação climática 

Para a elaboração do diagrama ombrotérmico e cálculo do balanço hídrico, utilizaram-se 

igualmente os valores da estação de Vila Real. 

Pela observação do gráfico ombrotérmico (Figura III.4) pode verificar-se que existe um “déficit 

hídrico” desde, sensivelmente, o final do mês de junho até a inícios de setembro. No entanto, 

embora este período corresponda à seca atmosférica, a escassez hídrica a nível da flora será 

desfasada aproximadamente duas semanas dada a capacidade de armazenamento de água pelos 

solos.  

Assim, um solo à capacidade de campo mantém disponibilidade hídrica durante algum tempo 

após a cessação (ou diminuição) de precipitação. Do mesmo modo, quando ocorrem as primeiras 

chuvas, a água não fica imediatamente disponível para as plantas, uma vez que o solo precisa de 

algum tempo para se restabelecer. 

Pela análise da mesma figura, pode observar-se que há mais humidade no semestre mais frio e 

que o período seco, em que a temperatura é superior ao dobro da precipitação, coincide com o 

mais quente, facto que dificulta o desenvolvimento do coberto vegetal uma vez que, quando a 

radiação solar é maior e as necessidades de água aumentam, se verifica maior escassez hídrica. 
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Figura III.4– Diagrama Ombrotérmico da estação meteorológica de Vila Real 

 

O balanço hídrico, para a área em estudo, foi obtido através do Método de Thorntwaite-Matter 

a partir da série de valores disponível. O balanço hídrico foi calculado para a estação de Vila Real, 

utilizando as normais climáticas publicadas pelo IPMA registadas entre os anos de 1971 e 2000, 

considerando que a capacidade de água utilizável no solo é de 100 mm. Os resultados da aplicação 

do referido método são sintetizados no diagrama do Balanço Hídrico, na Figura III.5. 
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Figura III.5– Balanço hídrico sequencial para a estação de Vila Real 

Analisando o diagrama do Balanço Hídrico verifica-se que, de meados de outubro a meados de 
maio, existe um excedente de água no solo não utilizado pela vegetação, uma vez que esta 

evapotranspiraI aquilo que realmente necessita. Entre meados de setembro e meados de maio as 

reservas do solo encontram-se cheias e a evapotranspiração é inferior à precipitação, favorecendo-

se assim a ocorrência de escoamento superficial e a recarga dos aquíferos. 

                                              
IIII Evapotranspiração - conversão da água líquida do solo, da vegetação e de uma superfície líquida em vapor de água e sua 
transferência para a atmosfera. 
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Na análise do gráfico verifica-se que ao longo do ano o mês que apresenta a evapotranspiração 

potencial mais elevada é julho, apresentando-se com o valor de 123,1 mm. O mês que tem um 
comportamento contraditório ao anterior é o mês de Janeiro, com 15,2. 

Com a diminuição da precipitação em maio começam a ser utilizadas as reservas do solo, que 

permitem que a evapotranspiração potencial (ETP)I se aproxime da evapotranspiração real (ETR)II 

até meados de maio. Nesta altura, as reservas de água no solo são esgotadas e, como a 

precipitação é escassa, assiste-se a um défice hídrico, com diminuição acentuada da 

evapotranspiração real relativamente à evapotranspiração potencial, ficando as necessidades 

hídricas comprometidas neste período.  

O deficit hídrico prolonga-se até meados de outubro, o aumento da precipitação permite que se 
inicie a restituição das reservas do solo até novembro, mês a partir do qual começa a haver 

excedente de água no solo.  

De acordo com o Balanço hídrico efetuado a evapotranspiração real anual verificada na área de 

estudo atinge valores da ordem dos 513 mm, sendo a evapotranspiração potencial anual da ordem 

dos 712 mm. 

Aplicando a classificação climática de Thorntwaite foi possível obter alguns índices climáticos 
mensuráveis, apresentados no Quadro III.2. 

Quadro III.2 - Classificação climática segundo Thorntwaite, para a estação meteorológica de Vila 
Real 

ÍNDICES CLIMÁTICOS CLASSIFICAÇÃO 

Índice hídrico (Ih) 66% B3 - Húmido 

Índice aridez (Ia) 28% S - Déficit hídrico moderado, no Verão 

ETP anual (mm) 712 B’2 - Mesotérmico 

Eficiência térmica na estação quente 48% a’ – nula ou pequena 

O índice de aridez denuncia uma escassez de água no Verão e um excedente de água no 

Inverno, ou seja, neste período a precipitação excede a evapotranspiração potencial e ultrapassa 

também a capacidade dos solos para a retenção de água. A classificação como clima húmido deve-

se à influência das massas de ar húmido do Oceano Atlântico. A eficiência térmica no Verão é 
pequena ou nula, uma vez que embora as temperaturas sejam elevadas as disponibilidades 

hídricas não permitem que a ETR iguale a ETP. 

 

Por fim, aborda-se ainda a classificação bioclimática, que reflete a distribuição da vegetação em 

função dos índices e parâmetros climáticas. A caracterização bioclimática deste território segue um 

processo sequencial com três passos fundamentais: 

• Determinação do macrobioclima; 

• Determinação do bioclima; 

• Determinação do andar bioclimático. 

Em Portugal estão representados dois macrobioclimas: Temperado e Mediterrânico. A área em 

questão considera-se integrada no macrobioclima Mediterrânico, pois possui um período de 

                                              
IIII Evapotranspiração Potencial (ETP) – quantidade de água que se perderia para atmosfera, pelo solo e pelas plantas, caso 
existisse água disponível, com o solo à capacidade de campo. Expressa-se em mm ou l/m2. 
II Evapotranspiração Real (ETR) – quantidade de água que se perde para a atmosfera em função da humidade real. Expressa-
se em mm ou l/m2. 
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aridez igual ou superior a dois meses. Considera-se que um mês é árido quando o valor da 

precipitação mensal, em mm, é inferior ao dobro da temperatura média desse mês. 

Relativamente ao bioclima, este é determinado com base nos valores dos índices bioclimáticos: 

índice ombrotérmico (Io) e índice de continentalidade (Ic), integrando-se a zona em estudo no 

Bioclima Mediterrânico pluvi-estacional oceânico com continentalidade do tipo oceânico e 

subtipo euoceânico. 

O andar bioclimático é definido a partir da intersecção de um termoclima e de um ombroclima, 

determinados, respetivamente, a partir do índice de termicidade (It) e do índice ombrotérmico 
anual (Io).  

Em termos bioclimáticos, temos os seguintes índices: 

Quadro III.3 - Classificação bioclimática para a estação de Vila Real 

ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS CLASSIFICAÇÃO 

Índice de continentalidade (Ic) 15,7 Oceânico subtipo Euoceânico  

Índice de termicidade (It) 178,1 Termotipo Supramediterrânico inferior 

Índice ombrotérmico anual (Io) 6,7 Ombrotipo húmido inferior 

O índice de termicidade pondera a intensidade do frio invernal e refletindo o regime térmico 

geral do território, fator que condiciona o desenvolvimento vegetal, afetando consideravelmente o 

conforto climático da região. O índice de termicidade, determinado para os valores registados na 

estação de Vila Real, integra-se no horizonte Termoclimático Supramediterrânico Inferior, andar 

com temperaturas amenas a quentes. 

O índice de continentalidade retrata a variação da temperatura ao longo do ano, avaliando 

os contrastes térmicos anuais. Assim, quanto maior for a amplitude térmica do local menor serão 

as influências atlânticas. O índice de continentalidade calculado para a estação de Vila Real integra-

se no tipo oceânico subtipo euoceânico, o que denota ainda algum efeito amenizador do clima 

proporcionado pelas influências atlânticas. 

De acordo com a classificação climática de Rivas-Martinez (1987), a diferentes andares 
bioclimáticos correspondem diferentes tipos de vegetação natural. Note-se que são as baixas 

temperaturas que mais condicionam a aclimatização das plantas.  

III.1.1.5. Outros meteoros 

A quantidade de vapor de água depende da natureza da massa de ar, da velocidade com que 

esta se desloca e da existência de água no estado sólido ou líquido no local. A humidade relativa 

(HR) varia inversamente com a temperatura do ar, sendo máxima ao nascer do sol e mínima ao 

princípio da tarde. Este parâmetro afeta significativamente as plantas pois dele depende a abertura 

ou encerramento dos estomas, logo a taxa de respiração. 

A humidade relativa apresenta variações anuais, como é expectável, durante o Inverno o ar 

apresenta-se mais húmido, os menores valores de humidade do ar na estação meteorológica de 

Vila Real foram registados nos meses de Julho e Agosto (Figura III.6). A humidade relativa média 

anual, nesta estação, é de 86% às 6 horas, de 63% às 12 horas e de 64% às 18 horas. 
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Figura III.6 – Valores médios mensais da humidade relativa do ar na estação de Vila Real 

A energia solar é a principal fonte de energia do planeta, condicionando fortemente todos os 

fenómenos biofísicos que nele se desenvolvem, o que justifica a análise da insolação, nebulosidade 
e radiação solar. 

A radiação solar é influenciado pelo relevo. Na região onde se insere a área de intervenção o 

relevo é bastante movimentado, afetando este meteoro. Como se pode observar pela Figura III.7 a 

quantidade Total de Radiação na área de intervenção varia entre 140 e 145 kcal/cm2.  

 
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2017 - Atlas do Ambiente Digital 

Figura III.7 – Extrato da Carta de Radiação Solar 

A insolação quantifica o tempo de sol descoberto, sendo de extrema importância 

especialmente para a vegetação. A área de intervenção apresenta valores médios anuais médios de 

insolação que se enquadram na classe entre 2600 e 2700 horas de sol por ano, o que é um valor 

apreciável (dados do Atlas do Ambiente). 
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O nevoeiro surge de forma mais ou menos irregular na área sendo a sua frequência mais 

elevada nos meses de Inverno (Dezembro e Janeiro). A média de dias com nevoeiro, registada na 

estação meteorológica de Vila Real, é de 20,6. 

O vento é um dos elementos mais influenciáveis pelas características locais (relevo, vegetação 

e presença de grandes massas de água), contribuindo de forma decisiva na definição de aspetos 

microclimáticos. De acordo com os valores médios anuais na estação meteorológica de Vila Real a 

velocidade média anual do vento é de 7,6 km/h.  

A direção do vento na estação de Vila Real, qualifica-se em termos médios anuais pelo 

predomínio de ventos de Sudoeste (com uma frequência de 10,5 e velocidade média de 9,7 Km/h), 

seguindo-se o quadrante Nordeste (com uma frequência 9,9 e uma velocidade média de 9 Km/h) e 

Sul (com uma frequência de 9,4 e uma velocidade média de 7,4). 

Ocorrem ainda períodos de calmiaI com alguma frequência (39,9%). A velocidade média do 

vento varia entre 8,8 km/h, no mês de Abril, e 6,4 km/h, no mês de Setembro. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto de Meteorologia 

Figura III.8 – Frequência e velocidade média do vento na estação climatológica de Vila Real 

A geada forma-se quando se verificam episódios de céu limpo, ar calmo e a temperatura à 

superfície do solo é inferior a 0º C. De acordo com os dados do Atlas do Ambiente, na área em 

estudo, a formação de geada ocorre em média entre 60 a 70 dias por ano, principalmente nos 

meses de Inverno, sendo que é um fenómeno muito frequente. 

 

III.2. QUALIDADE DO AR 

A presente caracterização do estado do local potencialmente afetado pelo projeto de Ampliação 

do Conjunto Comercial Continente de Vila Real para o fator ambiental Qualidade do Ar baseou-se 

no inventário das fontes de emissão de poluentes atmosféricos existentes na área do projeto em 

estudo, na identificação dos recetores sensíveis, nas concentração de poluentes atmosféricos 

medidos nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar da Rede Nacional de Qualidade do Ar e 

nos dados de qualidade do ar obtidos através de uma campanha de determinação da concentração 

de dióxido de azoto (NO2) na atmosfera realizada no âmbito do presente estudo, na área prevista 

para o projeto. 

                                              
IIII Períodos em que a velocidade do vento é inferior a 1,0 km/h. 
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III.2.1. Enquadramento Legal 

III.2.1.1. Regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 

de março, procedeu à transposição para o direito interno da Diretiva n.º 2008/50/CE, do Conselho, 
de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, aprovada no 

âmbito da Estratégia Temática sobre Poluição Atmosférica da União Europeia. Este decreto-lei 

procedeu ainda à consolidação do regime jurídico relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar 

ambiente, o qual se encontrava disperso por vários diplomas legais. O referido decreto-lei incluiu 

ainda a transposição da Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos no ar ambiente. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e estabelece o 

regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente e fixando, também, os valores limite 

das concentrações no ar ambiente de poluentes como o monóxido de carbono (CO) (vide Quadro 

III.4), dióxido de azoto (NO2) (vide Quadro III.5), partículas em suspensão (PM10 - partículas em 
suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no 

método de referência para a amostragem e medição de PM10, norma EN 12341, com uma 

eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 10 µm) (vide Quadro III.6), 

Benzeno (vide Quadro III.7) e Ozono (vide Quadro III.8). 

Quadro III.4 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao CO no ar ambiente, Decreto-
Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro. 

Período de referência Valor Limite 
Máximo diário das médias de oito horas 10 mg/m3  

 

Quadro III.5 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao NO2 no ar ambiente, Decreto-
Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro. 

Período de referência Valor Limite 

Uma hora 
200 µg/m3 

(valor a não exceder mais de 18 vezes por ano civil)  
Ano civil 40 µg/m3  

 

Quadro III.6 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo a partículas em suspensão 
(PM10) no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro. 

Período de referência Valor Limite 

Vinte e quatro horas 
50 µg/m3 

(valor a não exceder mais de 35 vezes por ano civil) 
Ano civil 40 µg/m3 

 

Quadro III.7 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao Benzeno no ar ambiente, 
Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro. 

Período de referência Valor Limite 
Ano civil 5 µg/m3  

 

Quadro III.8 - Limiares de informação e alerta para o Ozono no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 
102/2010 de 23 de setembro. 

Objetivo Limiar 
Limiar de informação 180 µg/m3 
Limiar de alerta 240 µg/m3 



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSONAE DOIS  

EIA da Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real projetos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Março de 2017 35 Volume I - Relatório 
U:\Processos\A043\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A043-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

III.2.1.2. Regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera 

O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos 

apropriados à garantia de proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e 

obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis 

aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. 

O regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera é 
regulamentado através de vários diplomas legais dos quais se salientam: 

• Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, que fixa regras para o cálculo da altura de 

chaminés e define as situações em que devem para esse efeito ser realizados estudos 

de poluentes atmosféricos; 

• Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, que fixa os limiares mássicos máximos e 
mínimos de poluentes atmosféricos. Corrigida pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de 

Junho. Retificada pela Declaração de Rectificação n.º 63/2009, de 21 de agosto; 

• Portaria n.º 675/2009, de 23 de Junho, estabelece valores limite de emissão de 

aplicação geral (VLE gerais), ou seja, valores limite aplicáveis à generalidade das 

instalações, exceto nos casos em que existam já VLE definidos para o sector de 

atividade em que se inserem, denominados VLE sectoriais. Retificada pela Declaração de 

Rectificação n.º 62/2009, de 21 de agosto; 

• Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão (VLE) 
aplicáveis às instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 

de Abril. 

III.2.2. Fontes Emissoras de Poluentes Atmosféricos 

III.2.2.1. Emissões à escala local e concelhia  

As fontes emissoras de poluentes atmosféricos, à escala local (até 500 metros de distância da 

área do projeto), são essencialmente vias de tráfego rodoviário, das quais se destaca a Avenida 

Regimento de Infantaria 13 (EN2) que limita o projeto a Oeste, a Variante Norte de Vila Real (IP4), 

aproximadamente a 120m a Norte da área de projeto, ou a Rua dos Fundadores do Circuito de Vila 

Real (EN15), aproximadamente 180m a Sul, vide carta QA1 do Anexo II do Volume II - Anexos 

Técnicos. 

A análise das emissões para o concelho de Vila Real foi efetuada com base nos dados do 
Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) disponibilizado pela Agência Portuguesa do 

Ambiente no sítio da internet http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 (dados 

disponíveis do período 2003 a 2009) e é apresentada na Figura III.9.  

Os dados utilizados são os únicos disponíveis, identificados, que contabilizam as fontes naturais 

de emissão de poluentes atmosféricos, essencial a uma correta caracterização do ambiente afetado 

pelo projeto. 
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Fonte de dados: Emissões por Concelho. Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA). Agência Portuguesa do 
Ambiente. Disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 

Figura III.9 - Evolução das emissões de poluentes atmosféricos entre 2003 e 2009 no concelho de 
Vila Real  
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A análise da evolução das emissões de poluentes atmosféricos, entre os anos de 2003 e 2009, 

no concelho de Vila Real e respetiva comparação com os valores nacionais permite identificar: 

•••• uma variação, em termos de emissões de SOx, em contraponto com o perfil decrescente 

registado a nível nacional; 

•••• uma tendência para a manutenção de emissões de NOx e COVNM em concordância com o 

observado a nível nacional; 

•••• uma tendência ligeiramente decrescente, em termos de emissões de CO2, com um 

decréscimo mais acentuado no ano de 2007, em linha com perfil decrescente registado a 

nível nacional; 

•••• uma tendência decrescente, desde 2005, em termos de emissões de PM10 com ligeiro 

aumento em 2009, em oposição ao perfil decrescente registado a nível nacional desde o ano 

de 2007; 

•••• um decréscimo em termos de emissões de CO em linha com perfil decrescente registado a 

nível nacional; 

•••• Na totalidade dos poluentes analisados, a contribuição do concelho de Vila Real para o 

panorama nacional é praticamente vestigial, com contribuições máximas inferiores a 0,4% 

das emissões totais registadas em território Nacional. 

 

As emissões de poluentes atmosféricos por sector, de acordo com a nomenclatura NFR (CEIP, 

2009), para os anos de 2003 a 2009 no município de Vila Real são apresentadas na Figura III.10. 
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Fonte de dados: Emissões por Concelho. Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA). Agência Portuguesa do 

Ambiente. Disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 

Figura III.10 - Emissões de poluentes atmosféricos por sector de acordo com a nomenclatura NFR 
(CEIP, 2009) para os anos de 2008 e 2009 no município do Vila Real  

Assim, em termos setoriais para o concelho de Vila Real, podemos constatar o seguinte: 

•••• O setor dos transportes rodoviários e ferroviários é o principal responsável pelas emissões de 

NOx e CO2; 

•••• Os setores dos processos industriais e pequenas fontes de combustão são os principais 

responsáveis pelas emissões de PM10. 

•••• O setor das pequenas fontes de combustão é o principal responsável pelas emissões de SOx, 

seguindo-se os processos de combustão industrial; 

•••• Os setores das pequenas fontes de combustão e dos transportes rodoviários e ferroviários 

são os principais responsáveis pelas emissões de CO. 

III.2.2.2. Emissões atmosféricas do atual Conjunto Comercial Continente de Vila Real 

O atual Conjunto Comercial Continente de Vila Real é gerador de emissões atmosféricas 

associadas ao processo de aquecimento/climatização da atual área comercial. Também existem 

emissões de poluentes atmosféricos associadas à circulação do tráfego rodoviário: circulação de 
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veículos ligeiros associadas às deslocações dos funcionários e clientes e veículos pesados 

associados às operações de transporte de mercadorias. 

No Quadro III.9 é caracterizado o sistema produtor de emissões atmosféricas e que emite 

através de fonte fixa, combustível associado e os parâmetros monitorizados. A localização da 

chaminé é apresentada na carta QA1 do Anexo II do Volume II – Anexos Técnicos. 

Quadro III.9 - Caracterização do sistema produtor de emissões atmosféricas da atual Conjunto 
Comercial Continente de Vila Real e indicação dos parâmetros monitorizados. 

Parâmetros Monitorizados 
Designação 
do sistema Função 

Potência 
térmica 
nominal 
(kW) 

Combustível 
associado COV CO NOx Partículas SO2 H2S 

Caldeira 
MCH Vila Real 

AVAC 465 Gás propano � � � � � � 

Legenda: COV – Compostos Orgânicos Voláteis; CO – Monóxido de Carbono; NOx – Óxidos de Azoto; SO2 – 

Dióxido de Enxofre; H2S – Ácido Sulfídrico. 

 

No Quadro III.10 é caracterizada a chaminé associada ao sistema produtor de emissões 

atmosféricas do atual Conjunto Comercial Continente de Vila Real.  

Quadro III.10 - Caracterização da chaminé associada ao sistema AVAC do atual Conjunto Comercial 
Continente de Vila Real e indicação dos parâmetros monitorizados. 

Designação do sistema 
Altura da chaminé 

(m) Geometria 
Diâmetro 

(m) 
Tratamento de 

efluentes 

Caldeira 
MCH Vila Real 

11,7 Circular 0,35 Não 

No Quadro III.11 são apresentados os últimos resultados das concentrações dos poluentes 

emitidos resultantes da última monitorização de efluentes realizada a 24 de novembro de 2014. 

Verifica-se o cumprimento dos valores limite de emissão e um caudal mássico inferior ao limiar 

mássico mínimo. 

Quadro III.11 - Caracterização das emissões da fonte de emissão existente e dos valores limite de 
emissão (VLE), limiar mássico mínimo (LMm) e máximo (LMM). 

Parâmetro Unidades Resultado VLE LMm LMM 

Concentração mg/Nm3 (3% O2) 4,4 500 -- -- 
CO 

Caudal mássico kg/h 0,2x10-2 -- 5 100 

Concentração mg/Nm3 (3% O2) 195,1 300 -- -- 
NOx 

Caudal mássico kg/h 0,1 -- 2 30 

Concentração mg/Nm3 (3% O2) <6,5 35 -- -- 
SO2 

Caudal mássico kg/h <0,3x10-2 -- 2 50 

Concentração mg/Nm3 (3% O2)) <3,9 200 -- -- 
COV 

Caudal mássico kg/h <0,2x10-2 -- 2 30 

Concentração mg/Nm3 (3% O2) 45,8 50 -- -- 
PTS 

Caudal mássico kg/h 0,2x10-1 -- 0,5 5 

Concentração mg/Nm3 (3% O2) 5,1 5 -- -- 
H2S 

Caudal mássico kg/h 0,3x10-2 -- 0,05 1 
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III.2.3. Recetores Sensíveis 

Os recetores sensíveis localizados na área envolvente ao Continente de Vila Real, e uma vez que 

este se encontra inserido na malha urbana da cidade, são os núcleos habitacionais existentes, dos 

quais se salienta, devido à sua proximidade e dimensão, o Bairro da Cooperativa do Professor, 

imediatamente a este da área de projeto. De referir, ainda, alguns recetores sensíveis mais 

isolados próximos da principal via de acesso ao Continente de Vila Real (Avenida Regimento de 

Infantaria 13), como é o caso do Regimento de Infantaria a este, a Quinta dos Azevedos a Sul e 

um conjunto de habitações no limiar norte do projeto. Os recetores sensíveis encontram-se 
indicados na carta QA1 do Anexo II do Volume II – Anexos Técnicos. 

III.2.4. Caracterização da Qualidade do Ar 

A caracterização da qualidade do ar foi efetuada ao nível concelhio através do estudo dos dados 

de qualidade do ar obtido na Estação de monitorização da Qualidade do Ar mais próxima da área 

do projeto, pertencente à Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar, Estação Douro Norte 
(Lamas de Olo). Os dados de qualidade do ar da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar 

foram obtidos no sítio internet da Agência Portuguesa do Ambiente (http://qualar.apambiente.pt/). 

A caracterização da qualidade do ar à escala local, isto é, na área envolvente ao projeto, foi 

efetuada pela análise dos dados de qualidade do ar obtidos por uma campanha de determinação da 

concentração de NO2 nos recetores sensíveis mais próximos da área de projeto e potencialmente 

mais expostos. 

III.2.4.1. Massas de ar predominantes 

Para a análise da origem das massas de ar predominantes, de acordo com a disponibilidade de 

dados, recorreu-se às Normais Climatológicas do período 1971 e 2000 da estação climatológica de 

Vila Real (vide Figura III.11). 

Em Vila Real, o vento sopra com maior frequência de sudoeste (com uma frequência de 11% e 

velocidade média de 9,7 Km/h), seguindo-se o quadrante nordeste (com uma frequência 10% e 

uma velocidade média de 9 Km/h) e sul (com uma frequência de 9% e uma velocidade média de 
7,4), registando-se, ainda, 40% de calmas. 

Verifica-se uma enorme variabilidade das massas de ar, obtida pelos dados da estação de Vila 

Real, não se identificando um transporte de poluentes atmosféricos numa direção preferencial 

relativamente aos recetores sensíveis identificados. A elevada percentagem de calmas registada 

reduz o transporte dos poluentes e promove a acumulação junto das fontes de emissão. 

 

Figura III.11 - Rosa-dos-ventos – Vila Real – 1971-2000. (Fonte: IPMA) 
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III.2.4.2. Rede Nacional da Qualidade do Ar 

Neste contexto, foram analisadas as concentrações de poluentes atmosféricos medidos na 

estação de monitorização de Douro Norte (Lamas de Olo), pertencente à Rede de Qualidade do Ar 

do Norte Interior, localizada a cerca de 8 km da área de projeto (estação de fundo) e que entrou 

em funcionamento em fevereiro de 2004 vide Quadro III.12 e Carta QA2 do Anexo II do Volume II 

– Anexos Técnicos. Os dados da Estação de Qualidade do Ar foram obtidos no sítio internet da 

Agência Portuguesa do Ambiente (http://qualar.apambiente.pt/). 

Quadro III.12 - Estação de Monitorização da Qualidade de Ar. 

 Douro Norte (Lamas de Olo) 

Código: 1048 

Data de início: 2004-02-03 

Tipo de Ambiente: Rural Regional 

Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Norte Interior 

Rua/Freguesia: Lomba, Lamas de Olo 

Concelho: Vila Real 

Latitude/Longitude 
(PT-TM06/ETRS89) 

M: 28638 
P: 189172 

Altitude (m): 1086 

Rede: Rede de Qualidade do Ar do Norte 

Código: 1048 

Data de início: 2004-02-03 

 

Concentração de PM10 no ar ambiente 

No Quadro III.13 são apresentadas as excedências ao valor limite de 50 (µg/m3) na 

concentração de PM10 no ar ambiente e os valores anuais (base diária) da concentração de PM10 

no ar ambiente, observados na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte 
(Lamas de Olo) para os anos de 2007 a 2015. 

A concentração de PM10 no ar ambiente apresenta valores abaixo do valor limite anual (base 

diária) verificando-se, ainda, para período de análise (2007 a 2015), um número reduzido de 

excedências ao valor limite de 50 (µg/m3). 

 

Quadro III.13 - Número de excedências ao valor limite de 50 (µg/m3) (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 
23 de setembro) na concentração de PM10 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização 
da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas de Olo). Dados obtidos no sítio internet da Agência 

Portuguesa do Ambiente http://qualar.apambiente.pt. 

Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

35 

Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Ano de 
2007 

Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Ano de 
2011 

Ano de 
2012 

Ano de 
2013 

Ano de 
2014 

Ano de 
20151 

2 4 5 2 0 0 0 0 1 

1 No ano de 2015 a estação em causa registou uma eficácia de apenas 26%. 
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Quadro III.14 - Valores anuais (base diária) da concentração de PM10 no ar ambiente, observados 
na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas de Olo) e valor limite 
(Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro). Dados obtidos no sítio internet da Agência 

Portuguesa do Ambiente http://qualar.apambiente.pt. 

Valor Limite (base diária) (µg/m3) 

40 

Valor anual (base diária) (µg/m3) 

Ano de 
2007 

Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Ano de 
2011 

Ano de 
2012 

Ano de 
2013 

Ano de 
2014 

Ano de 
20151 

19,4 15,6 20,5 17,0 12,5 12,5 13,0 16,4 18,1 

1 No ano de 2015 a estação em causa registou uma eficácia de apenas 26%. 

 

Concentração de NO2 no ar ambiente 

No Quadro III.15 são apresentadas as excedências ao valor limite horário de 200 (µg/m3) na 

concentração de NO2 no ar ambiente e os valores anuais (base horária) da concentração de NO2 no 

ar ambiente, observados na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas 

de Olo) para os anos de 2007 a 2015. 

A concentração de NO2 no ar ambiente apresenta valores anuais médios de concentração 

reduzidos, e não foi observada nenhuma excedência ao valor limite horário de 200 (µg/m3). 

 

Quadro III.15 - Número de excedências ao valor limite horário de 200 (µg/m3) (Decreto-Lei n.º 
102/2010 de 23 de setembro) na concentração de NO2 no ar ambiente, observadas na Estação de 

Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas de Olo). Dados obtidos no sítio internet da 
Agência Portuguesa do Ambiente http://qualar.apambiente.pt. 

Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

18 

Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Ano de 
2007 

Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Ano de 
2011 

Ano de 
2012 

Ano de 
2013 

Ano de 
2014 

Ano de 
20151 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 No ano de 2015 a estação em causa registou uma eficácia de apenas 27%. 

 

Quadro III.16 - Valores anuais (base horária) da concentração de NO2 no ar ambiente, observados 
na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas de Olo) e valor limite 
(Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro). Dados obtidos no sítio internet da Agência 

Portuguesa do Ambiente http://qualar.apambiente.pt. 

Valor Limite (base diária) (µg/m3) 

40 

Valor anual (base diária) (µg/m3) 

Ano de 
2007 

Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Ano de 
2011 

Ano de 
2012 

Ano de 
2013 

Ano de 
2014 

Ano de 
20151 

3,0 1,9 3,4 3,7 4,9 4,0 3,8 4,0 4,3 
1 No ano de 2015 a estação em causa registou uma eficácia de apenas 27%. 
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Concentração de O3 no ar ambiente 

No Quadro III.17 são apresentadas as excedências ao Limiar de Alerta, ao Limiar de Informação 

à população e ao Valor-Alvo de proteção da saúde humana para o O3 no ar ambiente observadas 

na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas de Olo), para os anos de 

2007 a 2015. Desde 2007 não é possível observar uma tendência de evolução das excedências aos 

limiares e ao Valor-Alvo, sendo o perfil de excedências bastante variável. Verifica-se, ainda, um 

número significativo de excedências ao Valor-Alvo, não se verificando, no entanto, qualquer 

excedência ao Limiar de Alerta à população nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Quadro III.17 - Número de excedências ao Limiar de Alerta, ao Limiar de Informação à população e 
ao Valor-Alvo de proteção da saúde humana para o O3 no ar ambiente, observadas na Estação de 
Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas de Olo) (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 

de Setembro). Dados obtidos no sítio internet da Agência Portuguesa do Ambiente 
http://qualar.apambiente.pt. 

 Valor anual (base diária) (µg/m3) 

 Ano de 
2007 

Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Ano de 
2011 

Ano de 
2012 

Ano de 
2013 

Ano de 
2014 

Ano de 
20151 

Limiar de Alerta 
à população 
(240 µg/m3) 

1 0 3 4 0 1 0 0 0 

Limiar de 
Informação à 
população 
(180 µg/m3) 

25 30 37 76 30 16 18 0 0 

Valor-alvo2 

(120 µg/m3) 
44 47 76 65 67 31 36 10 1 

1 No ano de 2015 a estação em causa registou uma eficácia de apenas 27%. 
2 Base octo-horária. Dias por ano que se observou a excedência ao valor-alvo. 

 

Índice de Qualidade do Ar 

No Quadro III.18 é apresentado o Índice de Qualidade do Ar observado na Zona Norte Interior 

para os anos de 2007 a 2015, disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente disponível no 

sítio internet da Agência Portuguesa do Ambiente (http://qualar.apambiente.pt/). 

 

Quadro III.18 - Índice de Qualidade do Ar obtido para a Zona Norte Interior para os anos de 2007 a 
2015. Dados obtidos no sítio internet da Agência Portuguesa do Ambiente 

http://qualar.apambiente.pt. 

 Índice da Qualidade do Ar 

 Ano de 
2007 

Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Ano de 
2011 

Ano de 
2012 

Ano de 
2013 

Ano de 
2014 

Ano de 
20151 

Mau 2 0 2 0 0 1 0 0 0 

Fraco 9 15 13 2 13 6 7 0 1 

Médio 48 60 83 27 69 47 58 28 3 

Bom 244 246 194 141 215 281 269 249 94 

Muito bom 0 1 2 0 0 1 1 5 0 
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Assim, é possível verificar, que ao nível regional, a área de implantação do projeto se situa numa 

região onde a qualidade do ar foi classificada nos últimos 9 anos, maioritariamente com o Índice de 

Qualidade do Ar de “Bom”. 

III.2.4.3. Campanha de Avaliação da Qualidade do Ar 

Com o objetivo de caracterizar a área de ampliação foi efetuada uma campanha de 

monitorização da qualidade do ar caracterizada por amostragem por difusão para a determinação 

das concentrações NO2. A campanha decorreu entre 3 e 10 de fevereiro de 2017 e o Relatório de 

Ensaio é apresentado no Anexo II do Volume II - Anexos Técnicos (Relatório de Ensaio RE 01/18 – 

10/16 – ED01/REV00 - Determinação de concentrações de dióxido de azoto no ar ambiente - 

Conjunto comercial continente de Vila Real. Março de 2017. MonitarLab). 

A localização geográfica dos pontos de amostragem é apresentada no Quadro III.19. A 

localização pormenorizada pode ser visualizada no referido Relatório de Ensaio. 

Os valores da concentração de NO2 determinados na área de implantação do projeto são, em 

dois dos locais avaliados (AR3 e AR4) (ver carta apresentada no Relatório de Ensaio), superiores ao 

valor limite de proteção da saúde humana. Por comparação com o valor médio anual obtido na 

estação de fundo da rede de monitorização da Qualidade do Ar mais próxima, Douro Norte (Lamas 
de Olo), é possível verificar que as concentrações obtidas na área de projeto são bastante 

superiores aos valores de fundo, revelando um impacte real na qualidade do ar das fontes 

existentes à data (vide Quadro III.19). 

 

Quadro III.19 - Localização geográfica dos locais de amostragem, concentração média de NO2 
determinada entre 3 e 10 de fevereiro de 2017 na área do projeto em estudo e a concentração 

média anual obtida na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Douro Norte (Lamas de Olo). 

Designação do Local de 
amostragem 

Coordenadas  
(PTTM06/ETRS89) 

Concentração média de NO2 
(µg/m3) 

AR1 
M: 33616 
P: 182575 

12 

AR2 
M: 33477 
P: 182669 

15 

AR3 
M: 33381 
P: 182542 

49 

AR4 
M: 33363 
P: 182314 

55 

Douro Norte (Lamas de Olo) 
M: 28638 
P: 189172 

4(1) 

(1) Foi utilizada a concentração média anual do último ano com mais de 75% de dados válidos (2014). 

III.2.5. Conclusão 

A análise das emissões de poluentes atmosféricos e dos dados de qualidade do ar permitiu 

concluir que o concelho de Vila Real não se encontra sujeito a fontes significativas de poluentes 

atmosféricos. Relativamente à qualidade do ar atual, na área de projeto, e de acordo com os 

resultados obtidos na campanha de monitorização da qualidade do ar, verificou-se uma degradação 

da qualidade do ar à escala local, essencialmente relacionada com o tráfego rodoviário a circular na 

Avenida Regimento de Infantaria 13 (EN2) que limita o projeto a Oeste, a Variante Norte de Vila 

Real (IP4), aproximadamente a 120m a Norte da área de projeto, ou a Rua dos Fundadores do 

Circuito de Vila Real (EN15), aproximadamente 180m a Sul. 
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III.3. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

Para a caracterização do descritor geomorfologia e geologia foram consultados aos seguintes 

elementos: 

• Carta Geológica de Portugal, à escala 1/200 000, Folha 2, e respetiva Notícia Explicativa do 

Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (2006); 

• Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000, Folha 10-B – Vila Real, LNEG (2015); 

• Carta Geológica de Portugal, à escala 1/25 000, Folha 102 – Vila Real, Serviços Geológicos de 

Portugal (1991); 

• Plano de Gestão Bacia Hidrográfica do Douro; 

• Carta de Intensidades Sísmica (1901-1972) do Atlas do Ambiente; 

• Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes – Decreto-Lei n.º235/83 

de 31 de Maio. 

Geomorfologia 

A área em análise enquadra-se na bacia hidrográfica do Rio Douro. Esta região, devido às suas 

características geológicas e geomorfológicas, corresponde a uma unidade morfoestrutural bem 

diferenciada na Península Ibérica, que se integra no denominado Maciço Hespérico. A região 

caracteriza-se por relevos movimentados onde surgem serras, vales encaixados e planaltos numa 

sequência paisagisticamente expressiva.  

Na região de Vila Real, onde se insere o Projeto em análise destacam-se as elevações da serra 
do Marão e Alvão, como resultado da evolução geomorfológica regional. 

O acidente tectónico Verín-Penacova, orienta-se na direção NNE-SSW, e tem uma largura de 

vários quilómetros em que se individualizam vários lineamentos importantes, alguns dos quais 

parecem corresponder a falhas principais ativas. Na região em análise, este acidente tectónico está 

representado pelo troço Chaves-Régua, ao qual estão associadas várias depressões, entre as quais 

Vila Real. Estas depressões são indicadas pela bibliografia como bacias de desligamento associadas 
a uma componente horizontal de movimentação naquela estrutura.IIII 

                                              
IIII PEREIRA, D. I. (2006). Carta Geológica de Portugal na Escala 1:200 000. Notícia explicativa da Folha 2 – I. Geomorfologia. 
INETI 
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Fonte: INETI (2006). Notícia Explicativa da Carta Geológica à escala 1:200 000 – Folha 2 

Figura III.12 – Esboço geomorfológico da área correspondente à Folha 2 da Carta Geológica à escala 
1:200 000 

A depressão de Vila Real revela um maior alargamento relativamente às outras depressões 
existentes, provavelmente devido à ramificação para sul do acidente em dois segmentos principais, 

um nas proximidades da Régua e outro nas proximidades de Mesão Frio. 

A área em estudo localiza-se na margem direita do Rio Corgo numa área relativamente 

aplanada, onde o cumprimento da servidão militar levou à implantação do empreendimento a uma 

cota mais baixa relativamente ao terreno natural. O terreno da expansão apresenta um relevo 

ligeiramente ondulado com cotas gradualmente decrescentes na direção do rio, tendo sido alvo de 

ações de terraplanagem que alteraram a sua morfologia original. 

Geologia e Geotecnia 

De acordo com Alencoão, A. M., et at (2006)IIII, “Vila Real enquadra-se na zona Centro Ibérica, 

que constitui o domínio central do orógeno Hercínico, responsável pela formação de cadeias 

montanhosas elevadas do Maciço Hespérico, como as serras do Marão e do Alvão que surgem na 

zona envolvente da cidade. As rochas mais antigas (atribuídas ao Câmbrico Inferior e Médio) 

afloram nas zonas limítrofes da cidade e integram o Grupo do Douro definido por Sousa (1982), 

estando representada a Formação Pinhão constituída por corneanas e filitos com leitos 

grauvacóides de cor esverdeada, por vezes com magnetite finamente disseminada, e a Formação 
Desejosa constituída por uma alternância de filitos cinzentos e negros com níveis de metassiltitos e 

metagrauvaques. Estas rochas foram intruídas durante a Orogenia Hercínica por granitóides que 

integram o arco magmático Monção-Vila Real Moncorvo e são consideradas por Ferreira et al. 

(1988) de duas micas, sin a tardi F3.” 

                                              
IIII Percurso geológico no Parque do Corgo - Vila Real, Alencoão, A.M.; Silva, C.; Borges, M.; Lemos, P. 
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A área de intervenção, assinalada na Figura III.13 com o tracejado preto, é constituída por 

rochas magmáticas hercínicas, nomeadamente granito de duas micas, porfiroide de grão médio 
(granito de Ragais). 

Nos granitos moscovítico>biotíticos deste grupo (Vilar de Maçada, Vale das Gatas, Ragais e 

Lamares) há, de uma forma geral, evidências de uma foliação magmática conferida pela orientação 

dos fenocristais de feldspato, biotite e, mais raramente, moscovite. O quartzo da matriz apresenta 

uma ténue deformação, que é evidenciada pela extinção ondulante. No granito de Ragais os 

fenocristais de feldspato apenas estão orientados próximo das zonas de contacto. 

 

Fonte: Serviços Geológicos de Portugal (1991). Carta Geológica à escala 1:25 000 – Folha 102 – Vila Real 

Figura III.13 – Extrato da Carta Geológica de Portugal, Escala 1:25 000, Folha 102, com a área de 
intervenção assinalada a preto 
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Tectónica e Sismicidade 

Na envolvente próxima da área de intervenção, mais propriamente a sul da mesma destaca-se 

a existência de uma falha provável com orientação W-E. 

Embora existam registos de sismos com elevada magnitude e intensidade em Portugal 
continental, a sismicidade não é muito frequente nem muito intensa neste território. 

Grande parte dos sismos que têm afetado o território de Portugal continental tem origem 

próximo do Banco do Gorringe. Neste sector a fronteira de placas corresponde essencialmente a 

uma subducção intra-oceânica incipiente, resultante do movimento de convergência NW-SE entre a 

placa Ibéria e a placa africana, à razão estimada em 4 mm/ano.  

Para além da sismicidade associada à deformação litosférica, na fronteira de placas, existe 
também atividade sísmica significativa no interior do território português e junto ao litoral, 

caracterizada pela ocorrência de alguns sismos históricos com magnitude estimada em cerca de 7I. 

Os sísmicos mais fortes registados em Portugal continental localizam-se essencialmente na região 

centro e Sul do País, vale do rio Tejo, plataforma continental a Sul de Setúbal e plataforma 

continental do Algarve.  

A carta de sismicidade espelha um carácter difuso de distribuição dos epicentros, não facilitando 

o seu relacionamento com as falhas ativas conhecidas, embora se destaque uma concentração dos 

epicentros na faixa litoral a Norte de Sines, até às proximidades da Nazaré, e na região litoral do 

Algarve. Na região Norte é percetível uma atividade sísmica mais significativa nas Beiras e em 

Trás-os-Montes, em parte relacionada com falhas ativas reconhecidas.  

 
Fonte: INETI 

Figura III.14 - Carta sismotectónica de Portugal Continental e extrato da carta de unidades 

geotectónicas 

                                              
IIII Escala de Richter, 7 - Pode provocar danos graves em zonas mais vastas 
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Assim a atividade sísmica na região de intervenção é pouco frequente e pouco intensa. A 

Intensidade Sísmica máxima detetada entre 1901 e 1972 foi de Grau 5I de acordo com a escala 
internacional (ver Figura III.15).  

 
Fonte: “Atlas do Ambiente Digital – Agência Portuguesa do Ambiente” 

Figura III.15 - Extrato da carta de intensidade sísmica (1901 – 1972) do Atlas do Ambiente 

A avaliação da perigosidade e do risco sísmico resulta essencialmente do reconhecimento 

geológico, nomeadamente da identificação das estruturas ativas. O mapa tectónico de Portugal 

(Figura III.16) representa as falhas onde ocorreu movimentação durante o Quaternário e que 

podem voltar a movimentar-se (embora, para algumas, o período de recorrência possa ser muito 
longo). 

De acordo com os estudos elaborados por Cabral e Ribeiro (1988), na construção do mapa 

tectónico, são necessários 50 mil a 2 milhões de anos para que, em Portugal Continental, se 

produza um sismo superficial com magnitude superior a 6, capaz de produzir rejeição na superfície 

topográfica com cerca de 10 metros. 

                                              
IIII     Escala Internacional, Grau V - Praticamente sentido por toda a população, fazendo acordar muita gente. Há queda de alguns 
objetos menos estáveis e param os pêndulos dos relógios. Abrem-se pequenas fendas nos estuques das paredes. 
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Fonte: Cabral e Ribeiro (1988) 

Figura III.16 - Mapa neotectónico de Portugal continental 

O Regulamento de Segurança para Estruturas de Edifícios e Pontes (publicado pelo Decreto-lei 
n.º 235/83, de 31 de Maio de 1983) define, no capítulo VII, as normas de construção antissísmica 

que devem ser adotadas. O mesmo regulamento divide o país em quatro regiões de A, com maior 

risco sísmico, a D com menor risco sísmico (ver Figura III.17). De acordo com este zonamento a 

área onde se pretende construir a empreendimento turístico apresenta sismicidade moderada a 

fraca, integrando-se na zona sísmica D, a que corresponde o coeficiente de sismicidade de 0,3.  

 

Figura III.17 - Zonamento Sísmico de acordo com Regulamento de Segurança para Estruturas de 
Edifícios e Pontes (Decreto-lei n.º 235/83, de 31 de Maio de 1983) 

Recursos Minerais 

Considera-se recurso mineral qualquer massa de rocha de rocha ou mineral que contenha 
substâncias úteis suscetíveis de exploração em condições técnicas e económicas favoráveis.IIII  

Das consulta à cartografia geológica da região, bem como informações recolhidas no âmbito de 
outros trabalhos no concelho, não se detetaram no local de intervenção recursos minerais ou 

geológicos de relevância. 

                                              
IIII Noronha, F.; Farinha Ramos J.M.; Moreira, A. D.; Oliveira, A.F.; Machado, M.J.C. e Leite, M.R.M (2006). Noticia Explicativa da 
Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200 000, Folha 2 – VII -Recursos Geológicos 
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Recursos Geotérmicos 

Neste ponto abordam-se as potencialidades em recursos geotérmicos da área em estudo, 

nomeadamente ao nível das águas termais, de acordo com a informação disponibilizada pelo LNEG. 

Adotando a definição de água termal do Congresso de Praga (1968), a água de origem 
subterrânea cuja temperatura de emergência excede os 20ºC, poder-se-á dizer que este tipo de 

ocorrências está largamente espalhado em Portugal Continental. Contudo, a temperatura de 

emergência nunca excede os 80ºC, predominando os valores compreendidos entre os 20ºC e os 

40ºC.  

Nas figuras seguintes, estão representadas as ocorrências que, de alguma forma, são ou foram 

inventariadas como recursos geológicos e/ou usadas em tempo em tratamentos termais e as 

potencialidades geotérmicas nacionais. 

 

Figura III.18 – Ocorrências termais e áreas com potencialidades geotérmicas 

As nascentes termais localizam-se principalmente na zona norte e centro do Maciço Hespérico, 

designadamente na Zona Centro-Ibérica, estando a sua distribuição intimamente relacionada com 

grandes acidentes tectónicos, como é o caso do acidente Penacova-Régua-Verin. A área de 

intervenção, embora não esteja assinalada nenhuma ocorrência, integra a área com potencialidade 

geotérmica.  
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III.4. SOLOS, TIPO E OCUPAÇÃO 

III.4.1. Tipo de Solos 

O solo é considerado um recurso natural não renovável, devido ao longo período de tempo 

necessário à sua constituição. Este recurso constitui a base para o desenvolvimento vegetal, sendo 

essencial a conservação do seu equilíbrio e integridade. 

A maior parte dos solos tem origem em materiais resultantes da alteração e degradação do 

substrato rochoso que, quando submetido à ação dos agentes de meteorização (com intensidade 

variável em função do relevo, clima e vegetação), gera materiais soltos com granulometria e 

espessura variáveis.  

O solo pode ainda resultar de materiais de formação sedimentares, de materiais acumulados 

por aluviação em fundos de vales e ao longo dos cursos de água ou por material acumulado por 

coluviação – transporte pelas águas de escorrimento superficial, com deposição em bases de 

encosta ou fundos de vales ou transporte por solifluxão, com formação de depósitos de vertente 

em encostas com declives acentuados.  

Em geral, as características do substrato rochoso ou do material transportado tem influência 
nas características físicas (principalmente granulometria) e químicas (bases de trocas) dos solos 

que originam. 

A análise dos solos da área de intervenção teve por base a Carta de Solos do Nordeste 
TransmontanoIIII complementada com visitas ao terreno. De referir que apenas uma parte da parcela 

ainda possui solo sem ocupação urbana, sendo que o restante já está impermeabilizado com o 

conjunto comercial existente, respetivo estacionamento e acessos. A área não impermeabilizada foi 
alvo de ações de terraplanagem pelo que a estrutura do solo existente se encontra bastante 

alterada. 

Os solos ocorrentes na área do Projeto ainda não ocupada são essencialmente e Antrossolos 

áricos terrácicos dístricos de granitos e rochas afins (Tatdg) como se pode constatar pela 

análise da Figura III.19. 

Os Antrossolos são solos em que a ação antrópica teve uma influência determinante nas suas 
características através de mobilização profunda com desagregação da rocha e mistura de camadas, 

por vezes com movimentação de terras. Apresentam uma espessura que varia geralmente entre 

70 m e 120 m e bastante pedregosidade à superfície e no interior do perfil. 

No caso em apreço, trata-se da subunidade antrossolos áricos terrácicos. Nesta situação, os 

solos são resultantes de mobilizações profundas ou de deslocações de materiais a partir de cortes e 

enchimentos, com alteração profunda dos horizontes originais, dos quais podem encontrar-se ainda 

porções remanescentes. Esta subunidade corresponde a antrossolos em que os materiais de solos 

originais (muito frequentemente cambissolos e regassolos desenvolvidos a partir de coluviões ou 

depósitos de vertente foram deslocados e misturados na formação de terraços ou socalcos, 

estabelecidos para reduzir o declive do terreno e aumentar a espessura útil do solo, permitindo um 

cultivo mais fácil e com menores riscos de erosão. 

Os antrossolos áricos terrácicos encontram-se em áreas de relevo acentuado, sobretudo nos 

vales do Douro e dos seus afluentes principais.  

                                              
IIII Agroconsultores e COBA. 1991. Carta de Solos do Nordeste Transmontano. UTAD/PDRITM 
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Os terraços são, em geral, cultivados intensivamente com culturas muito diversificadas: culturas 

arvenses e hortícolas frequentemente regadas, fruteiras diversas (citrinos, cerejeiras, macieiras, 
oliveiras) e vinha em bordadura.  

A área de intervenção não possui nenhuma cultura estando revestida por vegetação rasteira 

sendo visíveis vinhas e olival nas áreas agrícolas a sul do conjunto comercial 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Agroconsultores e COBA. 1991. Carta de Solos do Nordeste Transmontano. UTAD/PDRITM 

Figura III.19 – Representação da área de intervenção sobre a Carta dos Solos 

III.4.2. Aptidão dos Solos 

A análise da aptidão dos solos da área de intervenção, teve como base a informação 

disponibilizada na Carta de Aptidão dos Solos do Nordeste Transmontano, tendo-se aferido a 

aptidão dos mesmos para a utilização agrícola e florestal. Para a determinação deste parâmetro na 

cartografia consultada, foram tidos em consideração diversas características que condicionam a 

aptidão da terra para um determinado uso: o regime de temperaturas, as condições de 

enraizamento, a fertilidade, a toxicidade do solo, a drenagem, a disponibilidade de água no solo, os 

riscos de erosão e a presença de obstáculos físicos como afloramentos rochosos, terraceamentos 

ou declives do terreno. 

Na área em estudo, a aptidão do solo para usos produtivos não assume grande importância, 
uma vez que nos encontramos dentro do perímetro da Cidade e a área está classificada nos 

instrumentos de gestão territorial como solo urbano. Adicionalmente, a área de intervenção sofreu 

trabalhos de terraplanagem o que alterou de forma significativa a estrutura dos solos no local. 

Neste contexto procedeu-se a análise da cartografia existente tendo-se concluído que os solos em 

questão teriam aptidão marginal para a agricultura, aptidão moderada para pastagem e aptidão 

elevada para a exploração florestal. 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSONAE DOIS 

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real 

Março de 2017 56 Volume I -Relatório 
U:\Processos\A043\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A043-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

III.4.3. Ocupação dos solos 

De acordo com a Figura III.20, parte da área que será alvo de intervenção está já pavimentada, 

funcionando como estacionamento. A restante área encontra-se revestida com vegetação rasteira.  

 

Figura III.20 – Ocupação da área de intervenção e envolvente próxima 

 

Quadro III.20 – Ocupação do solo na área de intervenção 

Tipo de Ocupação Área (m2) Área (%)  

Urbanizado 29837 62 Área de 
intervenção Inculto/vegetação rasteira 18559 38 

100 

 

Na envolvente mais próxima o território possui ocupação urbana, a nascente, a poente e a 

norte, inculto/vegetação rasteira a norte e espaço agrícola a sul e nascente. 

 

III.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

III.5.1. Metodologia 

O projeto em estudo insere-se numa área de cariz maioritariamente urbano, que se situa na 

margem direita do rio Corgo. Na envolvente imediata da área em estudo encontram-se diversas 
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habitações, existindo pontualmente campos agrícolas, de dimensões variáveis. A área é servida 

pela rede rodoviária nacional, sendo que, o IP4, que se estende a norte da área, assim como as 
antigas Estrada Nacional 2 e Estrada Nacional 15, que se estendem a oeste e a sul respetivamente, 

são as principais vias a assinalar. A servir de ligação entre as diversas povoações da região existe 

ainda uma rede de vias secundárias. 

A metodologia de trabalho incluiu, numa fase inicial, a recolha da principal bibliografia referente 

a este fator ambiental, nomeadamente o relatório do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Douro – RH3, editado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Administração 

da Região Hidrográfica do Norte (ARH-N), o que nos permitiu realizar o enquadramento do ponto 

de vista hidrológico. Foi também analisada toda a informação disponibilizada pelo cliente. 

O reconhecimento efetuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e 

caracterização das linhas de drenagem na área envolvente do projeto. Neste sentido, foram 

utilizados dados decorrentes de medições "in situ", nomeadamente parâmetros físico-químicos. 

Reunida toda a informação, tornou-se possível proceder a uma previsão e avaliação dos 

impactes que se poderão fazer sentir sobre este fator ambiental e, ainda, apontar medidas de 

minimização e/ou de potenciação, sempre que possível. 

III.5.2. Identificação da massa de água e indicação do estado ecológico e 

químico da mesma 

A área em estudo, em termos regionais integra-se na bacia hidrográfica do rio Douro, que flui a 

sul da área, com uma direção aproximada ENE-SSO. No entanto, é importante salientar que a linha 

de água com maior importância, nas proximidades do projeto, é o Rio Corgo, afluente do Douro, 

situado a este do conjunto comercial do Continente de Vila Real.  

A informação disponível no PGRH do Douro, relativamente à caracterização do estado ecológico 

e químico, apesar de não ser específica em relação a qualquer linha de água, permite avaliar o 
estado das linhas de água próximas da região em estudo. Relativamente ao estado ecológico, de 

acordo com a informação disponível no PGRH do Douro, a maioria das linhas de água pertencentes 

à bacia hidrográfica do Douro apresentam um estado ecológico “bom”. No entanto, ao longo do 

traçado do rio Corgo, o estado ecológico varia entre “mau” e “bom”. 

Relativamente ao estado químico, a maioria das linhas de água da bacia hidrográfica do Douro 

têm um estado químico “bom” e, na região mais próxima da área em estudo, o estado químico das 

linhas de água é igualmente “bom”. 

III.5.3. Cartografia da rede hidrográfica, identificação das linhas de água, 

massas de água, zonas protegidas e caracterização fisiográfica da bacia 

hidrográfica 

A região onde se insere o local em estudo apresenta um relevo de uma forma geral pouco 

acentuado. A envolvente encontra-se fortemente artificializada, devido à implantação de 

habitações, empresas e vias de acesso, o que imprime algumas variações significativas ao relevo 

original. A área em estudo encontra-se à cota de nível aproximadamente de 450m. A hipsometria 

da área aponta para cotas que se situam entre os 400 e os 700 metros de altitude (ver Figura 

III.21). 
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Na envolvente da área em estudo, encontram-se cartografadas linhas de água, sendo que em 

geral, representam em termos regionais, linhas de água de ordem inferior que fluem em direção ao 
Rio Corgo, que por sua vez flui em direção ao Rio Douro. A linha de água - Rio Corgo, que se 

localiza a este da área em estudo flui predominantemente para sul (ver Figura III.22). A maioria 

das linhas de água secundárias, próximas da área em análise são essencialmente perpendiculares 

ao rio Corgo, tendo as seguintes direções de escorrência SE e NW. A linha de água secundária 

localizada junto ao limite este da área em estudo tem uma direção de escorrência essencialmente 

para sul em direção ao rio Corgo.  

Segundo o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Real, encontram-se cartografadas duas linhas 

de água na envolvente do empreendimento, nomeadamente a NE e a S do projeto. A linha 

presente a este corresponde ao rio Corgo, sendo esta a linha com maior importância na 

envolvente, tal como já tinha sido referido. 

De acordo com a informação disponível na carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o 

concelho de Vila Real, o troço do rio Corgo mais próximo do conjunto comercial do Continente 

encontra-se identificado como áreas com risco de erosão.  

Em termos regionais, a área em estudo, como já mencionado, integra-se na bacia hidrográfica 

do rio Douro. O rio Douro desenvolve-se a S da área em estudo com um sentido de escorrência 

segundo uma orientação preferencial de ENE-OSO, tal como já foi referido e como pode ser 

observado na Figura III.23.  

O rio Douro é um rio internacional que nasce na Serra de Urbion em Espanha, a uma altitude de 

cerca de 1700 metros. Apresenta uma extensão total de cerca de 927km, dos quais cerca de 

122km servem de fronteira entre Portugal e Espanha, desaguando no Oceano Atlântico em frente à 

cidade do Porto.  

A bacia hidrográfica do rio Douro ocupa uma área total de, aproximadamente, 97603km2, no 

entanto, somente 18643km2 se situam em Portugal. Os maiores afluentes do rio Douro são, na sua 

margem direita, de montante para jusante: os rios Pisuerga, Valderaduey e Esla, em Espanha; os 

rios Sabor, Tua e Tâmega, em Portugal. Na sua margem esquerda, de montante para jusante, 

destacam-se: os rios Adaja, Tormes, Huebra e Águeda, em Espanha; os rios Côa e Paiva, em 

Portugal. 
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Fonte: www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.21 - Carta Hipsométrica para o concelho de Vila Real com realce para a localização da área em estudo 
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Figura III.22 - Carta da Rede de Drenagem com a localização dos pontos de água inventariados sobre linhas de água. 

(Carta Topográfica Militar à escala original 1/25 000, extrato da Folha nº102 – Vila Real) 
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Próximo da área em estudo ocorrem zonas classificadas como sendo zonas para proteção de 
captação de água para a extração de água para consumo humano. Existe, ainda, áreas designadas 

para a proteção de habitats e da fauna e flora, de importância comunitária. Nesta última categoria 

enquadram-se, nomeadamente, as áreas classificadas na Rede Natura 2000, em que se insere o 

sítio Alvão/Marão, sendo esta a área classificada mais próxima do projeto. No entanto, devido à 

distância que se encontra do Continente de Vila Real, não se deverá considerar o sítio Alvão/Marão 

como relevante para a avaliação de possíveis impactes do projeto em estudo. 

 

Figura III.23  – Rede de drenagem da bacia hidrográfica do Douro (internacional). Retirado do 

PGRH do Douro (RH3). 

 

III.5.4. Caracterização do escoamento mensal e anual para as linhas de 

água de interesse 

O rio Corgo é o curso de água que assume maior importância para a análise dos recursos 

hídricos superficiais na envolvente do local em estudo, uma vez que é o principal recetor das linhas 

de água da sua envolvente imediata, encontrando-se a este da área em estudo. No entanto, no 
PGRH do Douro, a informação relativa aos parâmetros de caracterização do escoamento, referem-

se à totalidade da bacia hidrográfica do Douro.  

Segundo dados do Atlas do Ambiente, na bacia do Douro, para o concelho onde se insere a área 

em estudo, Vila Real, registam-se valores de precipitação média anual que variam entre 800 a 

1000mm, valor que no PGRH do Douro é aproximadamente 999mm, estando este valor dentro do 

intervalo indicado no Atlas do Ambiente. 
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Ainda com base no Atlas do Ambiente, a evapotranspiração real varia entre os valores de 500 e 

600mm, tal como se pode observar pela análise da Figura III.24. De acordo com o PGRH do Douro, 
a evapotranspiração real média anual, em ano médio, é de 574mm, estando este valor dentro do 

intervalo anteriormente mencionado. 

  
Fonte: www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.24 – Enquadramento da área em estudo na Carta de Evapotranspiração do Atlas do 
Ambiente, para o concelho de Vila Real 

Segundo o PGRH do Douro, na bacia do rio Douro, o escoamento médio anual é da ordem dos 

430mm. O escoamento anual médio, nesta bacia, segundo o Atlas do Ambiente, varia entre 300 e 

400mm, intervalo de valores ligeiramente inferior ao assumido no PGRH da área, tal como se 

ilustra na imagem da Figura III.25. 
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Fonte: www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.25 – Enquadramento da área de estudo na Carta de Escoamento Superficial do Atlas do 
Ambiente, para o concelho de Vila Real  

III.5.5. Indicação da cota de máxima de cheia 

As cheias importantes que se registam na bacia do Douro, cuja orientação é, sensivelmente, 

ENE-OSO, estão associadas às elevadas precipitações do tipo frontal, resultantes da passagem de 

sucessivas superfícies frontais meteorológicas que se deslocam do Atlântico para o interior do país, 

agravadas por fenómenos de ascensão orográfica ou de convecção térmica. 

As características morfológicas da bacia hidrográfica do rio Douro, o regime climático, a maior 

capacidade de gerar escoamento superficial e a proximidade do oceano são os principais fatores a 

ter em conta na ocorrência de cheias. O principal fator que condiciona o escoamento fluvial é a 

precipitação. Atendendo a dados históricos dos valores de precipitação, verifica-se que a maior 

pluviosidade ocorre durante os meses de outubro a março mas, poderá estender-se esta época até 

ao mês de maio. 

Nas primeiras chuvas, por vezes intensas, que se fazem sentir no início do ano hidrológico, 

normalmente a sua influência sobre o regime do rio é considerada pouco significativa. Este facto 

deve-se a que, nesta altura do ano, os terrenos devido à escassez de precipitação nos meses 

precedentes absorvem grande parte da precipitação, retardando os seus efeitos de escoamento. 
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Nos meses de Inverno, a passagem de repetidos sistemas frontais, provocam períodos de 

aguaceiros intensos e de maior frequência, o que, consequentemente, levará à formação de 
caudais mais elevados, podendo-se registar os principais picos de cheia. De um modo geral, os 

fatores que potenciam a ocorrência de cheias são a elevada precipitação, sendo que se se fizer 

sentir num curto espaço de tempo, intensifica a ocorrência de cheias, e a saturação dos terrenos e 

dos aquíferos subterrâneos, dificultando assim a infiltração e favorecendo o escoamento superficial. 

De acordo com o PGRH do Douro, as zonas com risco significativo de inundação no rio 

Douro situam-se nas cidades do Porto, Peso da Régua e Chaves, não se encontrando nenhuma 

identificada nas proximidades do local em análise. 

III.5.6. Identificação e caracterização dos usos da água 

Em termos gerais, na bacia hidrográfica do rio Douro as principais utilizações dos recursos 

hídricos superficiais estão relacionados, maioritariamente com o setor energético (usos não 

consumptivos). O setor agrícola, assim como o setor urbano, nomeadamente no abastecimento 
público, são os que apresentam maior consumo de água superficial. No PGRH do Douro são ainda 

referidos o setor do turismo e da indústria como setores que consomem água superficial. 

No sentido de identificar e caracterizar as linhas de água existentes na envolvente da área do 

projeto foi feito, durante o trabalho de campo, um inventário por amostragem de linhas de água 

(ver Figura III.22). 

No Quadro III.21 encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, para parâmetros físico-

químicos dos dois pontos de água inventariados sobre linhas de água, sempre que tal se revelou 

possível. 

Quadro III.21 – Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados 

Nº PA Tipologia T (ºC) pH Cond. 
(µS/cm) 

TDS (ppm) 

1 Linha de água 12.0 6.26 197 98 

6 Linha de água 9.2 7.55 54 27 

Nota: PA - Ponto de água; T - Temperatura; Cond. - Condutividade elétrica; TDS - Sólidos Dissolvidos Totais. 

Conforme se pode depreender da análise do quadro anterior, aquando da realização do 

inventário de campo, foi possível fazer medições nas linhas de água identificadas. A linha de água 

PA-1 apresenta uma tendência ácida, com um pH de 6.26, sendo que o ponto PA-6 regista uma 

tendência básica, com um pH de 7.55. Em relação à condutividade, ambas as linhas de água 
apresentam valores que podem ser considerados baixos, não ultrapassando os 197 µS/cm. 

III.5.7. Identificação das pressões significativas sobre a massa de água 

Os potenciais focos poluentes existentes na envolvente da área em estudo poderão constituir 

pressões significativas na qualidade da massa de água onde se insere o projeto. Assim, a sua 

identificação é fundamental para aferir o risco de contaminação que possa estar associado aos 

recursos hídricos superficiais nesta área. 

É facto aceite que a qualidade da água superficial está muito dependente da qualidade e 
quantidade dos caudais que drenam a região e, obviamente, dos potenciais focos poluentes que 

aqui possam ocorrer. 
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A área do projeto em análise é drenada, como já foi referido, pela bacia do rio Douro. No 

entanto, é o rio Corgo, juntamente com outras linhas de ordem inferior da envolvente imediata do 
projeto, que constitui o principal meio recetor dos possíveis impactes sobre este fator ambiental.  

A área em estudo encontra-se inserida numa área habitacional e, na sua envolvente, 

encontram-se, pontualmente, terrenos agrícolas. Em situações pontuais poderão, ainda, existir 

fossas sépticas e/ou sumidouros, apesar de o sistema de saneamento já se encontrar instalado por 

toda a envolvente do projeto. Toda a área encontra-se coberta por uma rede viária densa, que faz 

a ligação entre as diversas localidades, sendo de salientar o IP4 e as Estradas Nacionais 2 e 15, 

pelo fluxo elevado de tráfego que apresentam. 

Assim, a qualidade das águas superficiais, na envolvente da área, na atualidade, poderá ser 
afetada pelos potenciais focos poluentes referidos no parágrafo anterior, onde se inclui o 

Continente de Vila Real, que poderá constituir um possível foco poluente para os recursos hídricos 

superficiais. Refira-se que no inventário hidrogeológico efetuado, os pontos de água identificados 

poderão servir como testemunho das características atuais das linhas de água presentes no local, 

servindo também como caracterizadores da situação atual. 

Os principais focos poluentes identificados na área em análise são: as zonas habitacionais; os 

campos agrícolas que possam existir na envolvente; e fossas sépticas que ainda se possam 

encontrar na envolvente. A rede viária pode ser também considerada um foco poluente (difuso), 

nomeadamente as principais vias que apresentam mais tráfego. 

III.5.8. Identificação da massa de água e caracterização do estado 

ecológico e químico da mesma, incluindo a avaliação complementar se 

inserida numa zona protegida nos termos da lei da água 

A massa de água, onde a área em estudo está integrada, já se encontra identificada e 

caracterizada nos pontos anteriores. De acordo com a legislação vigente, pode-se afirmar que esta 

massa de água não está inserida em qualquer zona protegida nos termos da lei da água, pelo que 

a sua avaliação complementar não se justifica. 

III.5.9. Identificação, caracterização e dimensionamento das 

infraestruturas hidráulicas existentes 

No concelho de Vila Real, onde se insere a área em estudo foram identificadas as seguintes 

infraestruturas hidráulicas, sendo todas consideradas grandes barragens: 

• Barragem do Sordo – aproveitamento hidroelétrico com obra concluída em 1997, com um 

caudal máximo turbinado de 3,60m3/s, localizada a SO da do Continente de Vila Real; 

• Barragem de Cimeira/Alvão – barragem utilizada para abastecimento público, com um 

volume útil da albufeira de 1,50hm3 e localizada a NO do projeto. 

 

III.6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

O presente estudo compreendeu a caracterização e identificação das condições hidrogeológicas 

presentes na área afeta ao projeto e na sua envolvente. 
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Foi realizada pesquisa bibliográfica prévia e trabalho de campo, que contribuíram para a 

identificação e caracterização de diferentes aspetos da hidrogeologia, em particular os que poderão 
ser afetados pelas alterações decorrentes do projeto em análise. 

III.6.1. Metodologia 

A metodologia de trabalho, para análise deste fator ambiental, incluiu, numa fase inicial, a 

recolha da principal bibliografia e cartografia referente à hidrogeologia regional, nomeadamente a 

consulta do Relatório do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro – RH3, editado 

pela Agência Portuguesa de Ambiente (APA) e Administração da Região Hidrográfica do Norte 

(ARH-N). Foi também consultada toda a informação disponibilizada pelo cliente. 

No sentido de obter informações sobre a origem de águas subterrâneas na envolvente da área 

afeta ao projeto, foram também consultadas as bases de dados de organismos que dispõem de 

informação referente aos recursos hídricos do território nacional: Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (SNIRH), Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Águas Residuais (INSAAR) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). Anteriormente à 

realização do trabalho de campo foi feita uma compilação de todo o material recolhido e 

comparado com a informação existente, quer na cartografia topográfica quer na geológica, no que 

diz respeito à localização de captações. 

O reconhecimento efetuado contribuiu, essencialmente, para a identificação de pontos de água, 

de modo a permitir avaliar alguns dos aspetos hidrogeológicos da área. Neste sentido, foram 

utilizados dados decorrentes de medições “in situ”, alguns parâmetros físico-químicos, assim como 

o nível freático a que se encontra a água e o caudal, sempre que tal foi possível de ser medido. 

Posteriormente, procedeu-se a uma identificação e avaliação dos impactes que se poderão fazer 

sentir sobre este fator ambiental e, ainda, apontar medidas de minimização e/ou de potenciação, 

sempre que possível, assim como um plano de monitorização que, entendemos, é aplicável. 

III.6.2. Enquadramento hidrogeológico regional, com identificação das 

unidades hidrogeológicas 

A área em estudo, afeta ao projeto “Continente de Vila Real”, encontra-se implementada numa 

zona habitacional, marcadamente urbanizada. Pontualmente existem campos agrícolas, de 

dimensões variáveis. 

Os aglomerados populacionais mais próximos da área são: Timpeira e Bairro da Pimenta, a sul; 

Bairro de S. Vicente de Paula, a oeste; Flores, a norte; e Bairro de Santa Maria, a nordeste. 

A área é servida pela rede rodoviária nacional, sendo a principal via na proximidade o IP4, que 

se estende a norte da área. Na proximidade do Continente, estendem-se a antiga Estrada Nacional 

2 e a antiga Estrada Nacional 15. Por toda a envolvente existem ainda vias secundárias, que 
servem de ligação entre as diversas povoações da região. 

A linha de água principal, na envolvente da área afeta ao projeto, é o rio Corgo, afluente do rio 

Douro. Assim, em termos regionais, a área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio 

Douro, sub-bacia do rio Corgo, que flui a este da área. A bacia hidrográfica do rio Douro estende-se 

segundo uma orientação preferencial de ENE-OSO. 
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A área em estudo localiza-se nos terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI), que corresponde a uma 

das unidades mais importantes do Maciço Hespérico. Uma das principais características da ZCI é a 
grande extensão ocupada pelas rochas granitóides, seguida pelos xistos com graus de 

metamorfismo variável. Localmente, o projeto localiza-se sobre terrenos de natureza granítica, 

correspondendo a um granito de grão médio, porfiroide, de duas micas. 

Nas rochas graníticas a circulação da água ocorre, na maioria dos casos, próximo da superfície, 

condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultantes da 

descompressão dos maciços. Na região, o substrato existente apresenta uma baixa condutividade 

hidráulica, que se traduz em valores de produtividade reduzidos. 

Em termos de unidade hidrogeológica, tendo em conta a produtividade aquífera, a área em 

estudo apresenta uma produtividade que não deve ultrapassar os 50m3/(dia.km2). Este é o valor 

mais baixo indicado para aquele parâmetro, tal como poderá ser verificado pela Figura III.26. 

 

Fonte: Retirado do Atlas do Ambiente (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas) 

Figura III.26  – Valores de produtividade aquífera com realce para a localização da área em estudo 
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III.6.3. Enquadramento hidrogeológico local 

Na área em estudo o relevo é, de uma forma geral, pouco acentuado, tendo em conta que a 

área se encontra inserida numa zona mais ou menos aplanada, não havendo grandes variações 

altimétricas nas proximidades. As cotas variam entre os 435m e os 467m, na envolvente próxima 

da área, segundo dados da carta topográfica, o que se enquadra nos valores indicados pelo Atlas 

do Ambiente (400m a 700m). É preciso ter em atenção que toda a envolvente se encontra 

fortemente artificializada, devido à implementação de habitações e estradas, entre outros, o que 

imprime variações significativas ao relevo original. 

O rio Corgo é considerado a linha de água principal existente na área envolvente a este estudo 

e a sua direção de escorrência é essencialmente para sul. No entanto, a maioria das linhas de água 

secundárias existentes na envolvente do empreendimento são mais ou menos perpendiculares ao 

rio Corgo, sendo o seu sentido de escorrência aproximadamente de NW para SE (ver Figura III.27). 

No local onde se encontra instalado o projeto alvo de análise, o escoamento superficial, como 
resultado direto da precipitação, efetua-se sobretudo para S, segundo a inclinação natural 

predominante do terreno. Em profundidade, o escoamento é condicionado pelo tipo de porosidade 

que o substrato apresenta, mas, também, pela topografia. Sendo assim, quer para os níveis mais 

superficiais, quer para os níveis mais profundos, a circulação processa-se sobretudo em meio 

fissural, na dependência do substrato granítico que aqui ocorre, assumindo o sentido preferencial 

de NW para SE. Contudo, a presença de níveis com uma componente argilosa relativamente bem 

marcada, que possam ocorrer a preencher zonas de falha ou fratura, poderá conferir uma certa 

impermeabilização a este substrato, alterando, localmente, o sentido do escoamento subterrâneo. 

Na caracterização da situação de referência, relativamente à execução deste projeto, 

nomeadamente na análise dos recursos hídricos subterrâneos, torna-se importante abordar dois 

parâmetros fundamentais: a vulnerabilidade à poluição e o risco de poluição. 

A vulnerabilidade à poluição reside na avaliação da facilidade com que um eventual poluente 

possa afetar os recursos hídricos subterrâneos. O risco de poluição relaciona-se com a 

consideração sobre a possibilidade de ocorrência de acidentes, e das suas consequências para o 

ambiente e para a saúde pública, relacionados com a execução do projeto ou com um 

acontecimento eventualmente externo. 

As situações de risco ambiental que existem atualmente, diretamente relacionadas com a 

existência de potenciais focos poluentes, naturais e/ou antropomórficos, na envolvente imediata da 

área de estudo, resumem-se, em parte, à presença de agregados populacionais e à, pontual, 

atividade agrícola. Associado a pequenos focos habitacionais, poderá, ainda e pontualmente, existir 

algumas fossas sépticas e/ou sumidouras, todavia já se encontra instalado o sistema de 

saneamento por toda a área envolvente do Continente Vila Real. Ainda na envolvente da área é 

possível encontrar uma rede de vias de acesso, com tráfego intenso, principalmente o IP4, e as 

antigas EN2 e EN15, bem como as vias de acesso às diversas zonas habitacionais. 

Relativamente ao projeto em causa, poder-se-á considerar a possibilidade de este constituir um 

potencial foco poluidor para os recursos hídricos subterrâneos do local, na medida em que poderá 

acarretar situações e impactes com algum significado, nomeadamente no que diz respeito à 

contaminação das águas subterrâneas. 
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Figura III.27 – Carta da Rede de Drenagem com a localização dos pontos de água inventariados e os que se encontram na cartografia utilizada. Carta 
Topográfica Militar à escala original 1/25 000, extrato da Folha nº 102 - Vila Real 
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III.6.4. Identificação e caracterização da massa de água subterrânea, do 

estado quantitativo e do estado químico das mesmas 

Na caracterização hidrogeológica dos recursos hídricos da região, há que ter em consideração a 

existência de fatores condicionadores para lá da natureza do substrato rochoso, tais como o regime 

pluviométrico e o escoamento superficial e subterrâneo. 

Relativamente à pluviosidade na região, os dados obtidos do Atlas do Ambiente de Portugal 

indicam médias anuais para a precipitação variando de 800mm a 1000mm, tal como se ilustra na 

Figura III.28. 

 
Fonte: Retirado do Atlas do Ambiente (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas). 

Figura III.28 – Valores de precipitação total para o concelho de Vila Real com realce para a 
localização da área em estudo.  

Para a evapotranspiração real, os valores encontrados no Atlas do Ambiente enquadram-se no 

intervalo de 500 a 600mm. 

Ainda segundo dados do mesmo Atlas, o regime de escoamento superficial varia entre 300 e 

400mm. 

Da consulta do PGRH do Douro, no que se refere à bacia em análise, verificou-se que os valores 

indicados para estes parâmetros variam ligeiramente quando comparados com os obtidos no Atlas 
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do Ambiente. No entanto, essas variações não deverão ser consideradas significativas devendo, 

antes, ser tido em atenção que a área da bacia é muito mais extensa que a estudada no âmbito 
deste relatório. 

Deste modo, considerando características tais como a topografia da área, o substrato geológico 

presente e a densidade do coberto vegetal, poderemos assumir um valor para a infiltração de água 

no substrato geológico que não ultrapassará 10% do valor considerado para o total da 

precipitação. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Atlas do Ambiente, poderemos ter um balanço 

hídrico que poderá ser expresso pela seguinte fórmula: 

PP = EVT + ES + I 

em que:  PP – precipitação; 

  EVT – evapotranspiração; 

  ES – escoamento superficial; 

  I – infiltração. 

Assim, para a área de estudo em concreto, tal balanço seria traduzido por: 

PP (1000mm) = EVT (550 mm) + ES (350mm) + I 

Sendo assim, o valor obtido para a infiltração poderá ser: 

I = 100 mm. 

Este valor é concordante com os referidos 10% do valor da precipitação. 

Tendo como base a informação do PGRH do Douro, a área em estudo localiza-se sobre granitos 

de duas micas, em formações condicionadas pela espessura da camada de alteração e pela rede de 

fraturas. O sistema aquífero em que se insere a área em estudo pode ser caracterizado como 

correspondendo a um aquífero com porosidade do tipo fissural, coexistindo com um 

comportamento intersticial nos níveis mais alterados. Nas zonas de vertente, a existência de zonas 

com frações minerais arenosas e detríticas, potencia a infiltração, assim como a existência de áreas 

vegetadas. Na região, a heterogeneidade do relevo, leva à existência de gradientes hidráulicos 

subterrâneos. 

As litologias que ocorrem na região apresentam baixa condutividade hidráulica e as captações 

mais produtivas assumem valores que não ultrapassam 1 l/s. Estes valores tornam-se mais 

interessantes, do ponto de vista hidrogeológico, quando nos encontramos em presença de 

estruturas que funcionem como armadilhas hidrogeológicas, como é o caso dos filões quartzíticos, 

que, tal como as redes de fracturação, potenciam a circulação e armazenamento de águas 

subterrâneas. 

De acordo com o PGRH do Douro, no Maciço Antigo Indiferenciado, a disponibilidade hídrica 

indicada para a totalidade da bacia hidrográfica do Douro é de 1084hm3/ano, sendo a 
disponibilidade hídrica renovável de 7978hm3/ano. As extrações correspondem a cerca de 
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618hm3/ano, o que equivale a cerca de 8% da água disponível, verificando-se que ainda há uma 

grande quantidade de água, na massa de água, que não é extraída. 

Do ponto de vista hidroquímico, predominam na região hidrográfica do Douro, águas 

subterrâneas de fácies bicarbonatada calco-sódica, com baixa condutividade elétrica e pH 

ligeiramente ácido. Na área em estudo, as águas apresentam um caráter bicarbonatado cálcico ou 

magnesiano. 

Segundo o PGRH do Douro, toda a bacia hidrográfica apresenta um bom estado quantitativo, 

assim como um bom estado químico. 

III.6.5. Inventário das captações de águas subterrâneas privadas e das 

destinadas ao abastecimento público e respetivos perímetros de proteção 

No sentido de obter uma caracterização hidrogeológica da envolvente da área do Continente 

Vila Real, sujeito a ampliação, foi realizado trabalho de campo, de forma a elaborar um inventário 

de pontos de água em redor da área do projeto (ver Anexo III do Volume II – Anexos Técnicos do 

EIA). A realização desse inventário apresentou algumas dificuldades:  

i) as zonas urbanizadas possuem ligação ao abastecimento público, não necessitando, por isso, 

de captações próprias;  

ii) no decorrer do trabalho de campo foram identificados fontanários públicos, com o auxílio da 

informação recolhida junto da população local, tendo-se verificado, no entanto, que estes se 

encontravam desativados;  

iii) além disto, não foi possível contactar os proprietários dos terrenos agrícolas existentes, pelo 

facto destes não se encontrarem nas respetivas propriedades, tendo sido, por isso, impossível 

inventariar pontos de água nesses locais. 

O inventário hidrogeológico realizado abrangeu toda a envolvente da área de interesse, 

permitindo uma razoável caracterização hidrogeológica. Do inventário hidrogeológico constam 8 
pontos de água subterrânea, representando três tipologias distintas entre as possíveis formas de 

captação: 3 furos verticais, 3 minas e 2 poços (ver Quadro III.22 e Figura III.27). 

Da consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) é possível 

constatar que, para o concelho de Vila Real, encontram-se registadas 3 captações, estando 

afastadas da área em estudo. 

Da consulta do LNEG foi possível verificar que, para o concelho de Vila Real, não se encontram 

registadas captações. 

Do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR), 

para o concelho de Vila Real, estão registadas 68 captações. 

Na Carta da Rede de Drenagem e Pontos do Inventário (ver Figura III.27) encontram-se 

também localizados alguns pontos de água registados na cartografia à escala 1/25 000, tendo sido 

possível efetuar medições em alguns desses pontos. 

Na base de dados da DGEG encontram-se identificadas duas águas de nascente, no concelho de 

Vila Real, tendo como designações “Água do Marão” e “Serra do Marão”. No entanto, estas 
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encontram-se na encosta poente da Serra do Marão, logo muito afastadas da área do projeto em 

estudo. 

Segundo informação recolhida junto do SNIRH não há indicação da existência de qualquer tipo 

de perímetros de proteção a pontos de água localizados na área afeta ao estudo. 

No interior das instalações do Continente Vila Real, existem duas captações, sendo uma do tipo 

furo vertical e outra do tipo mina, correspondendo, no inventário hidrogeológico, aos pontos de 

amostragem PA-2 e PA-3, respetivamente. No que se refere ao PA-2, não existe registo dos 

consumos de água deste ponto, sendo a água proveniente desta captação utilizada apenas para 

rega dos jardins pertencentes ao Continente, assim como para lavagem das instalações. A água da 

mina (PA-3) não é utilizada. Como água para consumo humano, assim como para uso nas casas de 

banho e balneários, é utilizada água da rede pública. Não se prevê alterações nos usos da água das 

captações referidas após a ampliação em estudo. 

III.6.6. Qualidade da água 

A caracterização da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis na área, baseou-se 

na medição de alguns parâmetros físico-químicos nos pontos de água identificados e inventariados, 

quer no interior da área de trabalho quer nas imediações do projeto. 

Como referido, no interior da área pertencente ao Continente, foram identificadas duas 

captações, uma do tipo furo vertical e uma mina, estando os restantes pontos localizados na 

envolvente da área em análise. No Quadro III.22 encontram-se registados os valores, obtidos “in 

situ”, de parâmetros físico-químicos dos 8 pontos de água subterrânea inventariados. 

Quadro III.22 – Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados. 

Nº PA Tipologia Profundidade 
(m) 

T (ºC) pH Cond. 
(µS/cm) 

TDS 
(ppm) 

NHE 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

2 Furo vertical 100 14.3 5.79 216 113 n.m. n.m. 

3 Mina n.a. 11.4 5.89 285 136 n.a. n.m. 

4 Furo vertical 36 6.6 6.32 260 130 n.m. n.m. 

5 Furo vertical n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

7 Poço 8 14.7 6.47 159 79 2.2 n.m. 

8 Poço 7.5 12.8 6.87 184 90 3.6 n.m. 

9 Mina n.a. 14.2 6.07 222 110 n.a. 0.02 

10 Mina n.a. 13.2 5.96 224 111 n.a. n.m. 

Nota: PA - Ponto de água; T - Temperatura; Cond. - Condutividade elétrica; TDS - Sólidos Dissolvidos Totais; NHE - Nível 
Hidrostático; n.a. - não aplicável; n.m. - não medido. 

 

Conforme se pode depreender da análise do Quadro III.22, as águas apresentam valores de pH 

variáveis entre 5.79 e 6.87, denotando uma tendência ácida com um valor médio de pH de 6.20. 

Os valores obtidos podem ser considerados normais para águas suportadas por aquíferos 

instalados num substrato granítico, como o que se apresenta na área em estudo. 

Os valores obtidos para a condutividade elétrica variam entre 159 µS/cm e 285 µS/cm, tendo 

sido encontrado um valor médio de 221 µS/cm. Os valores obtidos para a condutividade 
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apresentam-se ligeiramente superiores aos caracterizadores de águas inseridas neste contexto 

geológico em que predominam, como referido, rochas graníticas. Refira-se que estes valores 
poderão estar a ser influenciados pela ocupação antrópica que se verifica na envolvente da área 

em estudo. 

Foi medido também o nível hidrostático (NHE), sempre que tal foi possível, tendo-se registado 

medições apenas em dois poços. Foi obtido um valor médio para o NHE de aproximadamente 

2.9m, tendo como referência a superfície do solo., valor que, para a altura do ano em que a 

medição foi realizada pode ser considerado normal. 

Em relação ao caudal, devido a dificuldades técnicas, só foi possível obter a sua medição num 

ponto de água inventariado (PA-9), sendo esse valor de 0.02 l/s, valor não significativo. 

 

III.7. PATRIMÓNIO NATURAL 

A metodologia utilizada para a realização deste descritor, assentou em várias fases. Numa 

primeira fase, analisaram-se os dados do projeto em si, para melhor compreender as suas 

implicações. 

Posteriormente, foi feito o reconhecimento de campo cujas saídas ocorreram em Janeiro de 
2017. A visita ao terreno é um procedimento fulcral para a verificação da ocorrência ou não de 

valores naturais, e quais as implicações que o projeto irá ter na sua existência. Desta forma 

procedeu-se à recolha de elementos que nos permitiram depois complementar esta caracterização. 

Para além disso, recorreu-se à bibliografia especializada de forma a obter uma descrição o mais 

rigorosa possível.  

De referir ainda que, o facto de se tratar de uma área urbana, já fortemente intervencionada, 
sem valores naturais relevantes faz com que este descritor não assuma grande importância na 

análise de impactes. 

Flora, vegetação e Habitats 

A metodologia de análise deste descritor inclui, para além da pesquisa bibliográfica, trabalhos 

de campo e recolhas de vegetação com posterior identificação. Foram identificadas as unidades de 
vegetação presentes, bem como as espécies predominantes. 

Fauna 

Neste estudo procedeu-se à caracterização da Fauna na área de estudo, com o objetivo de 

identificar a presença de espécies particularmente vulneráveis aos riscos associados a um conjunto 

comercial.  

Relativamente à fauna, convém fazer a seguinte ressalva, um estudo pormenorizado sobre a 

riqueza faunística da região, requeria uma investigação de campo mais prolongada no tempo, que 

não é possível efetuar, nem o local justifica. Nesta situação as referências bibliográficas 

consultadas para os diversos grupos de fauna (aves, anfíbios, répteis e mamíferos) tornam-se mais 

relevantes. Adicionalmente, dadas as características da área, com um caráter urbano bem 

marcado, não se considera relevante aprofundar muito este descritor. 
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No caso das aves, as referências bibliográficas mais importantes para este grupo incluem o 

Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (ICNB, 2008), o Guia das Aves de Portugal e da Europa 
(FAPAS, 2002). 

No caso dos anfíbios e répteis, identificaram-se todas as espécies referenciadas para a área em 

literatura especializada, nomeadamente no Guia dos Anfíbios e Répteis de Portugal (FAPAS, 2001) 

e no Atlas de Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010).  

Para os mamíferos foi fundamental a bibliografia existente bem como as informações prestadas 

pelos residentes. As referências bibliográficas principais foram o Guia “Mamíferos de Portugal e da 
Europa” (FAPAS, 1999).  

Estatuto de conservação 

Para todas as espécies dos diversos grupos da fauna referenciados, procedeu-se à respetiva 

identificação do estatuto de conservação, segundo os critérios definidos a nível nacional e em 

várias diretivas internacionais.  

Desta forma, o estatuto de conservação das espécies a nível nacional, foi o presente no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP)I, cujas categorias são as que a seguir se 

apresentam: 

Extinto (EX) – um taxon considera-se Extinto quando não restam quaisquer dúvidas de que o 

último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto quando falharam todas as 

tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em 

períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição 

histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida 

e forma biológica do taxon em questão. 

Extinto na Natureza (EW) – um taxon considera-se Extinto na Natureza quando é dados 

como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como uma população (ou populações) 

naturalizada fora da sua anterior área de distribuição. Um taxon está presumivelmente Extinto na 

Natureza quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats 

conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a 

sua área de distribuição histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período de tempo 

adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão. 

Criticamente em Perigo (CR) – um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as 

melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para 

Criticamente em Perigo, pelo que se considera como enfrentado um risco de extinção na natureza 

extremamente elevado. 

Em Perigo (EN) – um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências 

disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se 
considera como enfrentado um risco de extinção na natureza muito elevado. 

Vulnerável (VU) – um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências 

disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se 

considera como enfrentado um risco de extinção na natureza elevado. 

                                              
IIII Cabral M.J. (coord.), J. Almeida, P.R. Almeida, T. Dellinger, N. Ferrand de Almeida, M.E. Oliveira, J.M. Palmeirim, A.I. Queiroz, 
L. Rogado & M. Santos-Reis. 2005. Instituto da Conservação da Natureza. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Peixes 
Dulciaquícolas e Migradores, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos. Lisboa. 660pp. 
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Quase Ameaçado (NT) - um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido 

avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou 
Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça 

num futuro próximo. 

Pouco Preocupante (LC) – um taxon considera-se Pouco Preocupante quando foi avaliado 

pelos critérios e não se qualifica como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, 

ou Vulnerável ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta 

categoria. 

Informação Insuficiente (DD) – um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando 
não há informação adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, 

com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar 

muito estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a sua 

distribuição e/ou abundância. Não constitui por isso uma categoria de ameaça. Classificar um taxon 

nesta categoria indica que é necessária mais informação e que se reconhece que investigação 

futura poderá mostrar que uma classificação de ameaça seja apropriada. É importante que seja 

feito uso de toda a informação disponível. Em muitos casos deve-se ser muito cauteloso na escolha 

entre DD e uma categoria de ameaça. Quando se suspeita que a área de distribuição de um taxon 

é relativamente circunscrita e se decorreu um período de tempo considerável desde a última 

observação de um indivíduo desse taxon, pode-se justificar a atribuição de uma categoria de 

ameaça. 

Não avaliado (NE) – um taxon considera-se Não Avaliado quando ainda não foi avaliado pelos 
presentes critérios. 

 

As principais convenções internacionais de proteção das espécies selvagens, ratificadas pelo 
nosso país, e para as quais vamos definir a situação de cada espécie, são as que a seguir se 

referem: 

A Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE - transposta para Portugal pelo D.L. 75/91 de 14 de 

Fevereiro e mais tarde através do D.L. 140/99 de 24 Abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-lei n.º49/2005 de 24 de Fevereiro) reporta-se à conservação de todas as espécies de aves 

que vivem naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados-Membros ao qual é 

aplicável. O seu objetivo é a proteção, gestão e controlo dessas espécies, regulamentando a sua 

exploração. Para isso prevê a criação de Zonas de Protecção Especial (ZPEs), para as espécies 

consideradas prioritárias, ou seja, as listadas no seu Anexo A-I. 

 

A Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE – transposta pelo já citado Decreto-Lei n.º140/99 

de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º49/2005 de 24 de Fevereiro) tem 

como objetivo principal favorecer a manutenção da biodiversidade através da criação de Zonas 

Especiais de Conservação (ZEC’s) em áreas que contenham habitats e/ou espécies de interesse 

comunitário. Os Anexos que dizem respeito à Fauna são o B-II (que refere as espécies de interesse 

comunitário cuja conservação requer a designação de ZEC’s), o B-IV (que refere espécies de 

interesse comunitário, que exigem proteção rigorosa) e o B-V (que se refere a espécies de 

interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de 

medidas de gestão). 
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Assinalaram-se ainda as espécies identificadas nos Anexos da Convenção de Berna – Vida 

Selvagem e os Habitats Naturais na Europa (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro), 
convenção esta também ratificada por Portugal: 

Anexo II - espécie estritamente protegida; 

Anexo III - espécie parcialmente protegida, sujeita a regulamentação especial;  

A Convenção de Bona, entrou em vigor em Novembro de 1973, e pretendeu constituir-se 

como uma Convenção Sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem. 

Desde essa data, o número de aderentes a esta Convenção tem crescido consideravelmente e, 

atualmente, inclui 65 partes de cinco regiões geográficas. Portugal aprovou para ratificação a 

referida Convenção através do Decreto nº 103/80, de 11 de Outubro. 

A Convenção de Bona tem como objetivo a conservação das espécies migradoras em toda a 
sua área de distribuição, bem como dos respetivos habitats. Para tal as partes poderão: 

1. Adotar medidas restritivas de proteção das espécies migradoras consideradas em perigo de extinção 

(espécies listadas no Anexo I); 

2. Elaborar Acordos para a conservação e gestão de espécies migradoras com um estatuto de conservação 

desfavorável ou que beneficiariam consideravelmente com o estabelecimento de protocolos de cooperação 

internacional (espécies listadas no Anexo II); 

3. Desenvolver projetos conjuntos de investigação. 

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagem Ameaçadas de Extinção, também conhecida como Convenção de Washington ou 

CITES, é um acordo internacional ao qual os países aderem voluntariamente, envolvendo 

atualmente um total de 175 nações. O seu objetivo é o de assegurar que o comércio de animais e 

plantas não ponha em risco a sua sobrevivência no estado selvagem. 

A CITES  atribui diferentes graus de proteção a mais de 30 000 espécies de animais e de 

plantas, inscritas em três anexos (I, II e III) consoante o grau de proteção. 

A União Europeia possui regras mais restritivas que as indicadas pela convenção, regendo-se 
por um regulamento que distribui as espécies em quatro anexos A, B, C e D. 

Anexo A - Espécies em perigo de extinção. O Comércio destes espécimes apenas é permitido em condições 

excecionais. Corresponde, de um modo geral, ao anexo I da Convenção. 

Anexo B - Inclui espécies cujo comércio deve ser controlado, apesar de não se encontrarem em perigo de 

extinção, de modo a evitar uma comercialização não compatível com a sua sobrevivência. Corresponde, de um 

modo geral, ao anexo II da Convenção. 

Anexo C - Contém espécies protegidas pelo menos por uma Parte contratante, que solicitou às restantes 

partes o seu apoio para controlar o comércio internacional. Corresponde, de um modo geral, ao anexo III da 

Convenção. 

Anexo D - Inclui espécies que apesar de não possuírem qualquer estatuto de proteção, apresentam um 

volume tal de importações comunitárias que se justifica uma vigilância 

Nota: Consideram-se espécimes, animais e plantas, vivos ou mortos, suas partes, derivados e 
produtos, incluindo produtos que os contêm. 

Por fim, foi ainda feita alusão a outros diplomas legais sempre que estes se referem a alguma 

das espécies referenciadas para a área. 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSONAE DOIS 

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real 

Março de 2017 78 Volume I -Relatório 
U:\Processos\A043\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A043-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

III.7.1. Áreas Protegidas e Classificadas 

Para um conhecimento pleno do Património Natural da área e envolvente importa aferir a 

existência de áreas sensíveis, do ponto de vista natural, para posteriormente prever a 

possibilidade de impactes sobre as mesmas decorrentes da execução e funcionamento do projeto 

em análise. 

Assim na figura seguinte apresentam-se as Áreas Protegidas integradas na Rede Nacional de 
Áreas Protegidas bem como as áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 (Zonas de 

Protecção Especial e Sítios de Interesse Comunitário) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 

Abril, na sua atual redação. 

Da análise da figura seguinte verifica-se que o Sítio da Rede Natura 2000 – Alvão/Marão com o 

código PTCON0003, e o Parque Natural do Alvão, áreas coincidentes, são as áreas protegidas e 

classificadas mais próximas do Projeto, situando-se a cerca de 4000 metros nos limites mais 

próximos. 

O Sítio do Alvão/Marão (PTCON0003) ocupa cerca de 40% do concelho de Vila Real, 

correspondendo a 25% da área do Sítio. De acordo com a Ficha do Sítio, que integra o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000, este caracteriza-se por ter uma “ocupação agrícola dos vales e 

socalcos junto aos aglomerados rurais em contraste com as encostas escarpadas ou cobertas de 

matos e ou matas, assim como a zonas mais planáltica, por vezes rochosa, é ocupada, quando se 

proporciona, por pastagens naturais e ou matos que imprimem uma grande variedade neste 

território.”  

O Parque Natural do Alvão, criado pelo Decreto-Lei nº237/83 de 8 de Junho, é uma área 
protegida que integra a Rede Nacional de Áreas Protegidas, e que se encontra integrado, 

praticamente na sua totalidade, dentro dos limites do Sítio Alvão/Marão. 

Pelo exposto pode concluir-se que não são expectáveis interferências da construção da 

ampliação e funcionamento do projeto nas áreas sensíveis referidas. 
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Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pelo ICNF (www.icnf.pt) 

Figura III.29 – Áreas Protegidas e Classificadas na envolvente à área em estudo 

Verificou-se ainda a existência de IBAs (do inglês Important Bird Areas), na área do projeto ou 

envolvente. As Áreas Importantes para Aves, ou IBAs, são sítios com significado internacional para 

a conservação das aves à escala global. São identificadas através da aplicação de critérios 

científicos internacionais e constituem a rede de sítios fundamentais para a conservação de todas 

as aves com estatuto de conservação desfavorável. A Área Importante para as Aves mais próxima 
corresponde ao Sítio do Alvão/Marão (PTCON0003) representado na figura anterior. 

Relativamente à existência de áreas abrangidas por designações de conservação de carácter 

supranacional, como áreas de Reserva da Biosfera, Reservas Biogenéticas, áreas classificadas ao 

abrigo da Convenção de Ramsar e Decisão do Conselho Executivo da UNESCO, relativo a geossítios 

e geoparques, não se identificaram nenhuma destas classificações na área de intervenção e 

envolvente próxima.  

Toda a área de intervenção está integrada na Zona Especial de Protecção da área classificada 
como Património Mundial da UNESCO – Alto Douro Vinhateiro, na categoria de Paisagem Cultural. 

A área abrangida pela Zona Especial de Protecção pode ser observada na Planta de Condicionantes 

cujo extrato se apresenta na Figura III.42, considerada, por isso, área sensível para efeitos do 

Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental. 
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III.7.2. Flora e vegetação 

III.7.2.1. Enquadramento biogeográfico 

A biogeografia é um ramo da geografia que tem por objeto a distribuição dos seres vivos na 
Terra. Os trabalhos desenvolvidos por Costa, J. C. et al. (1998)IIII propõem uma tipologia 

biogeográfica para Portugal Continental apresentando as unidades biogeográficas reconhecidas. 

O território continental português distribui-se por duas Regiões biogeográficas do Reino 

Holártico: Região Eurosiberiana e Região Mediterrânica. Apresenta-se de seguida a síntese do 

enquadramento biogeográfica da região em estudo, de acordo com os autores referidos. 

           REINO HOLÁRTICO 

                REGIÃO MEDITERRÂNICA  

                      SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL 

                           SUPER-PROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA 

                               PROVÍNCIA CARPETANO-ÍBERICO-LEONESA 

                                    SECTOR LUSITANO-DURIENSE 

                                            SUPERDISTRITO DURIENSE 

 

Fonte: Associação Lusitana de Fitossociologia (1998). Quercetea. Vol 0 

Figura III.30 – Extrato da Carta Biogeográfica de Portugal Continental  

A Região Mediterrânica caracteriza-se por uma estação em que escasseiam as chuvas, apesar 

de poder haver excedentes hídricos nas restantes. Em locais onde o clima não seja excessivamente 

seco, como é caso de Lamego, desenvolvem-se matagais de árvores e arbustos de folhas planas 

pequenas, coríaceas e persistentes, tais como vários Quercus spp. do subgénero Sclerophyllodris 

(azinheira Quercus rotundifolia, sobreiro Quercus suber e carrasco Quercus coccifera), a aroeira 

(Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), a 

alfarrobeira (Caratonia siliqua), o espinheiro-preto, (Rhamnus oleoides), o sanguinho-das-sebes 

(Rhamnus alaternus), a palmeira-das-vassouras (Chamaerops humilis), o loureiro (Laurus nobilis), 

o aderno (Phillyrea latifolia) o lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia), entre outros (Costa et al., 

2005). 

Na província Carpetano-Íberico-Leonesa a vegetação climácica é composta por carvalhais 

de Quercus pyrenaica da subaliança Querceion pyrenaicae (Holco mollis-Quercetum pyrenaicae e 

Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae), sobreiros do Quercion broteroi e mais raramente azinhais 

da mesma aliança. São também frequentes os azinhais do Genisto hystricis-Quercetum 

rotundifoliae, os giestais do Genistion polygaliphyllae, a comunidades de Echinospartum iberecum 

(Echinospartenion iberici), e os arrelvados ricos em caméfitos do Hieracio catellani-Plantaginion 

radicatae (Costa et al., 2005).  

                                              
IIII COSTA, J. C , C. AGUIAR, J. H. CAPELO, M. LOUSÃ & C. NETO (1998). Biogeografia de Portugal Continental. Quercetea 0: 5-56 
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O Sector Lusitano-Duriense é muito complexo devido à geomorfologia do território, 

constituída por elevações supramediterrânicas encaixadas numa matriz de extensos planaltos e 
vales mesomediterrânicos, alguns com andar termomediterrânico topográfico no leito de cheias. 

Neste sector estão presentes várias espécies termófilas, tais como Cosentinia vellea, Asparagus 

aphyllus e Asparagus albus. A flora característica é muito diversa, no entanto trata-se de um 

Sector pobre em endemismo: Antirrhinum lopesianum, Linaria coutinhoi, Trigonella polyceratia var. 

amandiana, Holcus setiglumis subsp. durienses e Scrophularia valdesii (Costa et al., 2005). 

No Superdistrito Duriense a vegetação natural foi substituída pela cultura da vinha restando 

alguns mortórios (vinhas abandonadas desde a crise da filoxera no final do século passado) como 

importantes indícios da vegetação climácica climatófila ou edafoxerófila primitiva. A série 

climatófila presente é o Rusco aculeati-Querceto suberis S. cuja etapa serial mais conspícua é o 

medronhal Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis viburnetosum tini. De forma fínicola, mas 

com grande valor diagnóstico, encontram-se carvalhais termófilos do Rusco aculeati-Quercetum 

roboris viburnetosum tini. 

III.7.2.2. Ocupação do solo na área de intervenção e envolvente próxima 

Como já foi referido, a área a ampliar encontra-se atualmente parcialmente ocupada com 

estacionamento estando o restante terreno inculto apenas revestido com vegetação rasteira. 

 

Figura III.31 – Vista do conjunto comercial Continente a partir da antiga EN2 

No âmbito do EIA estudou-se a ocupação numa área mais abrangente, correspondendo, de uma 

forma genérica, ao território delimitado pela antiga EN2, antiga EN15, IP4 e caminho municipal de 

ligação da antiga EN15 à Rua da Levada, a norte da área, conforme se pode ver na Figura III.20. 

De acordo com a Figura III.20 verifica-se que se trata de uma área de grande influência 
antrópica, que integra o perímetro da cidade de Vila Real, predominando por isso a ocupação 

urbana. Destaca-se, a nascente do conjunto comercial, a estrutura de um bairro residencial 

conhecido como “Cooperativa dos Professores”.  
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Figura III.32 – Vista do bairro residencial a partir da cobertura do conjunto comercial 

Na continuidade do bairro e até à antiga EN15 desenvolve-se o núcleo antigo da Timpeira, zona 

igualmente residencial, com predomínio de habitações unifamiliares, excetuando-se apenas dois 

edifícios de habitação coletiva à face da antiga EN15. 

 

Figura III.33 – Vista para a área agrícola, a sul da área 

A sul e nascente encontra-se o espaço agrícola com o que resta das quintas que outrora 

dominavam o lugar. Estes espaços são utilizados para a cultura de vinha, olival, árvores de fruto e 

pequenas hortas na envolvente às habitações. A norte, entre o espaço com ocupação urbana e o 

canal viário do IP4, encontra-se uma área de incultos revestida por vegetação rasteira e pontuada, 

nos seus limites por uma ou outra árvore. No limite nordeste do bairro existe uma pequena área de 

utilização coletiva, dominada por pinheiros, e equipada com um espaço de merendas e um 

percurso pedonal. 

III.7.2.3. Elenco florístico  

Como resultado das saídas de campo efetuadas à área de implantação do projeto e sua 

envolvente, elaborou-se o seguinte elenco florístico, identificando o tipo de biótopo onde se 
encontraram as diferentes espécies, constatando-se que na área de intervenção e envolvente 

próxima se encontram pelo menos os taxa referidos.  

Dentro dos limites da parcela de implementação do Projeto (ampliação), predomina a vegetação 

herbácea rasteira, pontuada por silvas (Rubus sp.), codessos (Cytisus striatus) e giestas (Genista 

florida) e tojos (Ulex europaeus). Apenas junto dos muros de pedra solta que delimitam a área de 

intervenção surge pontualmente alguma vegetação arbórea, como sejam alguns salgueiros (Salix 
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sp.), carvalhos (Quercus pyrennaica) e um pinheiro (Pinus pinaster). Dentro da área de 

intervenção identificou-se apenas um choupo (Populus nigra). 

Na envolvente, destaca-se uma pequena área de pinhal (Pinus pinaster) utilizada como parque 

de merendas anexa ao bairro residencial e uma outra parcela com vegetação rasteira entre o 

pinhal e a área de intervenção. No espaço entre o muro norte da propriedade do Promotor e um 

caminho existente é visível um maciço de mimosas (Acacia dealbata). 

Nas áreas agrícolas são visíveis diversas cultivares como oliveiras (Olea europae), vinha (Vitis 

vinifera) e fruteiras e hortícolas diversas. 

Não foi identificada nenhuma espécie vegetal protegida na área de influência do projeto. O curto 

espaço de tempo disponibilizado para a realização do estudo bem como o facto das saídas de 

campo se terem realizado no inverno, período de dormência de muitas plantas, pode ter conduzido 

a uma inventariação incompleta 

Quadro III.23- Elenco Florístico 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM BIÓTOPO 

Pinus pinaster Pinheiro-bravo A/B/D 

Populus nigra Choupo B 

Quercus pyrennaica Carvalho negral B 

Olea europaea Oliveira A 

Vitis vinífera Videira A 

Castanea sativa Castanheiro A 

Salix sp. Salgueiro B 

Hedera helix Hera A/B/C/D 

Rubus sp. Silva A/B/C/D 

Cytisus striatus Codesso B 

Genista florida Giesta B 

Ulex europaeus Tojo B 

Acacia dealbata Mimosa B 

Briza maxima Bole-bole B 

Senecio vulgaris Tasneirinha B 

Taraxacum sp. Dente-de-leão A/B/C/D 

Junco sp. Junco B 

Plantago major Tanchagem A/B 

Calendula arvensis Erva-vaqueira A/B 

Leontodon taraxacoides Leituga-dos-montes A/B 

Mentha suaveolens  Hortelã-brava A/B 

Umbilicus rupestris Orelha-de-monge A/B 

Poa sp. Erva A/B/C/D 

Festuca sp. Erva A/B/C/D 

Biótopos: A – Áreas agrícolas; B- Incultos; C- Área Urbana; D - Pinhal 
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III.7.3. Fauna 

Neste estudo, procedeu-se à caracterização da fauna na área de estudo com o objetivo de 

identificar a presença de espécies particularmente vulneráveis aos riscos associados à ampliação do 

conjunto comercial existente. 

A área de implementação deste projeto situa-se em meio urbano, no lugar da Borralha, numa 

área de fácil acesso ao IP4 e, a partir daí, à A4 e A24. A localização, na cidade e perto de vias de 

elevado fluxo de tráfego, constitui uma perturbação condicionante à existência de espécies da 

fauna mais seletivas relativamente à presença e perturbação humanas. 

A caracterização das comunidades animais presentes na área em estudo foi realizada com base 

nas saídas de campo e em dados bibliográficos. Com efeito, foi elaborada uma lista de espécies 

(mamíferos, repteis, anfíbios e aves) referenciadas na bibliografia existente. 

De realçar que, entre estas espécies, existem algumas cujo habitat de distribuição engloba a 
área do projeto não estando, no entanto, confirmada a sua presença. Por outro lado é possível que 

outras espécies cuja presença não foi referenciada possam existir. Considerou-se ainda que a 

proximidade às vias constitui um aspeto condicionante da existência de espécies mais sensíveis às 

perturbações humanas. 

III.7.3.1. Aves 

Neste estudo foram identificadas referências a 25 espécies de aves com potencial de ocorrência 
na área de implementação do projeto e envolvente próxima. Na tabela seguinte, são identificadas 

as espécies pelo seu nome científico, pelo seu nome vulgar bem como o estatuto de conservação 

proposto pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, nomeadamente as várias categorias já 

anteriormente referidas. Como base bibliográfica refira-se o Atlas das Aves Nidificantes em 

PortugalI e o Guia das Aves de Portugal e da EuropaII. 

Teve-se em consideração, na elaboração desta lista de avifauna, os habitats existentes tanto no 

local de implementação do Projeto como na envolvente. Dentro dos habitats identificados, 

destacamos as áreas agrícolas, pela sua importância para muitas aves granívoras, que aqui 

encontram sementes, bem como o refúgio nas orlas e sebes.  

Das espécies referenciadas para o local todas apresentam estatuto de conservação Pouco 

Preocupante (LC) no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

                                              
IIII Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Parque Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar. Assírio e Alvim. Lisboa 
IIIIIIII Bruun, B.;Delin, H.; Svensson, L.; Singer, A. & Zetterstrom, D.(2002).Aves de Portugal e Europa. FAPAS – Fundo para a 
Protecção dos Animais Selvagens, Câmara Municipal do Porto. Porto 
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Quadro III.24 – Espécies de avifauna referenciadas para a área do projeto 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

INSTRUMENTOS LEGAIS ESPÉCIE NOME VULGAR LIVRO VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 
CONVENÇÃO DE 

BERNA 
CONVENÇÃO DE BONA 

DIRETIVA AVES/ 

HABITATS  
CITES OUTRA LEGISLAÇÃO 

Acciter nisus Gavião LC II II A-I(GRANTI) IIA - 

Columba livia  Pombo-das-rochas DD III - D A 1 

Streptopelia turtur  Rola-comum LC III - D A - 

Streptopelia decaocto Rola-turca LC III - - - - 

Apus apus  Andorinhão-preto LC III - - - - 

Upupa epops  Poupa LC II - A-I - - 

Hirundo rustica  Andorinha-das-chaminés LC II - - - - 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC II - - - - 

Motacilla alba  Alvéola-branca LC II - - - - 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC II II - - - 

Phoenicurus ochruros  Rabirruivo-comum LC II II - - - 

Saxicola torquatus  Cartaxo comum LC II II - - - 

Turdus merula  Melro-preto LC III II D - 1 

Hippolais polyglotta  Felosa-poliglota LC II II - - - 

Sylvia atricapilla  Toutinegra-de-barrete LC II II - - - 

Sylvia melanocephala  Toutinegra-dos-valados LC II II - - - 

Parus major  Chapim-real LC II - - - - 

Certhia brachydactyla  Trepadeira-do-sul LC II - - - - 

Garrulus glandarius  Gaio-comum LC III - D - 1 

Pica pica Pega-rabilonga LC - - D - - 

Passer domesticus  Pardal LC - - - - - 

Serinus serinus  Milheirinha LC II - - - - 

Carduelis chloris  Verdilhão LC II - - - - 

Carduelis carduelis  Pintassilgo LC II - - - - 

Estrilda astrild Bico-de-lacre NA - - - C - 

1 - Legislação Cinegética: Lei n.º173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça e Decreto-Lei n.º202/2004, de 18 de Agosto – Regulamenta a lei da caça 
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III.7.3.2. Mamíferos 

Tendo por base alguns estudos de âmbito nacional, e considerando os habitats descritos, 

elaborou-se a seguinte listagem de mamofauna potencialmente ocorrente na área do projeto e 

envolvente próxima. No caso dos morcegos, apesar de a área de intervenção não possuir 
características de habitat relevantes, é possível que na envolvente próxima possam existir essas 

características. 

Quadro III.25 – Lista das principais espécies de mamíferos referenciadas 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

INSTRUMENTOS LEGAIS 
ESPÉCIE NOME VULGAR 

LIVRO 
VERMELHO 

VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA 

CITES 
OUTRA 

LEGISLAÇÃO 

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC - III - - - 

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos-grande LC - III - - - 

Suncus etruscus Musaranho-de-dentes-brancos-anão LC - III - - - 

Talpa occidentalis Toupeira-comum LC - - - - - 

Microtus agrestis Rato-do-campo LC      

Apodemus sylvaticus Rato-dos-bosques LC - - - - - 

Rattus norvegicus Ratazana-castanha NA - - - - 2 

Rattus rattus Ratazana-preta LC      

Mus domesticus Ratinho-caseiro LC - - - - - 

Eliomys quercinus Leirão-dos-pomares DD - III - - - 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC B-IV II II   

Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu LC B-IV II II   

Pipistrellus kuhlii Morcego-de-kuhl LC B-IV II II   

1 - Legislação Cinegética: Lei n.º173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça e Decreto-Lei n.º202/2004, de 18 de Agosto – Regulamenta a lei da caça 

2 - Decreto-Lei 565/99 de 21 de Dezembro – Regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna (Anexos I e III) 

III.7.3.3. Anfíbios 

As massas de água e suas proximidades constituem o habitat preferencial deste grupo 

faunístico. Tal como outros grupos com estreita dependência da água, estão também mais 

suscetíveis às alterações que possam surgir nos habitats ribeirinhos.  

De acordo com os dados bibliográficos recolhidos, elaborou-se o quadro seguinte, na elaboração 
do qual, se teve em conta as áreas de distribuição das diversas espécies em função das 

características de habitat existentes. 

Dentro da área de intervenção regista-se apenas a existência de uma pequena mina, de caráter 

sazonal, como sendo ao único local com potencial para a ocorrência de anfíbios. No entanto, a sua 

pequena dimensão e localização, adjacente ao parque de estacionamento, faz com que seja um 

local muito sujeito a perturbações antrópicas e, por isso, pouco apetecível para espécies mais 

exigentes.  
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Quadro III.26 – Espécies de anfíbios referenciados para a área do projeto 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

INSTRUMENTOS LEGAIS 
ESPÉCIE NOME VULGAR 

LIVRO 

VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA CITES 

OUTRA 
LEGISLAÇÃO 

Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja LC - III - - - 

Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC B-IV III  - - - 

Bufo calamita Sapo corredor LC B-IV - - - - 

Rana perezi Rã-verde LC B-V - - - - 

III.7.3.4. Répteis 

Este grupo faunístico, contrariamente ao anterior, não está tão dependente da água, pelo que 
as suas áreas de distribuição compreendem maioritariamente bosques abertos, zonas de matos e 

áreas agrícolas. O conjunto das espécies referenciadas para esta região encontra-se no Quadro 

III.27. 

Quadro III.27 – Espécies de répteis referenciados para a área de estudo 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

INSTRUMENTOS LEGAIS 
ESPÉCIE NOME VULGAR 

LIVRO 

VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA CITES 

OUTRA 
LEGISLAÇÃO 

Lacerta lepida Sardão LC - II - - - 

Podarcis hispânica Sardanisca LC B-IV III - - - 

Podarcis bocagei Lagartixa-de-Bocage LC - III - - - 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato-comum LC - III - - - 

Anguis fragilis Licranço LC - III - - - 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC - III - - - 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada LC - III - - - 

Coronella girondica Cobra-lisa-meridional LC - III - - - 

 

III.8. PAISAGEM 

A Paisagem é um sistema complexo e dinâmico, onde ocorre a interação de diferentes fatores 

naturais e culturais que evoluem em conjunto. Este descritor determina e é determinado pela 

ecologia e pelos valores culturais, emotivo-sensoriais e socioeconómicos. 

A paisagem é tudo o que se vê e que a visão alcança.  

A análise deste descritor foi efetuada partindo de um nível regional até à especificidade das 

áreas mais próximas do local da intervenção proposta. 

Na caracterização da paisagem da área de implantação do Projeto em estudo e da sua área de 
influência são considerados os seguintes aspetos: 

•••• Caracterização da estrutura da paisagem, integrando as componentes naturais (como a 

hipsometria, declives, exposições e coberto vegetal) e humanizadas (áreas urbanizadas); 
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•••• Delimitação e caracterização das Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) que identificam 
o Carácter da Paisagem; 

•••• Identificação das Áreas de Influência Visual do Projeto e Avaliação da Sensibilidade Visual da 

Paisagem. 

Uma vez que se trata de uma ampliação de um empreendimento comercial já construído, será 
dada relevância à forma como o mesmo se enquadra com a envolvente, numa perspetiva de 

minimização dos impactes resultantes do projeto para o exterior. 

Um dos aspetos a considerar nesta análise é o facto de a área onde se insere a intervenção ser 

marcadamente urbana, integrada no perímetro da cidade de Vila Real, ou seja uma área 

fortemente humanizada.  

Outro aspeto que possui forte influência no enquadramento paisagístico da intervenção é o facto 
do conjunto comercial existente se ter implantado a uma cota inferior à das áreas edificadas da 

envolvente, dando cumprimento à servidão imposta pela existência do quartel do Regimento de 

Infantaria 13. 

III.8.1. Metodologia 

A metodologia de abordagem deste descritor consiste nas seguintes fases: 

Fase 1 - Caracterização da paisagem na área em estudo - são efetuadas análises parcelares 

com base na fisiografia e no tipo de ocupação do território, uma vez que estes 

parâmetros são fundamentais para o conhecimento da estrutura do terreno e, 

portanto, dos elementos estruturantes da paisagem.  

Assim sendo, este estudo da paisagem contempla a interação dos seguintes elementos: 

•••• Hipsometria – Carta de Hipsometria, ver Figura III.35; 

•••• Declives – Carta de Declives, ver Figura III.36;  

•••• Exposições – Carta de Exposições, ver Figura III.37; 

•••• Análise da ocupação/estrutura verde, refletindo este fator a humanização da 

paisagem. 

Fase 2 – Identificação do Carácter da Paisagem - Delimitação e caracterização das Unidades 
Homogéneas da Paisagem (UHP), ver Planta n.º4 do Volume II – Anexos Técnicos; 

Fase 3 - Determinação das Áreas de Influência Visual do Projeto (Bacias Visuais) - A 

delimitação e o estudo das bacias visuais permitem avaliar / minimizar as alterações 

feitas pela Conjunto Comercial na paisagem envolvente. 

Na Figura III.34 apresenta-se uma representação esquemática desta metodologia. 
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Figura III.34 - Metodologia adotada na caracterização da paisagem afetada pelo projeto 

 

III.8.2. Caracterização da Paisagem 

III.8.2.1. Enquadramento regional 

Ao nível regional analisaram-se as unidades de paisagem definidas no âmbito dos trabalhos de 

elaboração do Plano Regional de Ordenamento de Trás-os-Montes e Alto Douro. Neste contexto, o 

concelho insere-se na unidade de paisagem do Vale do Corgo. 

De acordo com o PROTTMAD esta “É uma unidade que corresponde a um vale relativamente 

estreito, de orientação Norte-Sul, que está compreendido entre a serra do Alvão (situada a Oeste) 

e as serras da Padrela e Falperra (a Leste). No fundo do vale corre o rio Corgo, de Vila Pouca de 

Aguiar para Sul, passando pela cidade de Vila Real, até confluir no Douro, a Sul desta unidade. 

Para Norte de Vila Pouca de Aguiar corre o rio Avelames, afluente do Tâmega. A especificidade 

da unidade advém do contraste paisagístico muito marcado entre as vertentes pronunciadas que 

ladeiam o vale e as diferenças de uso do solo existentes em cada área. Já próximo do extremo Sul, 

a cidade de Vila Real afirma-se como o principal centro urbano da unidade (e de toda a região). 

Territórios dos concelhos de Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca de Aguiar e de Vila Real 

partilham esta unidade.” 

Como elementos estruturantes desta unidade de paisagem destaca-se a dualidade 
montanha/vale que constitui o elemento mais marcante, por determinar uma morfologia 

paisagística movimentada e diferentes formas de ocupação do solo. As vertentes do vale conhecem 

uma implantação predominantemente florestal, onde impera o pinheiro bravo (Pinus pinaster) e o 

eucalipto (Eucalyptus globulus). Porém, nalguns locais detetam-se afloramentos rochosos e a 

presença de matos. Algumas manchas arbóreas descem até ao fundo do vale, mas neste espaço 

prepondera a ocupação agrícola. Nas faldas das elevações é assídua a presença de socalcos 

agrícolas. O cultivo de cereais e as pastagens repartem a maior parte da ocupação prestada às 

terras do vale, cujo cultivo ainda se processa por meios muito tradicionais. Os aglomerados 

urbanos têm-se dispersado bastante, sobretudo em torno dos centros mais importantes, como é o 

caso de Vila Real.  
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III.8.2.2. Caracterização local - Análise Fisiográfica 

O território onde se insere a área de intervenção abrange dois níveis hipsométricos diferentes e 

encontra-se inserida numa zona próxima a um talvegue importante que é o Rio Corgo. As cotas, 

dentro da área de intervenção, variam entre os 447 e 458m, como é possível observar na Carta de 
Hipsometria a seguir apresentada, (Figura III.35). Pela análise da figura é possível ainda constatar 

que o empreendimento atual se encontra a uma cota mais baixa do que o terreno onde se 

implantará a ampliação, estacionamento e acessos. 

 

Figura III.35 – Carta de Hipsometria 
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III.8.2.3. Declives 

Quanto aos declives, na área em estudo e na sua envolvente próxima apresentam-se 

dominantemente suaves, predominando a ocupação urbana. Dentro da área de intervenção, como 

é possível observar nas Cartas dos Declives, há dominância das classes dos 0 aos 12%, sendo 

possível identificar os taludes existentes entre a área ocupada e a área de incultos numa cota mais 

elevada e com uma configuração ligeiramente ondulada (ver Figura III.36). Destaca-se na figura o 

canal do Rio Corgo, onde os declives se apresentam bastante acentuados. 

 

Figura III.36 - Carta de Declives 
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III.8.2.4. Exposições 

As exposições dominantes na área em estudo são as exposições sul e este, conforme se pode 

observar na Carta de Exposições, ver Figura III.37. Na envolvente é visível observar as diferentes 

exposições resultado da existência de um festo, com orientação NE-SW, e um talvegue, com a 
mesma orientação aproximada, correspondente ao Rio Corgo. 

 

Figura III.37 - Carta de Exposições 
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III.8.2.5. Análise das estrutura verde /coberto vegetal existente 

A área em estudo tem uma ocupação maioritariamente urbana, excetuando-se as áreas a sul e 

nascente da área de intervenção, que são predominantemente agrícolas. A vegetação existente no 

local, enquanto estrutura de enquadramento paisagístico, é escassa. Na área do conjunto comercial 

atual identificaram-se apenas três árvores: um choupo no limite do estacionamento, e duas 

espécies ornamentais, de pequena dimensão, na área de serviço do CC. Alguns canteiros relvados 

enquadram os espaços de estacionamento. O espaço onde será implantada a ampliação e nova 

rede de acessos apresenta-se como um vazio urbano com vegetação rasteira e inexistente em 

alguns pontos. 

     

Figura III.38 – Espécies ornamentais existentes nos canteiros relvados do conjunto comercial e 
choupo existente no limite do estacionamento 

Na envolvente próxima destacam-se ao maciços arbóreos de enquadramento paisagístico do 

Quartel do Regimento de Infantaria 13 e as diversas árvores de fruto e sebes existentes nas área 

agrícolas (ver Figura III.39). 
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Figura III.39 – Oliveiras na bordadura da área agrícola (à esquerda) maciços arbóreos do Quartel 
(ao cimo) e canteiros relvados de enquadramento do conjunto comercial (à direita) 

III.8.3. Delimitação e caracterização de unidades homogéneas de paisagem 

A identificação das Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) resulta da associação de manchas 
ao longo território cujas características físicas e a ocupação do solo são semelhantes, apresentando 

uniformidade visual. Estas definem o carácter da paisagem. 

Na área em estudo e na envolvente identificaram-se três Unidades Homogéneas da Paisagem 

(ver Planta n.º4 do Anexo I do Volume II – Anexos Técnicos), onde as ocupações do solo 

dominantes são, respetivamente:  

•••• Áreas Agroflorestais/Naturais – Esta Unidade da Paisagem abrange as áreas verdes de proteção aos 

recursos naturais (envolvente ao rio Corgo), as áreas verdes de enquadramento às vias, as áreas 

agrícolas envolventes, e outras áreas cujo interesse ecológico é fundamental. Caracterizam-se pela 

importância ecológica que estes locais têm;  

•••• Áreas Residenciais – Esta área caracteriza-se pelo seu uso intensamente humanizado, apresentando-

se em manchas mais ou menos contínuas estruturadas pelas vias de carácter urbano, intercalando-se 

áreas de moradias com habitação coletiva; 

•••• Áreas de Equipamentos/Comércio /Serviços  – Esta Unidade da Paisagem corresponde às áreas de 

equipamentos / atividades económicas, caracterizando-se por possuírem áreas de implantação e/ou 

volumes de maiores dimensões que se destacam na paisagem urbana.  

 

O valor atribuído a cada UHP, no que se refere às características da paisagem e à capacidade de 

absorção visual encontra-se apresentado, de forma esquemática no Quadro III.28. 

Quadro III.28 – Quadro síntese UHP, da Caracterização física e da Absorção visual 

UHP HIPSOMETRIA DECLIVES EXPOSIÇÕES 
COBERTO 
VEGETAL 

ABSORÇÃO 
VISUAL 

Áreas 
Agroflorestais/ 

Naturais 

Altitudes médias a 
baixas 

Declives moderados a 
acentuados Variáveis 

Dominância das 
áreas agroflorestais Baixa a média 
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UHP HIPSOMETRIA DECLIVES EXPOSIÇÕES 
COBERTO 
VEGETAL 

ABSORÇÃO 
VISUAL 

Áreas 
Residenciais 

Altitudes médias Declives suaves  Variáveis 
Dominância da 
edificação 

Baixa a média 

Áreas de 
Equipamentos 
/Comércio 
/Serviços  

Altitudes médias Declives suaves Variáveis 
Dominância da 
edificação 

Baixa a média 

 

III.8.4. Identificação das Bacias Visuais 

Para avaliar os impactes do projeto sobre a paisagem determinou-se a Bacia Visual, entendida 
como o espaço territorial abrangido pelo olhar a partir da área em estudo e, reciprocamente, todas 

as áreas que para esta têm visibilidade.  

A área de influência visual do CC Continente consistiu, primeiramente, na análise ao território 

(baseada na hipsometria, nos declives e nas exposições), e, posteriormente, na conjugação da 

análise da fisiografia do terreno com o coberto vegetal observado em visitas ao local.  

A bacia visual obtida baseou-se na seguinte delimitação: 

• Das áreas planas mais próximas à área em estudo e cuja visibilidade de e para a área 

em estudo é muito grande; 

• Das áreas envolventes, com coberto vegetal de grande porte e/ou edifícios e cuja maior 
ou menor proximidade à área em estudo determina a maior ou menor importância das 

mesmas em relação à área em estudo, respetivamente. 

 

A topografia de implantação do conjunto comercial, num terreno com pouca modelação, bem 
como a existência de alguns alinhamentos arbóreos e muros de propriedade na envolvente, que 

desempenham o papel de barreira visual (como as sebes das áreas agrícolas) e ainda o facto do 

edifício se desenvolver preferencialmente na horizontal e a uma cota mais baixa, faz com que o 

mesmo tenha pouco impacte visual no território. Assim sendo, estes fatores determinam a 

existência de uma bacia visual reduzida, como é possível observar de seguida. 
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Figura III.40 - Carta de localização da Bacia Visual  

 

O facto de o empreendimento se ter implantado a uma cota inferior relativamente à Av. do 

Regimento de Infantaria 13 (antiga EN2) faz com que o mesmo seu impacte paisagístico seja 

essencialmente local (ver Fotografia III.2), sendo visível apenas diretamente a partir desta via e 
envolvente próxima, como o acesso ao IP4 a norte (Fotografia III.1), em alguns pontos do 

aglomerado da Timpeira (Fotografia III.4) e no troço mas elevado da antiga EN15 (Fotografia 

III.3), próximo da rotunda a sul do empreendimento. Do outro lado do rio, a visibilidade é apenas 

possível em alguns pontos (Fotografia III.5), não se considerando relevante o seu impacte na 

paisagem local.  
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Fonte: Google Earth 

Fotografia III.1 – Vista a partir do acesso ao IP4 

 

 

Fotografia III.2 – Vista a partir da Av. do Regimento Infantaria 13 (de sul para norte) com o 
Continente à direita 

 

 

 
Fonte: Google Earth 

Fotografia III.3 - Vista da área em estudo a partir da antiga EN15 
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Fotografia III.4 - Vista da área a partir do Bairro “Cooperativa dos Professores” 

 

Na margem oposta do Corgo, apenas um observador colocado em determinados pontos, com 

maior amplitude visual, consegue ter a perceção dos volumes pertencentes ao Conjunto Comercial 

(Fotografia III.5). Ao longo das vias principais (antiga EN15 e EN322) a urbanização ou arborização 

marginal não permite visualizar a área do Projeto.  

 

 

Fotografia III.5 – Vista a partir de um loteamento existente na margem oposta do rio Corgo 
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Fotografia III.6 – Localização dos fotografias apresentadas 

 

III.9. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

III.9.1. Enquadramento Legal 

A presente intervenção arqueológica realizou-se ao abrigo do Decreto da Presidência da 

República n.º 74/97, de 12 de Dezembro (ratifica a Convenção de Malta – documento emanado 

pela União Europeia que visa a proteção a nível comunitário do património arqueológico); da Lei 

107/2001, de 8 de Setembro (Lei de Bases do Património Cultural), do Decreto-lei n.º 270/99 de 

11 de Junho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), com o aditamento de 10 de Novembro de 

2000, da portaria n.º 395/2015 de 04 de Novembro; do Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de 

Outubro e respetivas alterações – Decreto-lei n.º47/2014 de 24 de Março e Decreto-lei n.º 

179/2015 de 27 de Agosto –; da Portaria n.º 399/2015 de 05 de Novembro e do Decreto-lei n.º 

164/14 de 04 de Novembro (Novo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos). Refira-se, ainda, que 

presente intervenção arqueológica foi realizada de acordo com a Circular “Termos de Referência 

para o Descritor de Património Arqueológico”, editada em 10 de Setembro de 2004 pelo antigo 

Instituto Português de Arqueologia (IPA); e, do Decreto-lei n.º 140/2009, de 15 de Junho (Regime 

Jurídico de Estudos Projetos e Obras em Património Classificado), sendo devidamente autorizada 

pela Direcção Regional de Cultura do Norte(DRCN), através do ofício S-2017/421937 (C.S: 

155109), datado de 22 de Fevereiro de 2017. 
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III.9.2. Identificação do Descritor 

A equipa que realizou o Estudo Patrimonial foi constituída pelo Arqueólogo Gabriel Rocha 

Pereira, Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras na Universidade do Porto, que realizou o 

trabalho de pesquisa bibliográfica, análise documental e prospeção arqueológica referente à zona 

de implantação do projeto e respetiva área de estudo. 

III.9.3. Descrição do Projeto 

O objeto de avaliação em apreço consiste na análise de um projeto de ampliação do Conjunto 

Comercial Continente de Vila Real sita na atual União de Freguesias de Vila Real, pertencente ao 
município de Vila Real. A área em estudo possui como ponto central do projeto as seguintes 

coordenadas:  

Quadro III.29 – Localização do Projeto (ponto central) 

Conjunto Comercial Continente 
Vila Real – Ponto central 

(WGS 84) 

40º 32’ 54” N 

07º 50’ 12” W 

A área de estudo do presente Projeto corresponde à adiante designada área de incidência (AI) 

direta e indireta do Descritor Património, abrangida pela Zona Especial de Proteção do Alto Douro 

Vinhateiro (inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001, como Monumento 

Nacional – Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010), considera uma 

ampliação de 4.717,3 m² do Conjunto Comercial Continente de Vila Real, implantada em uma 

parcela de 48 396m² de área total (vide Anexo IV - Localização do Projeto, no Volume II - Anexos 

Técnicos). 

O terreno situa-se no lugar da Borralha, pertencente à outrora freguesia da Nossa Senhora da 

Conceição, possuindo acessibilidade direta à rede viária circundante e ligação a todas as 

infraestruturas que servem a área. A localização do volume do acrescento ao edifício é 

condicionado pelos limites do terreno e pela forma do próprio edifício, sendo o acesso garantido a 

partir da antiga estrada nacional n.º 2 (atual Av. do Regimento de Infantaria 13). 

O projeto considera a construção de uma ampliação do edifício existente destinada a comércio, 
composta por 1 piso e cércea de 8,4m, implantada à cota do volume existente do conjunto 

comercial. Pretende-se com o acrescento do edifício ampliar a superfície comercial, através da 

introdução de quatro novas lojas servidas pelo aumento da galeria. A zona de ampliação da galeria 

terá uma aparência semelhante à existente e as lojas irão surgir como prolongamento das 

existentes. O parque de estacionamento será também alvo de reformulação para além da 

ampliação, de forma a torna-lo mais eficiente. Procura-se garantir um número suficiente de lugares 

de estacionamento que sirvam o edifício, totalizando-se 556 lugares para veículos ligeiros, sendo 4 

reservados a indivíduos com mobilidade condicionada. A entrada e saída do parque será objeto de 

revisão: a rampa de saída atual manter-se-á e a atual entrada será desativada, sendo projetada, 

juntamente com uma saída e respetivas rampas numa localização mais a norte da atual.  

Por fim e para se proceder à implementação deste projeto de ampliação serão demolidas 

pequenas construções sem interesse relevante, entre as quais parte da área de estacionamento 

existente e alguns muros. 

Avaliadas as diversas componentes do projeto, considera-se que estas tenham tido os seguintes 

efeitos sobre o subsolo: 
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Quadro III.30 – Síntese de Identificação das Ações do Projeto sobre o subsolo (adapt. AMADO 
REINO et al 2002) 

AGENTE(S) EFEITOS 

Acessos Provisórios Alteração e Distorção Paisagística. 

Acessos e Vias internas Destruição; Alteração e Distorção Paisagística. 

Instalações e Equipamentos Destruição; Alteração e Distorção Paisagística. 

Fundações Destruição; Alteração e Distorção Paisagística. 

Edifícios Destruição; Alteração e Distorção Paisagística. 

Ampliação de 
Conjunto 
Comercial 

Resíduos Destruição; Alteração e Distorção Paisagística. 

   

III.9.4. Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos foram organizados em três etapas. A primeira etapa, promovida 

em gabinete, consistiu na recolha exaustiva de todos os dados disponíveis sobre o projeto, no 

levantamento dos valores patrimoniais existentes (incluindo classificados ou em vias de 

classificação), a nível local, nas diferentes bases de dados disponibilizadas pelas entidades oficiais 

no domínio da proteção do património arquitetónico e arqueológico Direcção Geral de Património 

Cultural (DGPC), Direcção Regional da Cultura Norte (DRCN) e Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU); na consulta do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Real, na 

pesquisa bibliográfica e documental e na análise toponímica e fisiográfica da cartografia.  

A segunda etapa caracterizou-se pela relocalização no terreno dos dados previamente 
recolhidos e pela realização de prospeções arqueológicas sistemáticas, na área de implantação do 

projeto e, seletivas, num perímetro exterior de 200 metros da AI, conforme o disposto no ponto 

2.1 da Circular “Termos de Referência para o Descritor de Património Arqueológico”, a fim de 

avaliar toda a zona inerente a este.  

Paralelamente, aos trabalhos de prospeção arqueológica, procedeu-se a uma caracterização das 

condições de visibilidade dos solos, tendo por base as seguintes unidades de observação: 

Quadro III.31 - Visualização de Solos 

VISIBILIDADE DESCRIÇÃO 

Má Intransponível ao percurso pedestre 

Mista 
Arvoredo denso, mas com mato medianamente limpo. Facilita o percurso 
pedestre e a observação geral do terreno. 

Média 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. Facilita o percurso 
pedestre e a observação de estruturas. 

Boa 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. Facilita o percurso 
pedestre e a observação de materiais e estruturas. 

Solo Urbano 
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de 
entulho e lixo recente. Observação de estruturas, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação 

Aterro e escavações 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. 
Superfície de solo original sem qualidade de observação. 

Área Vedada Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno forte inclinação Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 
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VISIBILIDADE DESCRIÇÃO 

Áreas de fogo e de 
desmatação 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. Facilita o percurso pedestre, a 
observação de estruturas e materiais arqueológicos. 

  

Por fim, a terceira e última etapa consistiu na compilação e análise de todos os dados 
adquiridos, na definição de Áreas de Potencial Arqueológico (APA, 2009), e, na elaboração do 

respetivo relatório final dos trabalhos.  

A metodologia aplicada na análise de impactes patrimoniais está diretamente dependente da 

forma como se caracterizou a Situação de Referência. 

Uma vez identificados, localizados e delimitados os valores patrimoniais existentes na área em 

estudo. Estes foram representados numa base cartográfica georreferenciada, sendo avaliados sob 

a forma de incidência direta todos os valores e respetivas áreas de proteção (Buffer 50m) que se 

encontram no interior e/ou a menos de 100 metros da área de implantação do projeto e de forma 

indireta todos os valores patrimoniais sitos – total ou parcialmente – entre os 100 e os 500 metros, 

medidos a partir da área de incidência direta do projeto. 

Considerando impacte como toda a ação de alteração do meio dentro ou na envolvente de uma 

área de delimitação adequada de uma determinada entidade patrimonial (AMADO REINO et al 

2002; APA 2009:51-57; BRANCO 2014), tomamos por base os seguintes critérios de avaliação: 

• Extensão (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo); 

• Magnitude (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo); 

• Reversibilidade (Reversível/Irreversível); 

• Probabilidade de Ocorrência (Certo/Muito Provável/Possível/Pouco Provável). 

Extensão: define a superfície afetada pelo impacte em relação à superfície estimada para a 

entidade patrimonial e sua envolvente; 

Magnitude: indica a relação proporcional entre o tipo de ação e a entidade patrimonial em si, 

já que as consequências de uma mesma ação não têm que ser iguais para diferentes tipos de 

sítios; 

Reversibilidade: indica a duração do impacte e a possibilidade de reverter os efeitos negativos 

previstos, restituindo à ocorrência patrimonial a sua situação prévia ao desenvolvimento da ação. 

Considera-se o impacte reversível quando as medidas de minimização permitem a salvaguarda 

absoluta da integridade do bem, e da sua envolvente ambiental, e irreversível quando a natureza 

do impacte torna impossível a sua preservação 

Probabilidade de Ocorrência: consiste na certeza de que uma determinada ação produzirá 

um impacte sobre o ponto estudado. 

A conjugação de todos os critérios de avaliação de impacte seguiu o seguinte modelo de Matriz 

de Impactes: 
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Quadro III.32 – Matriz de Impactes 

CRITÉRIO VALOR DO CRITÉRIO 

Extensão Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8) 

Magnitude Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8) 

Reversibilidade Nulo (0) - Reversível (2) Irreversível (4) - 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Nulo (0) Reduzido (2) Médio (4) Elevado (8) 
Muito Elevado 

(16) 

Valor Patrimonial 
Nulo       

(0) 

Reduzido 

 (1-2) 

Médio       

(3-4) 

Elevado    

 (5-6) 
Muito Elevado 

(7-8) 

Incremento 0 7 13 29 49 

Impacte Não Afeta Compatível Moderado Severo Crítico 

 

III.9.5. Situação de Referência 

III.9.5.1. Caracterização Geográfica 

Do ponto de vista altimétrico, a área de estudo situa-se numa zona de média amplitude, 

apresentando uma variação altimétrica de aproximadamente 9m (cota máxima de cerca de 456 m 

e mínima de 447 m).  

O local do projeto situa-se nas imediações de um interflúvio do Rio do Corgo, localizado a 

nascente do projeto.  

Em termos geológicos a área de estudo está disposta sobre uma base de granitos de duas 

micas, porfiroides, identificados como Granitos de Ragais. 

III.9.5.2. Análise Toponímica 

A abordagem metodológica contemplou, igualmente, a análise toponímica localizada no interior 
e na periferia da área do projeto. Através do levantamento toponímico é possível a identificação de 

designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação 

antiga e/ou sugerir tradições lendárias. Porém, na área em estudo, identificaram-se 

maioritariamente topónimos associados com a utilização humana de determinados espaços em 

moldes tradicionais.  

De acordo com a Cartografia Militar Portuguesa (CMP), à escala 1:25 000, foram analisados os 

seguintes topónimos: 
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Quadro III.33 – Toponímia identificada no interior e nas imediações da AI (esc. 1:25 000) 

DESIGNAÇÃO INTERPRETAÇÃO REF. 

Borralha 
Top. frequente derivado do substantivo feminino «borralha» (MACHADO 

2003:271) «casta de uva?» 
PDM VR 

Courela 
Top. frequente derivado do substantivo feminino «courela» (MACHADO 

2003:464) «parcela de terra cultivada, comprida e estreita; antiga unidade de 

medida; montado de sobreiros» 

PDM VR 

Flores Top. frequente do plural do substantivo feminino «flor» (MACHADO 2003:650)  PDM VR 

Timpeira 
Top. de origem obscura (MACHADO 2003:1201) «Cotovelo de estrada ou 

caminho; depressão entre cumes de montanhas; passagem estreita entre 

montes; desfiladeiro» 

CMP 

102 

São Mamede 

Hagiotopónimo. «Nome divulgado por influência eclesiástica: S. Mamede, que 

padeceu o martírio em Cesareia de Capadócia cerca de 274, o seu culto nesta 

Península é muito antigo e está largamente representado na toponímia 
portuguesa; é festejado a 17/08» (MACHADO 2003:931) 

PDM VR 

   

III.9.5.3. Pesquisa Bibliográfica/Documental 

A pertinência desta pesquisa não se esvazia de sentido, na medida que possibilita um 
enquadramento histórico/geográfico mais abrangente, indiciando através de critérios de 

proximidade geográfica as potencialidades arqueológicas da região em estudo (BRANCO 2009:93-

109). 

Os primeiros trabalhos de cariz arqueológico realizados no município de Sintra, reportam-nos a 

finais do século XIX, através dos estudos publicados pelo Abade Manuel de Azevedo e por Henrique 

Botelho no Arqueológo Português. Sendo igualmente de salientar os trabalhos efetuados por alguns 
investigadores dentre os quais é justo salientar o Padre Luís Parente e o Dr. Carlos Ervedosa. 

No que concerne especificamente aos instrumentos de inventário patrimonial refira-se a Carta 

Arqueológica do Concelho de Vila Real da autoria de Carlos Ervedosa (1991), bem como a recensão 

realizada no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal (VVAA 2009). 

No que concerne ao lugar da Timpeira refira-se que local revela potencial para a arquitetura civil 
no período Moderno e Contemporâneo, considerando significativo o conjunto de edifícios 

solarengos de tipo rural, a par de antigas casas agrícolas, espalhadas um pouco por toda a área e 

de que se destacam a Casa Agrícola da Levada, datada de 1922, e a Casa da Timpeira, antiga 

Quinta dos Azevedos de fundação recuada no século XVI.  

Já a capela em honra de Nossa Senhora dos Remédios foi construída em 1927, muito 

provavelmente no sítio onde existiu uma outra, de invocação à Nossa Senhora da Graça, conforme 

documentado nas Memórias Paroquiais de 1758 (CAPELA et al 2006). Ainda segundo as Memórias 

Paroquiais refira-se a título de curiosidade que o lugar em meados do século XVIII era composto 

por 18 vizinhos (CAPELA et al 2006). 
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Em jeito de síntese, poder-se-á referir que a presente área de estudo denota uma ocupação 

humana enquadrável seguramente entre finais da Idade Média e a atualidade. 

III.9.5.4. Património Classificado e Em Vias de Classificação  

A materialização da pesquisa sobre os sítios arqueológicos e outros valores patrimoniais já 

conhecidos visa uma melhor compreensão das potencialidades da área de estudo. 

Contextualizando as potencialidades patrimoniais mediante o inventário dos sítios localizados nas 

áreas mencionadas. 

De acordo com a metodologia apresentada, no Município de Vila Real pertencente ao distrito de 

Vila Real, foram documentados 43 (quarenta e três) elementos patrimoniais classificados.  

Dos elementos patrimoniais classificados nenhum se localiza na área objeto de estudo, 

situando-se a uma distância considerável do projeto, superior a 500 metros, pelo que não é 

previsível a sua afetação. 

Quadro III.34 - Listagem de Património Classificado e Em Vias de Classificação 

Designação Regime Proteção* Freguesia Afetação 

Distância 

Projeto 

(m) 

Igreja de São Domingos MN Vila Real Nula - 

Fragas de Panóias MN 
Constantim e Vale de 

Nogueiras 
Nula - 

Torre de Quintela MN Vila Marim Nula - 

Capela de Santa Maria Madalena IM 
São Tomé do Castelo 

e Justes 
Nula - 

Cruzeiro do Senhor dos Aflitos IM 
Borbela e Lamas de 

Olo 
Nula - 

Capela do Espírito Santo ou do Bom 
Jesus do Hospital 

IM Vila Real Nula - 

Palácio de Mateus MN Mateus Nula - 

Capela de São Brás, compreendendo o 
túmulo de Teixeira de Macedo 

MN Vila Real Nula - 

Casa das Quartas IM Mateus Nula - 

Pelourinho de Lordelo IIP Lordelo Nula - 

Arca tumular românica da Igreja 

Paroquial de Mouçós 
IIP Mouçós e Lamares Nula - 

Igreja Paroquial de Nossa Senhora de 

Guadalupe, incluindo as 2 pedras 

tumulares, datadas dos séculos XVI e 

XVII, que se encontram na sua nave 

IIP Mouçós e Lamares Nula - 
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Igreja de Constantim IIP 
Constantim e Vale de 

Nogueiras 
Nula - 

Igreja de Mondrões IIP Mondrões Nula - 

Marcos graníticos n.º 56 e 57 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 58 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 59 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 60 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 61 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 62 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 63 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 64 IIP Folhadela Nula  

Marco granítico n.º 65 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 66 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 67 IIP Folhadela Nula - 

Marco granítico n.º 68 IIP Nogueira e Ermida Nula - 

Marco granítico n.º 69 IIP Nogueira e Ermida Nula - 

Marco granítico n.º 70 IIP Nogueira e Ermida Nula - 

Marco granítico n.º 73 IIP Guiães Nula - 

Marco granítico n.º 74 IIP Guiães Nula - 

Marco granítico n.º 75 IIP Guiães Nula - 

Marco granítico n.º 76 IIP Guiães Nula - 

Marco granítico n.º 77 IIP Guiães Nula - 

Marco granítico n.º 78 IIP Guiães Nula - 

Marco granítico n.º 79 IIP Guiães Nula - 

Pelourinho de Vila Real IIP Vila Real Nula - 

Capela de Arroios IIP Arroios Nula - 

Ponte de Piscais IIP Mouçós e Lamares Nula - 

Casa de Diogo Cão IIP Vila Real Nula - 
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Pelourinho de Galegos IIP 
Constantim e Vale de 

Nogueiras 
Nula - 

Capela de Nossa Senhora do Loreto IIP Guiães Nula - 

Igreja de Santa Marinha MIP Vila Marim Nula - 

Igreja de São Paulo IIP Vila Real Nula - 

*Regime de Proteção: MN – Monumento Nacional; IIP – Imóvel de Interesse Público; IIM – Imóvel de Interesse 

Municipal; SIP – Sítio de Interesse Público; .EVC – Em Vias de Classificação; ZEP – Zona Especial de Proteção. 

III.9.5.5. Património Inventariado 

Com base nos levantamentos patrimoniais consultados nomeadamente, o PDM do Município de 

Vila Real e nas bases de dados disponibilizadas pelas Entidades de Tutela no domínio da proteção 

do Património Arquitetónico e Arqueológico, foi considerado um universo de 342 elementos 

patrimoniais inventariados, sendo 43 imóveis Classificados. 

Foram assim considerados para o município objeto deste estudo: 131 elementos patrimoniais de 

natureza arqueológica, e, 211 elementos patrimoniais de carácter arquitetónico (Gráfico III.1). 

 

Gráfico III.1 - Património no Município de Vila Real 

Do total de Património Inventariado 50 (cinquenta) elementos patrimoniais estão localizados na 

atual União de Freguesias de Vila Real. Os valores patrimoniais identificados correspondem, a 45 

elementos patrimoniais de carácter arquitetónico e 5 de natureza arqueológica (Quadro III.35).  

Quadro III.35 - Listagem de Património Inventariado na atual União de Freguesias de Vila Real 

Designação Código Sítio 
Distância 
projeto 
(m) 

Área 
Incidência 

Botelhas CNS 6487 - Indireta 

Vila Real CNS 20002 - Indireta 

Conservatório Regional Música CNS 30092 - Indireta 

Escola Secundária Camilo Castelo Branco  CNS 14290 - Indireta 
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Designação Código Sítio 
Distância 
projeto 
(m) 

Área 
Incidência 

Vila Velha CNS 17850 - Indireta 

Arquivo Distrital de Vila Real IPA.00009068 - Indireta 

Asilo da Infância desvalida de Vila Real IPA.00009213 - Indireta 

Capela da Colegiada de Santa Ana IPA.00004147 - Indireta 

Casa da Capela da Santa Casa da Misericórdia IPA.00008845 - Indireta 

Capela de Santo António da Carreira IPA.00014012 - Indireta 

Capela de São Lázaro IPA.00001994 - Indireta 

Capela do Calvário IPA.00012276 - Indireta 

Casa agrícola da Levada IPA.00007313 140 Indireta 

Casa da Calçada IPA.00014011 - Indireta 

Casa da Porta da Vila IPA.00024822 - Indireta 

Casa da Timpeira IPA.00010022 160 Indireta 

Casa do Arco IPA.00024985 - Indireta 

Casa dos Brocas IPA.00024823 - Indireta 

Casa na Avenida Carvalho Araújo IPA.00024876 - Indireta 

Casa na Avenida Carvalho Araújo n.º 2 IPA.00024878 - Indireta 

Casa na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 14 a 16 IPA.00024844 - Indireta 

Casa na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 92 IPA.00024877 - Indireta 

Casa na Rua D. Pedro Castro, n.º 34 a 38 IPA.00024883 - Indireta 

Casa na Travessa de S. Domingos, n.º 7 a 15 IPA.00024986 - Indireta 

Casa no Largo de São Pedro, n.º 16 a 26 IPA.00024820 - Indireta 

Casas com adufa na Rua da Misericórdia, n.º 32 a 36 e 38 IPA.00024885 - Indireta 

Casas no Largo de Freitas IPA.00024888 - Indireta 

Casas quinhentistas na Avenida Carvalho Araújo, n.º 21 a 27 IPA.00030032 - Indireta 

Central do Biel IPA.00035680 - Indireta 

Convento de São Domingos IPA.00001116 - Indireta 

Convento de São Francisco IPA.00019861 - Indireta 

Cruzeiro do Senhor do Bom Caminho IPA.00008848 - Indireta 

Cruzeiro do Senhor dos Desamparados IPA.00012905 - Indireta 

Cruzeiro na Rua da Guia IPA.00005745 - Indireta 

Edifício da Galerias Novabila IPA.00024987 - Indireta 

Fonte da Rua da Fonte Nova IPA.00008846 - Indireta 

Fonte de Ferro na Avenida Carvalho Araújo IPA.00024879 - Indireta 

Fonte de Nossa Senhora da Conceição IPA.00008847 - Indireta 

Fonte do Senhor da Boa Hora IPA.00012907 - Indireta 

Fonte na Rua A Voz de Trás-os-Montes IPA.00024881 - Indireta 

Hospital da Divina Providência IPA.00012906 - Indireta 

Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Conceição IPA.00033974 - Indireta 

Igreja Paroquial de São Dinis IPA.00014069 - Indireta 

Igreja Paroquial de São Pedro IPA.00011836 - Indireta 

Paço Episcopal de Vila Real IPA.00009572 - Indireta 
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Designação Código Sítio 
Distância 
projeto 
(m) 

Área 
Incidência 

Palácio do Conde de Amarante IPA.00009212 - Indireta 

Palácio dos Marqueses de Vila Real IPA.00024875 - Indireta 

Ponte de Machados IPA.00005731 - Indireta 

Ponte de Santa Margarida IPA.00005756 - Indireta 

Ponte Metálica rodoviária de Vila Real IPA.00012904 - Indireta 

No que concerne ao Projeto de Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real refira-

se que nenhum dos elementos patrimoniais inventariados se localiza no interior da Área de 

Incidência Direta do projeto.  

Contudo, com base em critérios de proximidade saliente-se a existência de 2 (dois) elementos 

patrimoniais situados a uma distância inferior a 500 metros (vide Anexo IV-Cartografia da Situação 

de Referência, do Volume II - Anexos Técnicos). 

III.9.5.6. Património Não Classificado 

Consideram-se elementos patrimoniais não classificados todos os vestígios de interesse 

patrimonial não inventariados nas bases de dados das Entidades de Tutela no domínio da proteção 

do Património Arquitetónico e Arqueológico e/ou nas listagens enquadradas em PDM. Neste 
sentido, entendem-se por elementos patrimoniais Não Classificados, todos os vestígios 

identificados no decurso dos trabalhos de campo, passíveis de valor patrimonial, e eventuais 

indícios de interesse arqueológico.  

Refira-se que não foi identificado no decurso dos trabalhos de prospeção arqueológica seletiva 

qualquer elemento patrimonial Não Classificado localizado sobre a Área de Estudo do projeto. 

Paralelamente, definem-se como indícios de interesse arqueológico os locais que sugerem a 

possível existência de uma ocupação antiga, através da identificação superficial de vestígios 

materiais e/ou plasmados nas referências documentais, as quais não foram confirmadas no 

decurso do trabalho de campo (BRANCO 2014). 

De acordo com o Descritor de Património, saliente-se que não se identificaram quaisquer 

indícios de potencial arqueológico localizados na Área de Estudo do projeto.  

III.9.5.7. Ações de Prospeção Arqueológica 

Na área de implantação de projeto, bem como, em um perímetro exterior, de 200 metros, 
procedeu-se à realização de trabalhos de prospeção arqueológica.  

Os trabalhos de prospeção arqueológica permitiram uma total aferição dos impactes no solo. 

Sendo a área classificada em termos de visibilidade, por solos de tipo “Urbano” e por áreas de 

“Visibilidade Boa”, ainda que da observação dos solos não tenha sido identificado qualquer vestígio 

com potencial patrimonial e/ou arqueológico. 
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No decurso dos trabalhos de campo saliente-se ainda a observação de secções estratigráficas 

resultantes de ações com afetação do solo em período indeterminado. 

Quadro III.36 – Caracterização estratigráfica da secção resultante da abertura mecânica. 

Caracterização Estratigráfica Esboços Estratigráficos 

[01] Nível de vegetal atual. Depósito limo-argiloso, solto, homogéneo, grão fino 

a médio, tonalidade castanho, com inclusão abundante de raízes 

[02] Depósito areno-limo, grão fino a grosseiro, heterogéneo, tonalidade 

castanho amarelado, relativamente solto, com inclusão frequente de saibros, 
raízes, e pedras de pequeno a médio calibre. Aterro. 

[03] Depósito argilo-limoso, firme, homogéneo, grão fino a médio, tonalidade 

castanho acinzentado, com inclusão de raízes e pedras de pequeno calibre. Nível 

agrícola (?). 

[04] Depósito argilo-limoso, firme, homogéneo, grão fino a grosseiro, tonalidade 

castanho, com inclusão de pedras de pequeno calibre.  

[05] Rocha de base desagregada (saibro).  

Além do nível de vegetal atual, foi registado um depósito de aterro, eventualmente relacionado 
com a edificação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real. Sob esta formação foram 

observados dois depósitos de características sedimentares algo semelhantes e possivelmente 

relacionados com solos agrícolas (vide Anexo IV - Caracterização da Visibilidade de Solos do 

Volume II - Anexos Técnicos). 

Por fim, na envolvente do projeto em um perímetro exterior de 200 metros não foram 

identificados quaisquer elementos passíveis de interesse patrimonial além dos documentados na 

Situação de Referência. 

III.9.5.8. Avaliação da Situação de Referência do ponto de vista Patrimonial 

A avaliação sumária das ocorrências patrimoniais, documentadas na Situação de Referência, 

com vista à hierarquização da sua importância científica e patrimonial, seguiu determinados 

critérios que consideramos preponderantes, analisados comparativamente em diferentes escalas 

espaciais e tipologias (AMADO REINO et al 2002; BARREIRO MARTÍNEZ 2000; REAL & BRANCO 

2009: 15-19; APA 2009:51-57), que passamos a evidenciar: 

a) Critérios de índole arqueológica do sítio/imóvel: 

- Importância; Representatividade; Singularidade; Complementaridade. 

b) Critérios referentes à situação patrimonial do sítio/imóvel: 
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- Estado de Conservação; Vulnerabilidade; Grau de Proteção Legal; Grau de 

Reconhecimento Social e Científico. 

A conjugação de todos os critérios apresentados, que individualmente possuem um valor 

específico, permite-nos a atribuição de um Valor Patrimonial sobre os imóveis identificados. 

Quadro III.37 - Classificação do Valor Patrimonial 

Valor Percentual Valor Patrimonial 
(Qualitativo) 

0-20% Sem VP 

>20%-40% Reduzido 

>40%-60% Médio 

>60%-80% Elevado 

>80%-100% Muito Elevado 

  

 

Quadro III.38 - Síntese de Avaliação Patrimonial 

Avaliação Patrimonial 

Identificação Avaliação (1) 

Descritor 
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1 Casa agrícola da Levada E E RA R A N L L M 

2 Casa da Timpeira E E RA R A N L L M 

(1) Importância: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Representatividade: Muito Elevada (ME) / Elevada 

(E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Singularidade Único (U) / Raro (RA) / Regular (R) / Frequente (F) / Nula (N), Complementaridade: 
Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Estado Conservação: Inalterado (I) / Pouco Alterado (P) / Alterado (A) / 

Quase Destruído (Q) / Destruído (D), Vulnerabilidade: Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Grau de Protecção Legal: Nacional (N), 

Regional (R), Local (L), Adjacente (A), Reconhecimento Social e Científico: Reconhecido (R) / Local (L) / Desconhecido (D), Valor Patrimonial: 

Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R). 

No que se refere especificamente a Indícios Arqueológicos, procuramos ponderar o potencial 

arqueológico com base nos critérios de valoração patrimonial sugeridos recentemente (BRANCO 

2014): 

a) Critérios de Indícios arqueológicos: 
- Densidade de Ocupação; Representação Espacial; Densidade de Material; Antropização 

Envolvente; Credibilidade do Registo. 
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III.9.5.9. Áreas de Potencial Arqueológico 

De acordo com os vários elementos coligidos no decurso da elaboração da presente Situação de 

Referência, através da pesquisa documental/bibliográfica, dos elementos patrimoniais 

documentados na envolvência da área de implementação do presente projeto, consideramos que 
esta possui um potencial arqueológico de valor Reduzido a Médio, embora não se descarte a 

possibilidade de poderem surgir vestígios arqueológicos. 

 

III.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

III.10.1. Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área 

No Quadro III.39 são identificados os instrumentos de gestão territorial com jurisdição sobre a 
área de intervenção, bem como a identificação da sua publicação. 

Quadro III.39 - Lista dos principais Instrumentos de gestão territorial com jurisdição sobre a área 
de intervenção 

Instrumento de gestão territorial Publicação 

Plano Diretor Municipal de Vila Real  

- Aviso nº 7317/2011, publicado do DR 57, 2.ªsérie, a 22 de março de; 

-Declaração 178/2013 – 1ª Correção material do Plano Diretor Municipal de 
Vila Real, publicada no DR 158, 2ª Série, a 19 de agosto; 

-Declaração 29/2014 – 2ª Correção material do Plano Diretor Municipal de 
Vila Real, publicada no DR 30, 2ª Série, a 12 de fevereiro; 

-Declaração 202/2014 – 3ª Correção material do Plano Diretor Municipal de 
Vila Real, publicada no DR 229, 2ª Série, a 26 de novembro; 

Programa Nacional da Politica de 
Ordenamento do Território 

- Lei n.º58/2007, publicada no DR 170, 1ª Série, de 4 de Setembro; 

- Declaração Retificativa 80-A/2007, de 7 de setembro – 1ª retificação; 

- Declaração Retificativa 103-A/2007, de 2 de novembro – 2ª retificação 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 
Douro  

- Resolução do Conselho de Ministros n.º56/2016, de 20 de setembro; 

- Declaração Retificativa n.º22-B/2016, de 18 de novembro.  

Plano Nacional da Água  - Decreto-Lei n.º76/2016, de 9 de novembro - Revisão 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Douro   

- Decreto Regulamentar n.º4/2007, de 22 de janeiro; 

Dos planos apresentados apenas o PDM de Vila Real, vincula diretamente os particulares, tendo 

influência direta no desenvolvimento do projeto em análise. 

III.10.2. Uso programado pelo Plano Diretor Municipal de Vila Real 

O Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor resulta da revisão do PDM ratificado pela Resolução 
de Conselho de Ministros n.º63/93, de 8 de Novembro de 1993. A estratégia seguida na revisão 

assentou em três objetivos principais que visam a consolidação do papel da cidade e do concelho 

de Vila Real no contexto regional. Os objetivos estratégicos delineados são os seguintes:  

a) O fortalecimento da coesão territorial, pela afirmação da cidade como principal centro regional de prestação 

de serviços, a adopção de um modelo de desenvolvimento multipolar devidamente hierarquizado, o acréscimo 

da mobilidade interna e externa; 

b) A preservação da qualidade ambiental e do património natural e edificado; 
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c) A reestruturação e fortalecimento dos sectores económicos, através da reestruturação e potenciação dos 

recursos endógenos existentes e da implementação de uma política de promoção do acolhimento empresarial. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, publicado pelo Aviso nº 7317/2011, no Diário da 

Republica na 2.ªsérie – nº 57- 22 de Março de 2011, na sua Planta de Ordenamento, identifica 

através de simbologia própria duas subcategorias de solo urbano na parcela em estudo (ver Figura 

III.41): 

- Áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar – Tipo HU2; 

- Áreas de comércio e serviços. 

Estas áreas regulam-se pelas disposições seguintes: 

“SUBSECÇÃO I 

Relativas aos usos e actividades  

Artigo 12.º Compatibilidade de usos e actividades  

1 — Em qualquer prédio, localizado em solo rural ou solo urbano, só podem ser autorizadas 

actividades compatíveis com o uso dominante e estatuto de utilização estabelecidos no presente 

Regulamento para a categoria de espaço em que se localizem, sem prejuízo do disposto no PROF 

do Douro.  

2 — São razões suficientes de incompatibilidade com o uso em solo urbano, fundamentando a 
recusa de licenciamento, autorização ou aprovação as utilizações, ocupações ou actividades a 

instalar que:  

a) Dêem lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que afectem as condições de 

salubridade ou dificultem a sua melhoria;  

b) Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem movimentos 

de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização da via pública e o ambiente 

local;  

c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão;  

d) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei específica considere como tal, 
como, por exemplo, as constantes no Regulamento do Exercício da Actividade Industrial e no 

Regulamento Geral do Ruído. 

(…) 

SUBSECÇÃO I  

Áreas predominantemente habitacionais  

Artigo 43.º Subcategorias 

As áreas predominantemente habitacionais correspondem a zonas mistas existentes ou previstas 
com predominância da função residencial, onde são permitidas actividades complementares e 

ainda os usos comerciais e de serviços, desde que compatíveis com a função dominante, de acordo 

com o disposto no artigo 12.º deste Regulamento e estão divididas nas seguintes subcategorias:  

a) Áreas de interesse patrimonial;  

b) Áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar;  
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c) Áreas consolidadas com dominância de habitação colectiva. 

Áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar 

Artigo 45.º Caracterização  

1 — As áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar subdividem -se em:  

a) Tipo HU 1;  

b) Tipo HU 2.  

2 — As áreas predominantemente habitacionais com dominância de tipologia de edifícios de 

habitação unifamiliar do tipo HU 1 correspondem aos núcleos primitivos da formação de 

determinados lugares, com predominância de habitação unifamiliar em banda, com as fachadas 

confrontando com o espaço público, configurando, generalizadamente, áreas urbanas com 

deficiências ao nível da circulação e estacionamento.  

3 — As áreas predominantemente habitacionais com dominância de habitação unifamiliar do tipo 
HU 2 correspondem a áreas com predominância de habitação unifamiliar isolada, geminada ou em 

banda, integradas em operações de loteamentos ou obedecendo a orientações de integração 

urbana, nomeadamente pelo cumprimento de alinhamentos, tipologias e cérceas dominantes e, 

dominantemente, dispondo de logradouro fronteiro, com muro de vedação confrontando com o 

espaço público. 

(…) 

Artigo 47.º Edificabilidade para o tipo HU 2  

1 — As obras de construção ou as intervenções nos edifícios existentes a levar a efeito, subordinam 

-se às seguintes disposições:  

a) Cumprimento dos alinhamentos dominantes da frente urbana respectiva, quer para os 

edifícios, quer para as frentes do lote confinantes com o espaço público; 

b) A cércea será a da moda na frente urbana respectiva, e, no caso de novas frentes, não pode 

ultrapassar os 3 pisos acima do solo, com excepção dos aglomerados inseridos no interior do 

POPNAL, nos quais não pode ultrapassar os 2 pisos;  

c) Os tipos de moradia admitidos (isoladas, geminadas ou em banda) são os dominantes nos 
prédios contíguos da frente urbana onde se localizam ou os definidos em PMOT ou operações 

de loteamento aprovadas.  

2 — Exceptuam -se da alínea b) do número anterior os casos em que a moda da cércea é de 1 piso 

acima do solo, admitindo -se uma cércea máxima de dois pisos, excluindo os aglomerados 

inseridos no interior do POPNAL, nos quais será sempre respeitada a moda da cércea.  

3 — No caso da construção de novos edifícios não resultantes de operação de loteamento ou 
ampliação dos edifícios existentes, a área de impermeabilização, sem prejuízo do cumprimento dos 

alinhamentos dominantes, não pode ser superior a 60 % da área total do prédio.  

4 — No caso de operação de loteamento, o índice de utilização bruto será de 0,45 e a área máxima 

de impermeabilização de 50 % da área total do terreno objecto de loteamento. 

 

“Áreas de comércio e serviços  
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Artigo 51.º Caracterização e regime  

As áreas de comércio e serviços correspondem a unidades exclusivamente de comércio e serviços, 
onde não são admitidos os usos habitacional e industrial com excepção das situações de 

reconversão total da ocupação actual, caso em que os novos usos e ocupações do solo respeitarão 

aos estabelecidos no artigo 50.º do presente Regulamento e respeitando os seguintes parâmetros 

urbanísticos:  

a) Índice de utilização: inferior ou igual a 0,6;  

b) Número máximo de pisos: 4” 

Assim, em consonância com o Regulamento do PDM, o projeto cumpre os critérios de 

compatibilidade de usos da atividade a instalar com os usos habitacionais, de acordo com o artigo 

12º, e os parâmetros urbanísticos aplicáveis, sendo viável a ampliação do empreendimento 

existente, desde que respeitadas as condicionantes existentes. 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSONAE DOIS 

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real 

Março de 2017 116 Volume I - Relatório 
U:\Processos\A043\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A043-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

 

Figura III.41 – Excerto da Planta de Ordenamento do PDM em vigor 

 

III.10.3. Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Público 

Dentro da área abrangida pela implantação do Projeto é possível encontrar as seguintes 
Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, identificadas na Planta de 

Condicionantes (ver Figura III.42) e na legislação em vigor: 
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Figura III.42 – Excerto da Planta de Condicionantes do PDM em vigor 

III.10.3.1. Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro 

A área de intervenção, integra-se na totalidade na mancha correspondente à Área de Proteção 

ao Património Cultural Classificado ou em vias de classificação assinalada na Planta de 

Condicionantes. 

Esta área de proteção corresponde à Zona Especial de Proteção da área classificada como 

Património Mundial da UNESCO – Alto Douro Vinhateiro, na categoria de Paisagem Cultural, 

publicada pelo Aviso n.º15170/2010 de 30 de Julho de 2010. 
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Assim, de acordo com o n.º4 do Art.º43 da Lei n.º107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece 
as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, “as zonas de 

protecção são servidões administrativas, nas quais não podem ser concedidas pelo município, nem 

por outra entidade, licenças para obras de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a 

topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o 

revestimento exterior dos edifícios sem prévio parecer favorável da administração do património 

cultural competente.” 

III.10.3.2. Instalações militares – Quartel da Borralha - Regimento de Infantaria de Vila 

Real 

A área de intervenção, é intercetada pelas 1ª e 2ª Zonas de Servidão da instalação militar 

existente. 

De acordo com o Decreto n.º47080/66, de 08 de julho, que impõe a servidão militar, a 
implementação do Projeto, requer licença prévia da autoridade militar competente por intersetar a 

1ª zona de servidão (30m), no limite da área de intervenção, e a 2ª zona de servidão (70m). 

III.10.3.3. Rede Rodoviária – IP4 e nó de ligação 

No caso do IP4, situado a norte a área de intervenção, a zona de servidão “non-aedificandi” 

obedecerá ao preconizado na alínea b), do n.º 8, do artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 34/2015, de 27 

de abril, que aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, sendo de 50 m 

para cada lado do eixo da estrada, no caso da via. No que respeita ao nó, de acordo com a alínea 
e) do mesmo número, artigo e diploma, a servidão é um círculo de 150m centrado na interseção 

dos eixos das vias. 

Deverá ainda ser avaliada interferência com a zona de respeito, que de acordo com o diploma 

supracitado, corresponde à “faixa de terreno com a largura de 150m para cada lado e para além do 

limite externo da zona de servidão non aedificandi, na qual é avaliada a influência que as 

atividades marginais à estrada podem ter na segurança da circulação, na garantia de fluidez do 

tráfego que nela circula e nas condições ambientais e sanitárias da sua envolvente.” 

A área de intervenção é intersetada a norte pela zona de servidão non aedificandi do nó de 
ligação ao IP4, incluindo-se quase na totalidade na zona de respeito da referida via (ver Figura 

III.43). 

Neste contexto, o projeto deverá ser alvo de pronúncia da administração rodoviária, nos termos 

do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º34/2015, de 27 de abril. 
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Figura III.43 – Áreas de jurisdição rodoviária 

 

III.11. TRÁFEGO E ACESSIBILIDADES 

Neste ponto pretende-se conhecer a situação atual relativa ao tráfego e acessibilidades que 

servem a área de intervenção de forma a prever os impactes resultantes da construção da 

ampliação e funcionamento pleno do conjunto comercial. 

III.11.1. Metodologia  

Para a realização do presente estudo de tráfego foram utilizados postos de contagens 

distribuídos pelas 3 rotundas que poderão vir a sofre o impacto da futura ampliação do conjunto 

comercial Continente de Vila Real. Para a construção de um modelo de tráfego que permita a 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSONAE DOIS 

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real 

Março de 2017 120 Volume I - Relatório 
U:\Processos\A043\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A043-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

avaliação do impacto do Projeto, foram realizadas contagens em dois períodos, durante a semana, 

onde a rede viária terá maior sobrecarga. A seguinte tabela (Quadro III.40), apresenta os valores 

de referência, ou indicadores de projeto. Desta tabela é possível verificar que existe um aumento 

de 14% área de construção do atual do estabelecimento comercial (+4.717 m2), a que corresponde 

um aumento de 36,9% (+150 lugares) do número de lugares de estacionamento oferecidos.  

Quadro III.40- Indicadores do projeto 

Área atual Indicadores 

� Área 32.786 m2 

� Lugares de Estacionamento 406 

Área futura Indicadores 

� Área 37.504 m2 

� Lugares de Estacionamento 556 

Variação Var. (%) 

� Área +14 % 

� Lugares de Estacionamento +36% 

Para a realização do presente trabalho foi necessário realizar contagens de tráfego nas vias 

localizadas nas imediações ao estabelecimento. Essas contagens foram realizadas num dia de 

semana (numa quinta dia 2 de fevereiro) por forma a estabelecer um referencial base para 

conseguir prever os impactos na rede viária da ampliação do estabelecimento.  

Para além da escolha do dia das contagens, os períodos diários mínimos para efetuar as 

mesmas foram de duas horas em períodos diferentes. O período de ponta da manhã (PPM) definido 

após a abertura da superfície comercial (das 10:30h às 12:30h) e o período de ponta da tarde 

(PTT), entre as 17:30h e as 19:30h, resultando daqui valores médios horários para a hora de 

ponta da manhã (HPM) e hora de ponta de tarde (HPT). 

Assim, foi proposto a localização dos postos de contagem presentes nos seguintes pontos, junto 
à rotunda norte (rotunda 1), 6 postos, à entrada e saída do atual parque de estacionamento (2 

postos) e junto à rotunda sul que se desdobra em duas (rotunda 2 e rotunda 3), com 6 e 3 postos 

respetivamente. Cada posto de contagem contabilizou apenas 1 movimento, com exceção do posto 

de saída do Continente que contabilizou igualmente os movimentos da via de acesso local paralela 

à mesma, como se pode ver na Figura III.44 e, com mais detalhe, no Estudo de Tráfego constante 

do Anexo V do Volume II - Anexos Técnicos. 

Com os elementos levantados no terreno, foi desenvolvido um modelo de tráfego, que considera 
a oferta e a procura atual para, de seguida, se preverem os impactos futuros. Em termos de 

estrutura, o estudo de tráfego realizado encontra-se organizado em duas grandes componentes: 

• Caracterização da procura atual – Análise das contagens direcionais de tráfego, com 

compreensão e contabilização dos principais movimentos de tráfego na área de estudo, 

modelação da rede viária atual e análise quantitativa das condições de circulação com 

identificação de eventuais debilidades do sistema; 

• Caracterização da procura futura – Análise do tráfego gerado por novos usos a 

implantar na área de estudo e a estimação da geração de tráfego nos períodos mais críticos 

em termos de circulação viária.  
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Av. do Regimento de Infantaria 13 
(Antiga EN2)

Acesso ao IP4

Av. dos Fundadores do Circuito de Vila Real 
(Antiga EN15)

 

Figura III.44 – Localização dos postos de contagem  

 

III.11.2. Caracterização da situação atual 

Neste ponto são apresentados os volumes registados nos períodos horários de maior procura na 

rede rodoviária modelada e analisada a acessibilidade em transporte individual na área de estudo, 

sendo avaliadas quantitativamente as atuais condições de circulação. 

Conforme referido anteriormente, devido às metodologias utilizadas para a realização das 
análises executadas no âmbito do presente estudo, houve necessidade de converter os veículos 

contabilizados em unidade de veículos ligeiros equivalente (UVLE), considerando-se que um veículo 

pesado é equivalente a dois veículos ligeiros (em termos de perturbações ao nível da rede 

rodoviária), assim os valores apresentados são todos em UVLE. 

A avaliação das condições de circulação foi realizada para os períodos de maior procura de 

tráfego na rede rodoviária, sendo que estes períodos correspondem, naturalmente, à situação 
mais desfavorável. Por este motivo procedeu-se à análise dos seguintes períodos: 

• Hora de ponta da manhã de dia útil (HPM DU); 

• Hora de ponta da tarde de dia útil (HPT DU); 
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A análise dos volumes de tráfego possibilita a interpretação expedita da distribuição das 
principais cargas na rede viária em estudo. Esta avaliação é realizada com base no modelo de 

simulação de tráfego desenvolvido, sendo possível identificar os principais fluxos de tráfego 

rodoviário ao longo das vias através de uma escala cromática. 

A verificação dos níveis de carga na rede em qualquer dos períodos analisados é efetuada em 

fluxos e por hora (horas mais carregadas). O fluxo de tráfego observado resulta da afetação das 

matrizes de viagens em transporte individual (considerando todas as tipologias de veículos) à rede 

viária. As figuras seguintes ilustram os diferentes níveis de fluxo de tráfego nos dois períodos de 
ponta em análise (Figura III.45 e Figura III.46). 

 

Figura III.45 - Simulação da situação atual na hora de ponta da manhã (HPM DU) fluxos horários 
(1hora) 
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Fonte: Modelo de Transportes 

Figura III.46 - Simulação da situação atual na hora de ponta de tarde (HPT DU) fluxos horários 
(1hora) 

Na tabela seguinte resumem-se os principais parâmetros de desempenho da rede aferidos para 

as horas estudadas e que caracterizam a situação atual. 

Quadro III.41 - Valores resultantes do cenário atual na HPM DU e na HPT DU (valores horários) 

Variável HPM DU HPT DU Unidades 

Contagem Entrada 2.448 3.900 Veíc. 

Densidade 6,05 11,37 Veíc./km 

Fila Média 1,96 9,31 Veíc. 
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Variável HPM DU HPT DU Unidades 

Nº de Paradas 0,16 0,3 #/veíc/km 

Tempo de Atraso 20,4 35,8 Seg/km 

Tempo Parado 6,62 18,97 Seg/km 

Velocidade média 42,15 37,5 km/h 

 

Os resultados das simulações na rede viária atual durante a hora de ponta da manhã (HPM) e 

da tarde (HPT), permitem constatar que: 

• De um modo geral, a distribuição das cargas de tráfego é idêntica nos dois períodos de 
ponta considerados, no entanto, as cargas de tráfego são maiores na hora de ponta da 

tarde o que pode ser considerado típico, não da zona em questão, mas de uma forma 

geral de meios urbanos mais consolidados; 

• Os valores em todos os parâmetros considerados tanto para o HPM como o HPT têm as 

variações esperadas. Seja como for é de salientar o maior fluxo de veículos que 

entraram no cenário do período de tarde (3900 Veic.) com maior densidade na rede 

(11,37 Veic./km) e com maior tempo de atraso (35,8 Seg/km). Estes indicadores são 

ligeiramente mais pequenos no período da manhã em função da procura registada tal 

como é possível verificar na tabela anterior. 

 

III.12. SÓCIO-ECONOMIA 

Para conhecermos as implicações socioeconómicas de um projeto como o que está em análise é 

essencial conhecer a realidade do concelho e enquadrá-la na região em que se encontra. Como 

metodologia de trabalho, recorre-se essencialmente às informações constantes no Instituto 

Nacional de Estatística (INE), nomeadamente dados censitário e dados do Anuário Estatístico 

Regional – Norte (2014). Adicionalmente, recolheram-se dados disponibilizados por outras 

entidades como Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte. 

III.12.1. Enquadramento 

A região Norte é uma unidade territorial, com uma área de 21 284 Km2, que representa 24% da 

área continental e uma população de 3 603 778 habitantes que representa cerca de 35% da 

população residente em Portugal (2015). 
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Fonte: http://www2.inescporto.pt/usig/noticias-eventos/noticias/usic-estuda-tic-na-regiao-norte/ 

Figura III.47 – Unidades territoriais da Região Norte (sub-regiões e concelhos) 

O concelho de Vila Real integra a NUT III – Douro, juntamente com outros 18 municípios. Este 

concelho é constituído por 20 freguesias sendo que o Projeto em análise pretende-se implementar 

na União das freguesias de Vila Real, freguesia que resultou da agregação das antigas freguesias 

da Cidade: Nossa Sr.ª da Conceição, S. Pedro e S. Dinis. Em termos de dimensão, o concelho tem 

uma área de 379 Km2, e 50 376 habitantes (2015) distribuídos pelas várias freguesias. 

A sub-região do Douro, onde se insere a área de estudo, apresenta uma área de 4 108 Km2 e 
uma de população de 195 247 indivíduos (dados de 2015), representando cerca de 5,4% da 

população e 19% da área regional. 

III.12.2. População e Estrutura Etária 

O concelho de Vila Real destaca-se relativamente aos restantes da NUT III – Douro por ser o 
que possui maior número de residentes, seguido de Lamego e Peso da Régua.  

Em relação à dinâmica populacional, verifica-se que no concelho houve um aumento 

populacional no período 2001-2015, que se traduz num acréscimo de 1,3% da população 

residente. Esta tendência é inversa à registada nas unidades territoriais de ordem superior, em 

especial na sub-região do Douro, onde o decréscimo populacional foi significativo (de cerca de 

11%), no período estudado, o que reflete o maior poder polarizador de Vila Real face à sub-região 

onde se insere. De referir a perda populacional que se verificou em todas as unidades territoriais 

no período 2011-2015. 

Quadro III.42 – Variação da população entre o ano 2001 e 2015 

 
População 

residente 2001 
População 

residente 2011 
População 

residente 2015 
Variação 

2001/2011 (%) 
Variação 

2011/2015 (%) 
Variação 

2001/2015 (%) 

Portugal 10 394 669 10 562 178 10 341 330 1,6 -2,1 -0,5 

Região Norte 3 667 529 3 689 682 3 603 778 0,6 -2,3 -1,7 

Douro 219 048 205 902 195 247 -6,0 -5,2 -10,9 

Vila Real 49 748 51 850 50 376 4,2 -2,8 1,3 

Fonte: INE, 2017 (www.ine.pt) 

As análises ao nível das freguesias só podem ser efetuadas com base nos dados censitários de 
2011, uma vez que não existem dados mais atualizados com este detalhe. A análise dos dados 
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referentes a este período, na freguesia da cidade, revelam que a população desta representa cerca 

de 34% (17588 hab.) da população do concelho. Relativamente à dinâmica populacional, verifica-

se que em 10 das 20 freguesias do concelho, houve diminuição da população em percentagens que 

variaram entre 6,4% em Guiães e 31,9% na União das freguesias de Nogueira e Ermida. Nas 

restantes 10 freguesias, houve crescimento populacional, destacando-se Parada de Cunhos, que 

mais que duplicou a população residente, e Mateus que viu a sua população crescer cerca de 34%. 

A união das freguesias de Vila Real, onde se insere o Projeto registou um crescimento da ordem 

dos 9%.  

2001 2011
Variação 
2001/2011 

(%)

Vila Real (concelho) 49957 51850 3,8

Abaças 1074 965 -10,1

Andrães 1511 1389 -8,1

Arroios 955 1117 17,0

Campeã 1627 1375 -15,5

Folhadela 1897 2261 19,2

Guiães 585 478 -18,3

Lordelo 2886 3169 9,8

Mateus 2545 3400 33,6

Mondrões 1159 1065 -8,1

Parada de Cunhos 943 1939 105,6

Torgueda 1583 1382 -12,7

União das freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã 2874 2895 0,7

União das freguesias de Borbela e Lamas de Olo 2734 2761 1,0

União das freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras 1982 1856 -6,4

União das freguesias de Mouçós e Lamares 3325 3402 2,3

União das freguesias de Nogueira e Ermida 1416 964 -31,9

União das freguesias da Pena, Quintã e Vila Cova 927 819 -11,7

União das freguesias de S. Tomé do Castelo e Justes 1422 1283 -9,8

União das freguesias de Vila Real (N. Sra. Da Conceição, S. Dinis e S. Pedro) 16138 17588 9,0

Vila Marim 1690 1742 3,1  

Fonte: INE 

Figura III.48 – População residente (Nº) e sua evolução, por Local de residência, entre 2001 e 2011 

Relativamente à estrutura etária da população do concelho de Vila Real em 2015, a faixa etária 

que tem maior representatividade é dos 25 aos 64 anos, com uma percentagem de 56,4%. Nas 

várias unidades administrativas analisadas (Portugal, Norte, Douro e Vila Real) as diferentes faixas 

apresentam valores muito próximos, sendo que na sub-região do Douro, se destaca devido aos 

seguintes aspetos: menor percentagem de jovens (faixa entre o 0 e 14 anos) e de adultos na faixa 

25-64 anos e maior percentagem de idosos (idade superior a 65 anos). 
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Figura III.49 – Distribuição da população por faixas etárias, em 2011 e 2015 

A distribuição da população por faixas etárias no concelho de Vila Real, aproxima-se dos valores 
médios da Região Norte e do país, denotando uma população mais jovem relativamente à sub-

região do Douro, onde o concelho se insere. 

III.12.3. Povoamento 

No que se refere á distribuição da população residente no concelho em 2011, verifica-se que 
42,2% residia em locais com aglomerados de dimensão inferior a 2000 habitantes. Nos 

aglomerados com mais 2000 habitantes residem cerca de 57,1%, correspondendo à população da 

cidade e freguesias próximas, sendo que apenas 0,6% residem em locais isolados. 

Quadro III.43 – Distribuição da população de Vila Real, segundo escalões de dimensão 
populacional, 2011 

Total Isolado <2000 ≥2000  

n.º % n.º % n.º % n.º % 

Vila Real 51850 100 327 0,6 21899 42,2 29624 57,1 

O concelho de Vila Real possui uma densidade populacional muito superior (136,7 hab/km2) à 

da sub-região do Douro (50,6 hab/km2) e à do país (114,3 hab/km2). O mesmo não acontece 

relativamente à região Norte (173,2 hab/km2) que tem uma densidade populacional superior. 

Analisando agora a densidade populacional da freguesia onde se localiza o projeto, constata-se 

que, a união das freguesias de Vila Real apresenta os valores mais elevados de densidade 
populacional, o que já era expectável dado tratar-se da freguesia da cidade possuindo grande 

atratividade sobre o restante território. 

A imagem seguinte evidencia o efeito polarizador da cidade, verificando-se uma diminuição da 

densidade populacional à medida que nos afastarmos do centro, sendo que as freguesias mais 

periféricas apresentam densidades populacionais muito menores. 
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Quadro III.44 – Densidade populacional nas freguesias do concelho de Vila Real, 2011 

III.12.4. Evolução e estrutura da população ativa 

A evolução da taxa de atividade do concelho de Vila Real e na Sub-região do Douro mostra que 

houve um aumento nos últimos dois períodos censitários. Esse aumento foi mais significativo na 
unidade territorial de Vila Real, revelando mais uma vez o seu carácter agregador. 

Quadro III.45 – Taxa de atividade, população residente e população ativa em 2001 e 2011 

População ativa População residente Taxa de atividade (%) Unidade 

Territorial 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Portugal 4 398 166 4 990 208 5 023 367 9 965 315 10 329 340 10 562 178 44,1 48,3 47,6 

Norte 1580 425 1 775 015 1 756 065 3 511 771 3 667 529 3 689 682 45,0 48,4 47,6 

Douro  86545 87 505 85 174 239 968 219 048 205 902 36,1 39,9 41,4 

Vila Real 17945 22 255 24 130 46 738 49 748 51 850 38,4 44,7 46,5 

A distribuição do emprego por sectores de atividade encontra-se na Figura III.50. Da análise da 

mesma verifica-se a predominância dos sectores terciário nas freguesias mais urbanas, assumindo 

o sector primário uma relevância maior nas freguesias periféricas do concelho.  

A união das freguesias de Vila Real, onde se situa o projeto é a que apresenta uma maior 
representatividade do sector terciário, como era expectável. 
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Fonte: INE, 2017 

Figura III.50 – Emprego por sectores de atividade, 2011 

Ao nível do emprego, os dados mais recentes (2015), ao nível regional e nacional, referem um 

valor médio da taxa de emprego na Região Norte, ligeiramente inferior à média nacional, com 
66,5% e 69,1%, respetivamente.IIII 

Relativamente ao desemprego, o valor médio anual da taxa de desemprego em 2015 foi de 

13,7% na Região do Norte (face a 14,8% em 2014) e de 12,4% para Portugal (13,9% em 2014), 

revelando um desagravamento da conjuntura.  

Os dados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) revelam também 

em Vila Real uma diminuição do número de desempregados inscritos no Centro de Emprego do 

Concelho nos últimos dois anos (2015 e 2016), tendo-se atingido os valores máximos em 2013. 

Apesar da descida gradual do número de desempregados, os valores ainda estão longe dos 

mínimos registados em 2004. Este cenário reforça a necessidade de ações que possam de alguma 

forma fomentar o emprego ao nível local e regional. 
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Fonte: IEFP – Dados Estatísticos 

Figura III.51 – Número de desempregados inscritos no concelho de Vila Real 

                                              
IIII CCDRN (2016). Norte Conjuntura – Relatório Trimestral 
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III.12.5. Estrutura da atividade económica 

A sub-região do Douro e o concelho de Vila Real oferecem, na generalidade uma organização 

económica com alguma diferenciação e peso particular em diferentes sectores de atividade. A 

análise do número de empresas segundo a CAE-Ver.3, em 2013, permite verificar uma maior 

concentração de empresas nos sectores da agricultura e do comércio, representando 

respetivamente, 26% e 18% das empresas com sede em Vila Real. Salientam-se ainda as 

atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, as atividades administrativas e serviços 

de apoio e as atividades de saúde humana e apoio social, todas representando cerca de 8% e 

evidenciando a importância do setor terciário (ver Figura III.52). 
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2014 

Figura III.52 – Empresas da sub-região do Douro e do concelho de Vila Real, segundo a CAE-Rev.3, 
2013 

No Quadro III.46 representa-se o pessoal ao serviço nas empresas, na sub-região do Douro e 
no concelho de Vila Real, segundo as várias atividades económicas. De acordo com os dados do 

INE, referentes ao ano 2013, os sectores que afetam mais pessoal são, respetivamente, a 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca e comércio por grosso e a retalho na sub-

região do Douro e comércio por grosso e a retalho e agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca em Vila Real. 
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Quadro III.46 - Pessoal ao serviço nas empresas da sub-região do Douro e do concelho de Vila Real, 
segundo o CAE-Rev.3, 2013 

N.º % N.º %

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1716 14,5 14782 30,6

B - Indústrias extrativas 80 0,7 … …

C - Indútrias tranformadoras 1010 8,5 4506 9,3

D - Electricidade, gás, vapor, água quente e fria a ar frio 41 0,3 … …

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 339 2,9 401 0,8

F - Construção 1138 9,6 5600 11,6

G - Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico 2660 22,4 9528 19,7

H - Transportes e armazenagem 512 4,3 1358 2,8

I - Alojamento, restauração e similares 939 7,9 3149 6,5

J - Actividades de informação e de comunicação 94 0,8 169 0,3

L - Actividades imobiliárias 102 0,9 274 0,6

M - Actividades de consultaria, científicas, tecnicas e similares 795 6,7 1963 4,1

N - Actividades administrativas e dos serviços de apoio 698 5,9 2074 4,3

P - Educação 527 4,4 1176 2,4

Q - Actividades de saúde humana e apoio social 703 5,9 1498 3,1

R - Actividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 112 0,9 345 0,7

S - Outras actividades de serviços 407 3,4 1169 2,4

Total 11873 100,0 48302 99,4

Vila Real Douro

 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2014 

Numa análise generalizada, o sector terciário emprega, em Vila Real, cerca de 79% da 

população ativa, demonstrando assim uma forte dependência dos sectores comercial, do 

alojamento, da restauração e dos serviços. Constata-se ainda o predomínio de micro e pequenas 

empresas privadas na estrutura empresarial concelhia. 

Analisando o volume de negócios das empresas, da sub-região do Douro e do concelho de Vila 
Real, o sector que apresenta maior representatividade é o comércio por grosso e a retalho em 

ambas as unidades territoriais. O segundo sector mais representativo, também em ambas as 

unidades territoriais é a indústria transformadora: no Douro com 16,3% e em Vila Real com 9,4%. 

Quadro III.47 - Volume de negócios nas empresas da sub-região do Douro e do concelho de Vila 
Real, segundo a CAE-Rev.3, 2013 

Unidades % Unidades %

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 11447 1,8 166280 7,9

B - Indústrias extrativas 3767 0,6 … …

C - Indútrias tranformadoras 59171 9,4 342551 16,3

D - Electricidade, gás, vapor, água quente e fria a ar frio 23249 3,7 … …

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 45374 7,2 47612 2,3

F - Construção 42639 6,8 257754 12,3

G - Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico 314222 50,1 943509 44,9

H - Transportes e armazenagem 26237 4,2 66905 3,2

I - Alojamento, restauração e similares 23579 3,8 68040 3,2

J - Actividades de informação e de comunicação 2465 0,4 4375 0,2

L - Actividades imobiliárias 2682 0,4 8030 0,4

M - Actividades de consultaria, científicas, tecnicas e similares 20501 3,3 42548 2,0

N - Actividades administrativas e dos serviços de apoio 22762 3,6 42320 2,0

P - Educação 4873 0,8 9047 0,4

Q - Actividades de saúde humana e apoio social 17917 2,9 36813 1,8

R - Actividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1374 0,2 5421 0,3

S - Outras actividades de serviços 5185 0,8 14236 0,7

Total 627444 100,0 2099111 97,9

Vila Real Douro
Volume de Negócios (em milhares de euros)

 
Fonte: Anuário Estatísticos da Região Norte, 2014 

Por fim, tratando-se de uma ampliação de um conjunto comercial, é conveniente conhecer o 

contexto ao nível do índice e poder de compra. 

O indicador poder de compra per capita é um índice que compara o poder de compra 
manifestado nos diferentes concelhos e regiões em termos per capita com o poder de compra 

médio do país a que foi atribuído o valor 100. 
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Quadro III.48 – Poder de compra per capita nos municípios da NUT III Douro, na região e no país, 
em 2013 
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Fonte: INE 

Na região do Douro, Vila Real destaca-se, no que diz respeito a este indicador, o que sustenta, 

em parte, o número de áreas comerciais de retalho alimentar de média/grande dimensão 

existentes das diferentes insígnias de projeção nacional: Jumbo, Intermarché, Lidl, Minipreço e 
duas lojas Pingo Doce, bem como a existência de um outro conjunto comercial (o “Nosso 

Shopping”) com 105 lojas de comércio e serviços, incluindo sete salas de cinema. 

 
Fonte: INE, 2015, Estudo sobre o poder de compra concelhio, 2013 

Figura III.53 - Indicador per Capita do poder de compra por município, 2013 
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III.13. AMBIENTE SONORO 

O presente estudo tem por objetivo a caracterização acústica da zona do Conjunto Comercial 

Continente de Vila Real onde se pretende ampliar o edifício existente e reestruturar o espaço 

exterior, o parque de estacionamento e os acessos rodoviários. Pretende-se identificar e quantificar 

os impactes acústicos causados nas fases de construção e exploração do Conjunto Comercial, em 

especial nos recetores sensíveis mais expostos ao ruído emitido direta e indiretamente nas 

diferentes fases do projeto referidas, bem como a identificação das situações onde se considera 

necessária a adoção de medidas de minimização do ruído, nos termos da legislação em vigor. 

A construção da ampliação do Conjunto Comercial será localizada a norte do atual edifício, e 

incluirá um novo acesso a norte do terreno e alargamento do parque de estacionamento, num 

terreno com uma área total de 48396m2. 

O Conjunto Comercial situa-se no lugar da Borralha, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 

Vila Real, e o acesso é feito pela Avenida Regimento de Infantaria 13 (antiga EN2) que liga o 

centro de Vila Real ao IP4 – Itinerário Principal 4, com ligação para norte no sentido de Chaves.  

A sul a AV. Fundadores do Circuito de Vila Real (antiga EN15) liga o centro da cidade de Vila 

Real a Murça, de poente para nascente. 

As vias de tráfego referidas (antiga EN2, IP4 e antiga EN15) apresentam volumes significativos 

de tráfego rodoviário e são as principais fontes de ruído apercebidas nas imediações do Conjunto 

Comercial. 

A poente do Conjunto Comercial ficam os edifícios do quartel do regimento de infantaria 13, e a 

norte e sul algumas moradias isoladas do tipo unifamiliar. A nascente e junto ao parque de cargas 
e descargas do Conjunto Comercial existe um bairro de moradias unifamiliares geminadas de R/C e 

1 andar conhecido como “Cooperativa dos Professores”. 

As moradias isoladas a sul do Conjunto Comercial estão em terrenos fechados não sendo 

possível o acesso para a recolha de dados acústicos na sua proximidade, mas como se encontram a 

maior distância do local de intervenção do projeto (terrenos a norte do atual edifício) e o ambiente 

acústico nessas habitações é influenciado pelo ruído de tráfego rodoviário na Av. Regimento 

Infantaria 13 e na AV. Fundadores do Circuito de Vila Real foi utilizado o modelo de cálculo da 

propagação sonora para elaborar mapas de ruído para prever os acréscimos dos níveis de ruído nas 

diferentes fases do projeto nesses locais.  

Prevemos que se mantenha o horário de funcionamento do Conjunto Comercial após as obras 
de ampliação, das 8:30h às 23:00h exceto Domingos e feriados em que o horário passa a ser das 

8:30h às 22:00h. O Conjunto Comercial de Vila Real é composto por um hipermercado e lojas 

comerciais possuindo um parque de estacionamento exterior para 406 veículos. 

 

III.13.1. Legislação e normas aplicáveis 

Regulamento Geral do Ruído 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro com a retificação 18/2007 de 16 de Março 

 

Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente 
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Decreto-Lei 146/2006, de 31 de Julho 

 

Diretrizes para elaboração de mapas de ruído 

Agência Portuguesa do Ambiente, Dezembro de 2011 

 

Norma Portuguesa NP 1996: “Acústica - Descrição e medição do ruído ambiente” 

Instituto Português da Qualidade, 2009 

 

Guia prático para Medições de Ruído Ambiente – no contexto do RGR tendo em conta a NP 

ISO1996 

Agência Portuguesa do Ambiente, Outubro 2011 

 

Good practice guide for strategic noise mapping and production of associated data on noise 

exposure – final draft 

European commission work group assessment on exposure to noise – Janeiro 2006 

 

Recomendações para a organização dos mapas digitais de ruído 

Agência Portuguesa do Ambiente  

 

Técnicas de prevenção e controlo de ruído 

Instituto do Ambiente, 2002 

 

Outros documentos relevantes: 

Plano Diretor Municipal de Vila Real 

Planta de Ordenamento – zonamento acústico – Fevereiro de 2011 

 

Valores de tráfego médio anual 

INIR e Estradas de Portugal (dados 2016)  

 

Estudo de tráfego rodoviário da “Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real” 

Ambisitus Lda. – Fevereiro 2017 
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III.13.2. Definições e enquadramento legal 

Utilizar-se-á como base para a definição de termos de referência a legislação nacional, 

nomeadamente a ratificada pelos seguintes diplomas: 

–  Constituição da República Portuguesa, Artigo 66.°; 

–  Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87 de 7 de Abril; 

–  Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro; 

– Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, Decreto-Lei n.º 96/2008; 

–  Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de Julho, que transpõe a Diretiva CE/49/2002; 

–  Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no 
Exterior, Decreto-Lei n.º 221/2006; 

–  Normas IPQ no domínio ambiental, designadamente a norma de ensaio NP EN ISO1996 

–  Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Junho de 2002 
publicada no Jornal oficial da União Europeia de 18-07-2002. 

– Recomendações da Agencia Portuguesa do Ambiente e do Instituto Português de 
Acreditação para a medição de ruído ambiente e elaboração de mapas de ruído. 

 

O diploma que enquadra as prescrições aplicáveis a um empreendimento desta natureza 

encontra-se definido no anexo ao Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro, oficialmente denominado 

de Regulamento Geral do Ruído.  

Os principais conceitos de acústica que são definidos na legislação vigente, com interesse para a 
análise apresentada, são os seguintes: 

Recetor sensível – O edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 

com utilização humana. 

Período de Referência - intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as atividades humanas típicas. São tomados como períodos de referência os seguintes:  

- diurno  (7:00h às 20:00h),  

- entardecer  (20:00h às 23:00h),  

- noturno  (23:00h às 7:00h). 

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq , de um ruído num intervalo de 

tempo - Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que 

o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

Ruído Ambiente (Ra)- Ruído global observado numa dada circunstância num determinado 
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança, próxima ou 

longínqua, e do local considerado. 

Ruído Residual (Rr)- Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares para 

uma situação determinada. 
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Ruído Particular - Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora. 

Nível de Avaliação – LAr – Valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência 

do ruído particular corrigido de acordo com as características tonais e/ou impulsivas do ruído 

particular e calculado pela expressão:  LAr = LAeq + K1 + K2  

(de acordo com o Anexo I do DL9/2007) 

Indicador de ruído - o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que 

tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

Lden -  Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno 

o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

 

Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight) -  o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano; 

Mapa de ruído - o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 

traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais 

corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 

Som total – som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente 

composto pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes; 

Som específico – componente do som total que pode ser especificamente identificada e que 

está associada a uma determinada fonte. 

Som residual – som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 

suprimido(s) o(s) som(s) específicos em consideração; 

Som impulsivo – som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. 

Som tonal – som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes 

e banda estreita, que emergem de modo audível do som total. 

 

Do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 
transcrevem-se os parágrafos com interesse para a presente avaliação: 

Art.º 2º  

Âmbito 

1- O presente Regulamento aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de 

ruído suscetíveis de causar incomodidade, designadamente:  

a) Construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de edificações;  

b) obras de construção civil;  

c) laboração de estabelecimentos industriais, comércio ou serviços; 
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d) equipamentos para utilização no exterior; 

(…) 

Artigo 3º 

Definições 

a) «Atividade ruidosa permanente» a atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que 

produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 

efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços; 

b) «Atividade ruidosa temporária» a atividade que não constituindo um ato isolado, tenha carácter não 

permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se 

fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras e construção civil, competições desportivas, 

espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados;  

(…) 

v) Zona mista – a área definida em plano municipal de ordenamento de território, cuja ocupação seja afeta a 

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

 

x) Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionadas para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 

conter pequenas unidades de comércio e de serviços, destinadas a servir a população local, tais como cafés 

e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, 

sem funcionamento no período noturno; 

 

z) Zona urbana consolidada – a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação;  

 (…) 

Artigo 6º 

Planos municipais de ordenamento do território 

1 – Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente sonoro, 

promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído 

existentes e previstas. 

2 – Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais e ordenamento do território a classificação, 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. 

3 - A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a 

revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor. 

4- Os municípios devem acautelar no âmbito das atribuições de ordenamento do território, a ocupação dos 

solos com usos suscetíveis de vir a determinar a classificação da área como zona sensível, verificada a 

proximidade de infraestruturas de transporte existentes ou programadas. 

(…) 

Artigo 7º  

Mapas de ruído 

5 - Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Ln reportados a uma altura de 4 m acima do 

solo. 
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(…) 

Artigo 8º 

Planos Municipais de redução de ruído 

1- As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior I que exceda os valores 

limite fixados no artigo 11º devem ser objeto de planos municipais de redução de ruído, cuja elaboração é da 

responsabilidade das câmaras municipais. 

(…) 

Artigo 11º 

Valores limite de exposição 

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes 

limites de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 55 dB(A) expresso pelo indicador Ln.  

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 45 dB(A) expresso pelo indicador Ln. (…). 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento, uma grande infra estrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior 

superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

(…) 

2 - Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis 

ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 

3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os números 2 e 3 do artigo 6º, para 

efeitos do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou 

inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

 

Artigo 12º 

Controlo prévio das operações urbanísticas 

1 - O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior é verificado no âmbito do procedimento de 

avaliação de impacte ambiental, sempre que a operação urbanística esteja sujeita ao respetivo regime 

jurídico. 

 2 - O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior relativamente às operações urbanísticas não 

sujeitas a procedimento de avaliação de impacte ambiental é verificado no âmbito dos procedimentos 

previstos no regime jurídico de urbanização e da edificação, devendo o interessado apresentar os documentos 

identificados na Portaria nº. 1110/2001, de 19 de Setembro. 

3 - Ao projeto acústico, também designado por projeto de condicionamento acústico, aplica-se o Regulamento 

dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei nº 129/2002, de 11 de Maio. 

4 - Às operações urbanísticas previstas no nº. 2 do presente artigo, quando promovidas pela administração 

pública, é aplicável o artigo 7º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, competindo à comissão de 

coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente verificar o cumprimento dos valores 

                                              
I
 Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto de fontes sonoras que fazem 
parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado. 
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limite fixados no artigo anterior, bem como emitir parecer sobre o extrato de mapa de ruído ou, na sua 

ausência, sobre o relatório de recolha de dados acústicos ou sobre o projeto acústico, apresentados nos 

termos da Portaria nº. 1110/2001, de 19 de Setembro. 

 5 - A utilização ou alteração da utilização de edifícios e suas frações está sujeita à verificação do cumprimento 

do projeto acústico a efetuar pela câmara municipal, no âmbito do respetivo procedimento de licença ou 

autorização da utilização, podendo a câmara, para o efeito, exigir a realização de ensaios acústicos. 

 6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas escolas, 

hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite fixados no artigo 
anterior. 

 7 - Excetuam-se do disposto no número anterior os novos edifícios habitacionais em zonas urbanas 

consolidadas, desde que essa zona: 

a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído; ou 

b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e que o projeto acústico 

considere valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, 

superiores em 3 dB aos valores constantes da alínea a) do nº. 1 do artigo 5.o do Regulamento dos 

Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 129/2002, de 11 de Maio. 

 

Artigo 13º 

Atividades ruidosas permanentes 

1 - A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 

sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º; e 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq, 

do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em 

avaliação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período 

diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB (A) no período noturno, nos termos do anexo I do presente 

Regulamento, do qual faz parte integrante.  

(…) 

5 – O disposto na alínea b) do nº 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq 

no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos nº 1 e 4 do 

Anexo I .  

(…) 

 

Artigo 14º 

Atividades ruidosas temporárias 

 

É proibido o exercício de  atividades  ruidosas  temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de  habitação,  aos  sábados,  domingos  e feriados  e  nos  dias  úteis  entre  as  20 h  e  as  8  

horas;  

b) Escolas, durante o  respetivo  horário  de  funcionamento; 
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c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 

 

Artigo 15º 

Licença especial de ruído 

1 - O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excecionais e devidamente 

justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo município (…) 

 

III.13.3. Caraterização acústica atual 

Identificação Qualitativa de Potenciais Fontes de Ruído Associadas ao Conjunto Comercial 

São de considerar no presente estudo as emissões de ruído de equipamentos afetos aos 

edifícios que tenham emissão de ruído para o exterior, como por exemplo os sistemas de 

ventilação, compressores, geradores de emergência, sistemas AVC, etc., bem como da atividade 

dos futuros utilizadores do Conjunto Comercial Continente, particularmente ao nível da circulação 

de veículos ligeiros de clientes, funcionários, ou fornecedores no acesso ao parque de 

estacionamento e de veículos pesados para operações de carga / descarga de produtos. 

Classificação da Atividade 

De acordo com o disposto no Art.º 3.º do RGR, e atendendo ao tipo de utilização do futuro 

Conjunto Comercial, entende-se que esta atividade se enquadra na “laboração de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços” pelo que deverá ser classificada como uma 

Atividade Ruidosa Permanente. 

Caracterização da Envolvente Próxima 

A Câmara Municipal de Vila Real no âmbito do Plano Diretor Municipal aprovou a classificação 

acústica de zonas sensíveis e zonas mistas na “Planta de Ordenamento – zonamento acústico” de 

fevereiro de 2011, sendo toda a zona do Conjunto Comercial e zona envolvente classificada como 

zona mista (ver Figura III.54). 

Esta Planta de ordenamento cujo extrato da zona de estudo é apresentada na Figura III.54 tem 
a forma de um “mapa de conflito” indicando as zonas em que os limites legais para a classificação 

da zona são cumpridos e as zonas em que são excedidos até 10 dB(A) (para a zona mista - valores 

do indicador Lden de 65 dB(A) a 75 dB(A)) e as zonas que excedem o limite legal em mais de 10 

dB(A) (>75 dB(A) numa zona mista) que coincidem com as principais vias de tráfego rodoviário – 

antiga EN2, IP4 e antiga  EN15. 

Pela análise dos mapas referidos dos quais se apresenta em extrato na figura seguinte 

verificamos que foi identificada uma zona de sobre-exposição na proximidade da Av. do Regimento 

de Infantaria 13 e na ligação desta ao IP4. 
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Fonte: C.M. Vila Real (Fevereiro 2011) 

Figura III.54 - Extrato da Planta de ordenamento da classificação de zonas acústicas da zona de 
estudo  

Para análise da evolução do ambiente sonoro com a ampliação do Conjunto Comercial foram 

elaborados mapas de ruído do local que apresentam graficamente a distribuição dos níveis sonoros 

para a situação atual e para a situação previsível com a construção e exploração do novo edifício 

do Conjunto Comercial de Vila Real, permitindo uma apreciação global e expedita das fontes de 

ruído e do ambiente acústico exterior, em particular junto dos recetores sensíveis mais expostos. 

Para a validação do modelo de cálculo de simulação da propagação sonora, realizaram-se 

contagens do volume de tráfego em simultâneo com a recolha dos níveis sonoros nos locais de 

interesse da zona de influência do projeto. 

O RGR no seu Artigo 12º, relativo ao controlo prévio das operações urbanísticas, impõe a 
verificação dos valores limite de exposição que são definidos no Artigo 11º (“critério de exposição 

máxima”) de acordo com a classificação acústica da zona.  

Considerando a classificação acústica feita pelo Município de Vila Real como zona mista, os 

recetores sensíveis mais próximos da Conjunto Comercial (moradias unifamiliares), ficam sujeitos 

aos limites previstos de Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) como limites máximos de exposição ao 

ruído ambiente no exterior. 
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III.13.3.1. Níveis sonoros no local (Situação de Referência) 

O ambiente acústico no local foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros in situ, 

realizadas em Janeiro de 2017, durante os períodos de referência diurno, entardecer e noturno, por 

amostragens de duração adequada e em condições consideradas representativas da atividade local, 
próximo das fachadas das habitações mais expostas ao ruído do Conjunto Comercial, e em especial 

do local da futura ampliação. 

O relatório de ensaios acústicos realizado foi emitido pelo laboratório de ensaios da Enarpur - 

Estudos Atmosféricos e de Energia Lda. com referência 07-17-JBR e está incluído no Anexo VI do 

Volume II - Anexos Técnicos. 

O mapa seguinte representa a zona considerada no estudo para elaboração dos mapas de ruído, 
com representação das vias de tráfego rodoviário e os edifícios destinados a habitação e outros 

(quartel, comércio e serviços) bem como a zona do Conjunto Comercial e do seu parque de 

estacionamento. 

Nos locais R1 e R2 que são os mais relevantes e críticos para a avaliação dos impactes 

acústicos gerados pela ampliação prevista, foi avaliado o nível sonoro de longa duração (ver 

Anexo VI do Volume II – Anexos Técnicos). Realizaram-se ainda medições no limite norte do 

terreno da IP4 (R3) para caracterizar o ruído emitido pela IP4 e acessos do nó com a EN2, e na 

zona do parque de estacionamento do Conjunto Comercial Continente para configuração do 

modelo de simulação de propagação sonora IMMI. 

Dadas as características do local e das fontes ruidosas consideradas (vias de tráfego 
rodoviário), podemos prever que os níveis sonoros apercebidos no local não sofrerão alterações 

significativas ao longo do ano, estando condicionados por variações dos volumes de tráfego (o 

volume de tráfego no mês de Janeiro é cerca de 95% do tráfego médio anual) e da 

direção/velocidade do vento. 

Os valores dos níveis sonoros medidos e apresentados no Quadro III.49, foram obtidos em 

posições representativas dos locais com interesse (Figura III.55), com várias medições em 
diferentes horas do dia, nos 3 períodos de referência. 
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Figura III.55 - Localização do Conjunto Comercial e dos pontos de medição (R1 e R2) 
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Quadro III.49 - Níveis sonoros medidos, LAeq, do Ruído Ambiente (Janeiro de 2017) 

LOCAL 
Período 

referência 
Dia 

Hora 
inicio 

Tempo 
medição 

(minutos) 

LAeq 
(dB) 

LAeq 
médio 

(dB) 

Lden 

dB(A) 

5-1-2017 9:36 45 46,2 

Diurno 

23-1-2017 15:54 45 46,4 

46,3 

5-1-2017 20:51 30 45,2 

Entardecer 

23-1-2017 21:08 30 44,6 

44,9 

5-1-2017 23:02 30 43,2 

R1 

Rua Prof. João 

Pena nº 70 

Noturno 

23-1-2017 23:06 30 42,7 

42,9 

50 

5-1-2017 10:19 45 57,2 

Diurno 

23-1-2017 14:45 45 56,9 

57,0 

5-1-2017 21:33 30 54,0 

Entardecer 

23-1-2017 20:16 30 53,9 

54,0 

5-1-2017 23:46 30 51,8 

R2 

Av. 

Regimento 

Infantaria nº 

13 

Noturno 

23-1-2017 23:52 30 51,9 

51,9 

59 

(1) Ver localização dos “Pontos de Medição” na Figura III.55. 

(2) Relatório de ensaio no Anexo VI do Volume II – Anexos técnicos 

(3) Medições realizadas a 4m de altura. 

 

A metodologia utilizada para a elaboração, configuração e validação dos mapas de ruído está 

descrita nos anexos VI.1 e VI.2 do Volume II – Anexos Técnicos. 

Os mapas de ruído obtidos pelo cálculo da propagação sonora e que traduzem os níveis sonoros 

no local para a situação atual (Ano 2017 - Ruído Ambiente), são apresentados no Anexo VI.3 – 

“Mapas de ruído” do Volume II – Anexos Técnicos. O Mapa MR01 é referente ao indicador de 

incomodidade global Lden e o mapa MR02 ao indicador Ln do período noturno. 

No Anexo VI.2 incluem-se “mapas de conflito” para os indicadores Lden e Lnight que traduzem 

os acréscimos dos níveis sonoros gerados na situação futura com a ampliação relativamente à 
situação atual, numa escala por classes diferindo de 1dB(A). Esta representação permite ainda 

identificar as zonas e recetores sensíveis sujeitos ao ruído emitido no pleno funcionamento do 

Conjunto Comercial após a ampliação do edifício e reestruturação dos acessos. 
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III.13.3.2. Avaliação das Condições Atuais 

Critério de exposição máxima 

Dos resultados obtidos nas medições realizadas in situ nos locais de interesse para o presente 

estudo (moradias unifamiliares) podemos concluir que o ambiente acústico é essencialmente 
influenciado pelo ruído do tráfego rodoviário na Avenida Regimento Infantaria 13, no IP4 e seus 

acessos de ligação com a EN2, e a sul a AV. Fundadores do Circuito de Vila Real, bem como do 

parque de estacionamento do Conjunto Comercial e de atividade no parque de cargas e descargas 

do Conjunto Comercial (próximo do local R1). 

O Regulamento Geral do Ruído estabelece no artigo 11º os valores limite de exposição ao ruído 

dos recetores sensíveis, em função da classificação da zona como sensível ou mista. No caso em 

apreciação, e considerando que a zona dos recetores sensíveis mais expostos foi classificada como 

zona mista, os valores limite de exposição é o indicado no quadro seguinte. 

Quadro III.50 - Critério dos valores limites de exposição  

Critério dos Valores Limite de Exposição (Art.º 11 do Decreto-Lei n.º 9/2007) 

Valor de Referência Zona mista 

Descritor Local P. Diurno-Entardecer-Noturno 
Lden (dB(A)) 

P. Noturno 
Ln (dB(A)) 

LAeq (dB(A)) 
Habitações unifamiliares no Lugar da 

Borralha 
≤ 65 ≤ 55 

 

Os níveis sonoros previstos para as fachadas mais expostas das habitações a nascente na Rua 
Prof. João Pena são de Lden≈50dB(A) e Ln≈43dB(A) e na moradia a norte do futuro parque de 

estacionamento na Av. Do Regimento Infantaria 13 nº 19/21 são Lden≈59dB(A) e Ln≈52dB(A) na 

fachada virada para o terreno do Conjunto Comercial. 

As habitações mais expostas ao ruído da atividade do Conjunto Comercial encontram-se numa 

zona mista, pelo que cumprem os limites regulamentares de Lden ≤ 65 dB(A) e de Ln ≤ 55 dB(A) 

fixados no Regulamento Geral do Ruído. 

 

III.14. RESÍDUOS 

III.14.1. Enquadramento 

O concelho de Vila Real integra a Associação de Municípios do Vale do Douro Norte que por sua 

vez integra o sistema multimunicipal de resíduos Resinorte constituído por 35 Municípios da Região 

Norte. No concelho, a EMAR é responsável pela gestão da recolha e deposição de RSU, através de 

3 circuitos de recolha: recolha indiferenciada, recolha seletiva e recolha de objetos domésticos fora 
de uso (“monstros”).  

Essa gestão abrange a colocação de contentores para deposição de RU e a sua recolha, cujo 

serviço está adjudicado a uma empresa privada, e ainda o transporte a destino final de resíduos 

urbanos indiferenciados. O local de destino destes resíduos é o Aterro, localizado na Freguesia de 

Andrães, Vila Real, gerido, pela empresa Resinorte. 

X 

R1 
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Fonte: www.emar.pt 

Figura III.56 – Evolução da quantidade de resíduos indiferenciados depositados em aterro 
(toneladas) 

A recolha de indiferenciados é efetuada através de contentores distribuídos pelo concelho. A 

recolha seletiva conta com 396 ecopontos na totalidade do concelho, resultando num rácio de 131 

habitantes por ecoponto (considerando a população indicada pelo INE para 2011), valor bastante 

positivo. 

A EMAR tem ainda instalados oleões em Juntas de Freguesia, em escolas e nas oficinas da EMAR 

para recolha de óleos alimentares usados, tendo entretanto, providenciado o reforço destas 

unidades de recolha, destacando-se a colocação de um óleão no parque de estacionamento do 

conjunto comercial em análise, facilitando a sua utilização pelos clientes deste espaço. 

A gestão da recolha seletiva está concessionada igualmente à empresa Resinorte. A quantidade 

de resíduos seletivos recolhidos e entregues para reciclagem encontra-se no gráfico seguinte. 

 

Fonte: www.emar.pt 

Figura III.57 – Evolução da quantidade de resíduos recolhidos seletivamente (toneladas) 

Em Vila Real o sistema dispõe de um aterro intermunicipal, localizado em Andrães, para onde 

são encaminhados os resíduos indiferenciados. Os monstros domésticos são encaminhados para o 

parque multimateriais também localizado em Andrães, e os materiais recolhidos nos ecopontos são 

encaminhados para o Centro de Triagem do Sistema Intermunicipal do Vale do Douro Sul, de 

acordo com as informações disponibilizadas pela EMAR, no seu sítio da internet. Os dados 

referentes à recolha de indiferenciados e seletiva em 2014 apontam para cerca de 18 857 e 962 

toneladas, respetivamente. A recolha seletiva representa assim cerca de 4,8% do total de resíduos 

recolhidos. 

A capitação da produção de resíduos no concelho é de cerca de 382 kg/hab.ano, valor bastante 

inferior à média nacional que é de 460 kg/hab.ano. 

III.14.2. Resíduos gerados no conjunto comercial 

Os resíduos gerados no conjunto comercial são geridos de acordo com a sua tipologia e grau de 

perigosidade. Na área de serviço existente atrás do conjunto comercial localiza-se o parque de 
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resíduos onde são triados e armazenados todos os resíduos gerados pelas diferentes lojas do 

conjunto comercial, onde aguardam pela recolha por operadores devidamente licenciados. 

Nesta área existem contentores de grandes dimensões para esferovite e paletes de madeira fora 

de uso e um compactador para mistura de embalagens de cartão e plástico. São ainda acumulados 

separadamente plásticos rígidos e metais. Num anexo coberto existe um compartimento destinado 

aos resíduos sólidos indiferenciados e outro compartimento onde se identificam locais de deposição 

de diferentes tipologias de resíduos: resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, lâmpadas, 

pilhas, baterias e acumuladores, toners e tinteiros, óleos alimentares usados, óleos de manutenção 

de viaturas, filtros de óleo, absorventes contaminados, fardamento têxtil, rolhas de cortiça. Neste 

local existem ainda arcas frigoríficas que acondicionam subprodutos de origem animal (SPOA) não 

destinados a consumo humano, que são posteriormente encaminhados para o fabrico de rações. 

No quadro seguinte apresentam-se os dados referentes à gestão de resíduos do conjunto 

comercial em 2015. Da sua análise verifica-se que a maior percentagem (58,7% do total de 

resíduos produzidos) diz respeito à mistura de embalagens, seguindo-se os resíduos 

indiferenciados equiparados a domésticos com 38,5%. Todas as restantes tipologias representam 

apenas 2,8% do total de resíduos produzidos, sendo que destes, 0,5% dizem respeito a resíduos 

perigosos. 

Quadro III.51 – Resíduos produzidos no Conjunto Comercial, 2015 

Código 
LER 

Designação 
Quantidade 

(ton) 
Operador Operação 

08 01 12  Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 11 0,200 
Safetykleen 
Portugal, SA 

D15 

15 01 02 Embalagens de plástico 6,580 
Palmiresíduos, 

Lda 
R13 

15 01 06  Misturas de embalagens  265,690 
Palmiresíduos, 

Lda 
R13 

15 01 11* 
Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob 
pressão, contendo uma matriz porosa sólida perigosa (por 
exemplo amianto) 

0,300 
Safetykleen 
Portugal, SA 

R13 

15 02 02*  
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem 
outras especificações), panos de limpeza e vestuário de 
proteção contaminados por substâncias perigosas 

0,360 
Safetykleen 
Portugal, SA D15 

16 01 07* Filtros de óleo 0,130 
Safetykleen 
Portugal, SA 

R13 

16 02 11* Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos 0,800 
Ambibelmonte, 

SA 
R13 

16 06 01* Acumuladores de chumbo 0,480 Disbat, Lda R13 

19 08 09 
Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, 
contendo apenas óleos e gorduras alimentares 

2,500 Fabrióleo, SA R9 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares 0,986 EGI, Lda R3 

20 01 33* 
Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 
16 06 03 e pilhas e acumuladores não triados contendo 
desses acumuladores ou pilhas 

0,119 Ecopilhas, Lda R13 

20 03 01 Mistura de resíduos urbanos e equiparados 174,228 Resinorte, SA D1 

Total 452,373   

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, MIRR,2015 

No recinto do conjunto comercial existem pontos de recolha separativa de diferentes resíduos 
para utilização pelos clientes como por exemplo óleos alimentares usados (gestão da 

responsabilidade da EMAR), rolhas de cortiça, lâmpadas, pilhas e resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos. 
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IV. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM O PROJETO 

A evolução da área na ausência do projeto pretende constituir uma base de referência 
comparativa auxiliar da avaliação de impactes da implementação do projeto de ampliação proposto 

constituindo a designada “alternativa zero” e consiste na manutenção das condições atuais de 

funcionamento do Projeto. 

Na ausência da ampliação proposta, não será expectável que se implante nenhum outro projeto 

no espaço atualmente sem ocupação dado o mesmo ser propriedade do Promotor.  

Assim, manter-se-á a situação atual, com uma área inculta e pouco qualificada, numa das 

entradas principais da cidade de Vila Real.  

Ao nível dos fatores climáticos, não se esperam alterações com significado. 

A evolução da qualidade do ar na área do projeto sem a ampliação do mesmo depende 

essencialmente da evolução dos volumes do tráfego nas vias existentes e da diminuição das 

emissões dos veículos automóveis associada à evolução da indústria automóvel. 

Assim, e não se esperando um incremento significativo nos tráfegos rodoviários das vias 

circundantes ao projeto, prevê-se uma melhoria da qualidade do ar da área em estudo associada à 

diminuição das emissões dos veículos automóveis. 

Não se implementando a ampliação em estudo, é expectável que a área se mantenha como 

está, sem afetações na morfologia do terreno nem na geologia local. De igual forma, não haverá 

afetação dos solos na área de intervenção nem se prevê que os mesmos possam ter uma 

ocupação diferente da atual uma vez que são propriedade do Proponente. 

Na ausência do projeto e na perspetiva do fator ambiental Recursos Hídricos Superficiais, as 

águas superficiais poderão manifestar alguns sinais diferenciadores da situação atual. Assim, a 

fraca a moderada degradação, que atualmente é apresentada pelas águas superficiais, poderá 

evoluir para estados de degradação mais acentuados caso não venham a ser adotadas medidas 
corretivas que sejam acompanhadas de um programa de monitorização capaz de assegurar um 

correto controlo da qualidade das águas drenadas superficialmente. 

Refira-se, contudo, que a origem da degradação patente nas águas superficiais estará, muito 

provavelmente, relacionada com a ocupação de superfície: possíveis habitações sem saneamento, 

campos agrícolas e vias rodoviárias, que serão responsáveis pelo estado atual das águas 

superficiais. 

Na ausência do projeto e na perspetiva do fator ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos, 

as águas subterrâneas poderão manifestar alguns sinais diferenciadores da atual situação. Assim, a 

moderada a fraca degradação, que atualmente é apresentada pelas águas subterrâneas, poderá 

evoluir para estados de degradação mais acentuados caso não venham a ser adotadas medidas 

corretivas que sejam acompanhadas de um programa de monitorização capaz de assegurar um 

eficaz controlo da qualidade das águas subterrâneas. 

A origem desta poluição estará, muito provavelmente, relacionada com a ocupação da superfície 

– aglomerados populacionais, campos agrícolas e rede de vias rodoviárias que aqui existem. 
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Relativamente à vegetação, não deverá evoluir para uma situação de mato mais denso pois, 

por questões de segurança, o Promotor promove a limpeza regular da área, evitando o 
desenvolvimento das comunidades vegetais presentes, mantendo apenas o estrato herbáceo. Não 

havendo evolução nos habitats também não é expetável que surjam evoluções nas comunidades 

faunísticas existente, podendo eventualmente diminuir a diversidade biológica em resultado da 

maior densificação urbana da envolvente. De referir que o PDM prevê uma unidade operativa de 

planeamento e gestão destinada a áreas de expansão predominantemente habitacionais para as 

áreas agrícolas a sul e nascente da área de implantação do Projeto. 

Em termos paisagísticos é de esperar que, não se implementando a ampliação proposta, a 

área se mantenha como um vazio urbano pouco qualificado, ocupada com vegetação herbácea. 

No que respeita ao património arquitetónico e arqueológico, não havendo intervenção na 

área não se espera que possam ser detetados eventuais valores arqueológicos que possam existir 

no subsolo, embora os estudos desenvolvidos no âmbito do presente trabalho apenas tenham 

classificado a área como de reduzido a médio potencial arqueológico.  

Quanto às questões de ordenamento do território, a não execução do Projeto não concorrerá 

para a concretização da estratégia gizada para o concelho e para a cidade, nomeadamente para o 

objetivo de “reestruturação e fortalecimento dos sectores económicos, através da reestruturação e 

potenciação dos recursos endógenos existentes e da implementação de uma política de promoção 

do acolhimento empresarial”, permanecendo a área como um vazio urbano. 

Ao nível do tráfego e acessibilidades a não implementação do projeto manterá a carga atual 

nas vias envolventes, uma vez que não haverá acréscimo de geração de tráfego de clientes 

originado pelo empreendimento. 

Relativamente ao ambiente sonoro, o cenário denominado “Alternativa Zero” consiste na 

evolução das condições acústicas atuais e depende essencialmente da evolução dos volumes do 

tráfego nas vias existentes, visto que estas constituem as principais fontes de ruído no local. 

Nos locais em que o ambiente acústico é condicionado pelo ruído das vias de tráfego, os níveis 

sonoros para a “Alternativa Zero” não deverão sofrer acréscimos significativos, uma vez que os 

níveis sonoros seguem uma relação logarítmica (e não linear) em função da variação dos volumes 

do tráfego. De acordo com os últimos dados publicados pelo IMT – Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes I.P. a variação da circulação média diária mensal tem sofrido um acréscimo médio 

ponderado desde 2014 entre os 2,4% e os 7,9% com tendência para diminuir e estabilizar em 

2017 e no próximo ano. 

Quadro IV.1 - Evolução do volume de tráfego (fonte IMT) 
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Considerando por excesso o maior acréscimo de 2016 face a 2015 verificado no Interior Norte 
de cerca de 8% calculamos o seu efeito em termos de emissão sonora utilizando as normas para o 

tráfego rodoviário do software IMMI, obtendo um acréscimo do nível sonoro máximo de +0,3 

dB(A). Assim sendo, os valores de LAeq adotados para a “Alternativa Zero” não devem sofrer 

alterações significativas relativamente aos níveis sonoros registados para a situação atual de 

referência. 

Por fim, considera-se que, na ausência da ampliação proposta a produção de resíduos seguirá 

as tendências verificadas para o concelho, embora as políticas ambientais do Grupo SONAE possam 
concorrer para uma melhoria, nomeadamente através otimização do desenho e materiais utilizados 

nas embalagens primárias e de transporte, principalmente nos produtos de marca própria, levando 

à diminuição dos resíduos produzidos. 
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V. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

A Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais constitui uma das principais funções do 
Estudo de Impacte Ambiental, sendo uma das fases fundamentais da Avaliação de Impacte 

Ambiental.  

A análise e previsão dos impactes associados à construção e funcionamento da ampliação do 

Conjunto Comercial Continente de Vila Real basearam-se na caracterização da situação de 

referência e na projeção e avaliação da sua evolução na sequência da implementação do Projeto, 

em comparação com a evolução do ambiente sem a implementação do Projeto.  

No que respeita à fase de desativação, não existe, por parte do Proponente, nenhuma 

estimativa temporal para a desativação do mesmo, nem, perante tal eventualidade, estimativa da 

forma que a mesma poderá ocorrer. De facto, este tipo de projetos estão intrinsecamente 

dependentes da evolução da economia e das dinâmicas comerciais. Por outro lado, a desativação 

do conjunto comercial poderia passar pela mudança de uso das instalações, pelo desmantelamento 

das mesmas ou pela simples cessação das atividades existentes. Por este motivo, o grau de 

incerteza associado a esta fase impede a identificação de impactes e ainda mais a sua avaliação, 

pelo que se optou pela sua não inclusão. 

Neste capítulo apresenta-se a identificação, caracterização e a avaliação dos impactes 

ambientais, positivos e negativos, associados ao Projeto, assim como a síntese global e 
hierarquização dos impactes ambientais previsíveis. A avaliação de impactes foi efetuada por 

descritor ambiental, seguindo a organização de temas adotada no capítulo de caracterização do 

ambiente afetado pelo projeto (situação de referência). 

V.1. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A identificação e avaliação dos impactes induzidos pela implementação do Projeto basearam na 

informação disponível e no conhecimento pericial dos especialistas envolvidos. Os descritores 

considerados na análise de impactes foram os analisados na caracterização da situação de 

referência.  

Para cada um dos descritores ambientais caracterizados na situação de referência foram 
identificadas as ações associadas ao Projeto que poderão induzir alterações sobre a situação atual, 

dissociando-se os impactes associados à fase de construção e à fase de funcionamento.  

A avaliação de impactes ambientais foi efetuada da forma mais rigorosa possível atendendo aos 

seguintes parâmetros: 

•••• Os impactes foram ainda identificados de acordo com a sua Natureza - direta ou indireta, 

dependendo se o impacte ambiental deriva diretamente ou não das atividades do projeto, 

considera-se como direto quando é determinado pelo próprio projeto e indireto quando os 

efeitos se devem não ao projeto mas às atividades com ele relacionadas;  

•••• No que se refere ao seu potencial (P), os impactes foram classificados como positivos, 

negativos, neutros ou indeterminados. Considerando-se como impactes positivos aqueles que 
acarretam ganhos para o ambiente, foram ainda avaliados impactes neutros ou 

indeterminados, os primeiros quando não afetem o descritor em análise, no segundo caso 

quando não seja possível prever a sua tipologia. Na matriz serão quantificados como: +1 

(positivo); -1; negativos; 0 (neutros/indeterminados); 
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•••• Relativamente à importância (I), significado relativo, dos impactes ambientais determinados 

pelo Projeto, foi adotada uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que 

permitiu transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo 

Projeto em cada uma das vertentes do meio. Assim, no que se refere à importância, os 

impactes ambientais resultantes do Projeto em análise foram classificados como 

insignificantes, pouco significativos, significativos ou muito significativos. Esta hierarquização 

permite determinar o grau de preocupação com que o impacte deverá ser encarado pelo 

público afetado, os impactes muito significativos e significativos, deverão ser analisados com 

maior relevância a ponto de se proporem medidas de minimização da sua evolução durante as 

diferentes fases do projeto. Na matriz os impacte serão quantificados da seguinte forma: 

 1   2-3   5-6   9-11  

Insignificante Pouco significativo Significativo Muito significativo 

 

•••• Relativamente à magnitude (M) dos impactes ambientais determinados pelo Projeto, foram 

utilizadas técnicas de previsão que permitiram evidenciar a intensidade dos referidos 

impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das ações propostas e a sensibilidade 

de cada um dos fatores ambientais afetados. Quando exequível, a magnitude (significado 

absoluto) dos potenciais impactes ambientais foi traduzida de forma qualitativa mas tão 

objetiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes foi classificada 

como elevada, moderada, reduzida ou nula. No âmbito da identificação e avaliação de 

impactes foram ainda indicados os impactes que não podem ser minimizados e avaliados os 

impactes residuais.  

 1  2   5  12  

Nula  Reduzida  Moderada  Elevada  

 

•••• No que se refere à duração (D) do impacte este será classificado como Permanente (5) ou 

temporário (3).  

 1   3  

Temporário Permanente 

 

•••• A distribuição temporal (Pr) em que se faz sentir o impacte será quantificada na matriz e 

da seguinte forma: 

 1  3   9  

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Para este efeito considerou-se um período de curto prazo até um ano, médio prazo até 5 anos e 

longo prazo quando se refere a períodos superiores a 5 anos.  

O resultado final consiste na multiplicação das ponderações atribuídas a cada impacte de modo 
a que seja quantificado o significado de cada impacte, bem como identificados os impactes para os 

quais são necessárias medidas de minimização mais atentas e os descritores que requerem 

monitorização ambiental. 

São ainda caracterizados os impactes cumulativos expectáveis que resultarão da 

implementação do projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou 
previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários. 
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A matriz de quantificação e hierarquização dos impactes ambientais apresenta-se no subcapítulo 

V.18 – Síntese de Impactes (pág.197) e resume a avaliação ambiental de cada descritor.  

A avaliação e classificação de impactes ambientais envolvem sempre alguma subjetividade, 

motivada pela subjetividade dos critérios de valorização que cada técnico ou indivíduo lhe atribui. 

V.2. ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTES 

Face à descrição do projeto e ao ambiente afetado pela sua construção considera-se que as 

principais atividades potencialmente geradoras de impactes ambientais negativos ocorrem na fase 

construção, nomeadamente durante os trabalhos de decapagem, escavação dos solos, e ainda 

durante a fase de funcionamento, principalmente devido ao tráfego gerado.  

Por não haver nenhuma expetativa relativa à desativação do Projeto, situação comum neste tipo 
de empreendimentos, em que a evolução depende essencialmente da evolução dos 

mercados/economia, não se considerou esta fase, tanto ao nível da identificação como da avaliação 

de impactes por se considerar que o grau de incerteza associado é demasiado elevado. 

De acordo com as atividades a desenvolver nas diferentes fases do Projeto (construção e 

funcionamento) identificaram-se as principais ações que se consideram suscetíveis de afetar o 

equilíbrio dos descritores analisados, sintetizadas no Quadro V.1.  

 

Quadro V.1 – Atividades e ações envolvidas nas fases de construção e funcionamento do Conjunto 
Comercial Continente de Vila Real  

Fase  
Atividades 
principais  

Ações/consequências 

Instalação do 
estaleiro e 
infraestruturas de 
apoio. 

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Desmatação e limpeza dos locais de implementação do estaleiro; 
Decapagem do solo; 

Emissão de ruído e vibrações; 
Libertação de poluentes atmosféricos; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos. 

Limpeza e 
desmatação da área 
de intervenção 
(corte e arranque 
de arbustos)  

Remoção de rochas de maiores dimensões, detritos e vegetação lenhosa 
(arbustos, cepos e raízes); 
Manuseamento de resíduos de desmatação;  
Decapagem do solo; 
Triagem e transporte dos resíduos para destino adequado; 

Aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de comunicação 
envolventes; 
Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 
Emissão de ruído e vibrações, libertação de poeiras e poluentes atmosféricos; 

Compactação do solo. 

Demolição de 
estruturas/Remoção 
do pavimento do 
estacionamento no 
local onde será 
implantado o 
edifício 

Utilização de martelos pneumáticos e máquinas para remoção do pavimento em 
betuminoso; 
Demolição de muros e outras estruturas; 

Triagem e transporte dos resíduos para destino adequado; 
Aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de comunicação 
envolventes; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Emissão de ruído e vibrações, libertação de poeiras e poluentes atmosféricos; 

Construção 

Terraplanagens Escavação e movimentação de terras até à cota das fundações da área de 
ampliação e das áreas para futuros acessos e estacionamento; 
Circulação de viaturas e maquinaria; 
Aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de comunicação 
envolventes; 
Presença humana; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 
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Fase  
Atividades 
principais  

Ações/consequências 

Emissão de ruído e vibrações; 

Emissão de poluentes atmosféricos; 

Alteração da ocupação do solo. 

Construção da 
ampliação proposta 

Movimentação e transporte de terras e materiais; 
Execução das fundações; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Betonagem e trabalhos em alvenaria; 
Circulação de viaturas e maquinaria nas vias de comunicação envolventes; 

Aumento da presença humana no local e da afluência de colaboradores ao local de 
desenvolvimento da empreitada; 
Emissão de ruído e vibrações; 

Instalação de redes 
de infraestruturas 
de apoio 

Abertura de valas para instalação das infraestruturas de abastecimento de água, 
drenagem de águas residuais, eletricidade e telecomunicações; 

Movimentação e transporte de terras e materiais; 
Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 
Betonagem e pequenos trabalhos em alvenaria; 

Instalação de acessórios especiais (tubagens, cabos, entre outros). 
Circulação de viaturas e maquinaria nas vias de comunicação envolventes; 
Aumento da presença humana no local e da afluência de colaboradores ao local de 
desenvolvimento da empreitada; 
Emissão de poeiras, poluentes atmosféricos, ruído e vibrações; 

Construção dos 
estacionamentos, 
passeios e 
pavimentação dos 
acessos; 

Movimentação de materiais; 
Colocação de redes de drenagens de águas pluviais;  

Construção dos passeios e estacionamentos; 
Colocação da iluminação pública; 
Pavimentação; 

 

Desmonte do 
estaleiro e arranjos 
exteriores finais  

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Remoção e transporte de materiais sobrantes e elementos inertes; 
Execução dos arranjos paisagísticos exteriores; 

Transporte de resíduos da obra; 

Desmobilização da mão-de-obra; 
Reposição da situação inicial. 

Funcionamento Funcionamento do 
Conjunto Comercial 
Continente 

Aumento da afluência de pessoas e veículos ao local; 
Manutenção de equipamentos e estruturas de apoio; 
Produção/Gestão de resíduos sólidos e de efluentes residuais; 
Manutenção de infraestruturas e redes; 

Desenvolvimento das atividades logísticas previstas. 

 

V.3. CLIMA 

O fator ambiental clima constitui fundamentalmente, um fator de enquadramento e de suporte 

à análise e avaliação de outros fatores ambientais. Por esse motivo, e atendendo às especificidades 

e dimensões do projeto, não são expectáveis impactes significativos sobre o clima da região, seja 

na fase de construção, exploração ou desativação do Projeto. 

V.4. QUALIDADE DO AR 

V.4.1. Recetores sensíveis 

Tal como anteriormente referido os recetores sensíveis localizados na área envolvente ao 
Continente de Vila Real, e uma vez que este se encontra inserido na malha urbana da cidade, são 

os núcleos habitacionais existentes, dos quais se salienta, devido à sua proximidade e dimensão, o 

Bairro da Cooperativa do Professor, imediatamente a este da área de projeto. De referir, ainda, 
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alguns recetores sensíveis mais isolados próximos da principal via de acesso ao Continente de Vila 

Real (Avenida Regimento de Infantaria 13), como é o caso do Regimento de Infantaria a este, a 
Quinta dos Azevedos a Sul e um conjunto de habitações no limiar norte do projeto. Os recetores 

sensíveis encontram-se indicados na carta QA1 constante do Anexo II do Volume II – Anexos 

Técnicos. 

V.4.2. Fase de Construção 

Tal como referido na descrição do projeto este consiste na ampliação do edifício já existente e a 
reestruturação do espaço exterior, do parque de estacionamento e dos acessos rodoviários. 

A preparação da área englobará atividades de desmatação, terraplanagem, escavação, aterro, 

obras de construção civil e instalações das infraestruturas de comunicação, eletricidade, 

saneamento básico e águas pluviais. Estas atividades incluem a circulação de máquinas e de 

viaturas pesadas e operação de máquinas e equipamentos emissores de poluentes atmosféricos. 

As emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de construção dependerão de vários 
fatores (cronograma de trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar, localização dos 

estaleiros, etc.) que ainda não estão definidos, pelo que não é possível, efetuar uma previsão 

quantitativa dos impactes na qualidade do ar. 

A análise qualitativa permite identificar a fase de construção como uma fonte de diversos 

poluentes atmosféricos, nomeadamente PM10, CO e NO2. 

Partículas, CO e NO2 serão emitidos pelas máquinas e equipamentos durante o funcionamento 
dos motores de combustão interna e durante as atividades de movimentação de terras, construção 

civil e circulação das máquinas sobretudo em vias não pavimentadas serão emitidas partículas. 

O Decreto-Lei n.º 46/2011 de 30 de Março estabelece um conjunto de medidas que alteram as 

prescrições gerais de homologação dos motores de combustão interna a instalar em máquinas 

móveis não rodoviárias, procedendo à transposição, para a ordem jurídica interna, da Diretiva n.º 
2010/26/UE, da Comissão, de 31 de Março, que altera a Diretiva n.º 97/68/CE, de 16 de 

Dezembro. O Decreto- Lei n.º 46/2011 de 30 de Março altera o Decreto – Lei n.º 236/2005, de 30 

de Dezembro (que define os valores limites de emissão de poluentes gasosos e de partículas por 

motores diesel a instalar em máquinas móveis), o Decreto – Lei n.º 47/2006, de 27 de Fevereiro 

(relativo às medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos motores de 

combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, nomeadamente no que diz 

respeito aos motores de ignição comandada, designados por motores a gasolina), ambos alterados 

pelo Decreto-Lei n.º 302/2007, de 23 de Agosto (que veio compatibilizar a legislação comunitária, 

no que respeita às regras relativas ao sistema de numeração dos certificados de homologação de 

motores para máquinas móveis não rodoviárias). 

As partículas previsivelmente serão emitidas em maior quantidade, resultado das operações 
associadas à terraplanagem e circulação de veículos em pisos não pavimentados.  

O percurso percorrido pelas partículas entre o local de emissão e o local de deposição depende 

da sua dimensão, da sua densidade, do tipo de solo das zonas envolventes e das características do 

vento. Tipicamente, a distância percorrida pelas partículas, com ventos de velocidade média (16 
km/hora), é de 6-9 metros para partículas de dimensão superior a 100 µm e de algumas dezenas 

de metros, para partículas de dimensões entre 30 a 100 µm. As partículas finas, nomeadamente de 

diâmetro inferior a 10 µm, mantêm-se suspensas durante períodos de tempo mais longos, pelos 

fenómenos de turbulência da atmosfera, podendo alcançar maiores distâncias (EPA, 1995). 
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Quando um veículo circula numa via não pavimentada, o contacto do pneumático com 
pavimento provoca a pulverização do material superficial. As partículas são suspensas pelo 

movimento dos rodados do veículo e a superfície da via é exposta a correntes de ar em movimento 

turbulento. A esteira provocada pelo veículo em movimento continua a atuar sobre a superfície 

após a passagem do veículo. A quantidade de partículas geradas por segmento de via não 

pavimentada varia linearmente com o volume de tráfego. As emissões dependem das 

características do solo e das características do tráfego. As emissões de partículas variam ainda em 
função do conteúdo em partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 µm presentes no material 

superficial da via (EPA, 2006). 

As emissões de partículas para veículos a circularem em vias não pavimentadas, considerando o 

piso seco e zonas industriais, podem ser estimadas com base em fatores de emissão obtidos na 

literatura, como por exemplo pela seguinte equação (EPA, 2006): 

ba

Ws
kE 
















=

312
 

E – fator de emissão g/kpv (gramas por quilómetro percorrido por veículo); 

s – conteúdo em partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 µm presentes no material 

superficial da via (%); 

k, a , b – constantes empíricas; 

W – peso do veículo (ton). 

 

Assim, considerando a inexistência de informação relativa ao cronograma de trabalhos, tipo e 
quantidade de equipamentos a utilizar e movimentação das máquinas e equipamentos não é 

possível estimar as emissões de partículas. 

No entanto tendo em consideração a dimensão da ampliação prevê-se que estes impactes serão 

de magnitude reduzida, temporários, reversíveis e não significativos. Temporários e 

reversíveis, pois, ocorrem apenas durante utilização de máquinas e equipamentos. Não 

significativos pois não é previsível um acréscimo, percetível, na concentração de poluentes 

atmosféricos junto dos recetores mais próximos durante o período de ocorrência das obras. 

V.4.3. Fase de Exploração 

Os impactes ambientais na qualidade do ar decorrentes da ampliação e previstos pela utilização 
da nova área comercial estarão, essencialmente, associados ao incremento de tráfego rodoviário 

previsto para as vias de serventia da área comercial (circulação de veículos ligeiros associadas às 

deslocações dos funcionários e clientes e veículos pesados associados às operações de transporte 

de mercadorias). 

A exploração da futura área do Conjunto Comercial Continente de Vila Real implicará maiores 

necessidades de aquecimento, não estando, no entanto, projetada uma nova fonte pontual de 

poluentes atmosféricos. A caldeira a utilizar será a mesma, que no entanto necessitará de um 

maior consumo de combustível para suprimir as novas necessidades. 
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V.4.3.1. Modelação da qualidade do Ar 

Modelo de cálculo 

A modelação da variação das concentrações máximas horárias dos poluentes CO, NO2 e de 

PM10 resultantes do incremento na circulação rodoviária de acesso à área comercial prevista no 

ano de entrada em funcionamento da mesma foi realizada através da aplicação de um modelo de 

dispersão Gaussiano. 

Os pressupostos do modelo Gaussiano são (Turner, 1994): 

I. o caudal mássico de emissão do poluente é contínuo e não varia com o tempo; durante o 

transporte de poluentes entre a fonte e o recetor; 

II. a massa emitida pela fonte mantém-se na atmosfera, ou seja, nenhum material é removido 
por reação química, por sedimentação, por gravidade ou por impacto turbulento; 

III. as condições meteorológicas são constantes com o tempo, entre a fonte e o recetor; 

IV. o perfil de concentração média no tempo (sobre uma hora) a qualquer distância na direção 
transversal e horizontal (perpendicular ao percurso de transporte) é bem representado 

por uma distribuição Gaussiana.  

Na modelação foi utilizado um software comercial (IMMI - Meßsysteme) que utiliza um modelo 

gaussiano (algoritmo de cálculo) baseado nas Instruções Técnicas sobre Qualidade do Ar para a 

Alemanha (TA-Luft, 1986). 

O modelo permite ao utilizador definir os parâmetros meteorológicos, o tipo de fonte e respetivo 
fator de emissão e as posições dos recetores e fontes.  

A direção e velocidade do vento considerada no modelo foi obtida nas normais climatológicas da 

estação meteorológica de Vila Real (dados climatológicos de 1971 e 2000). 

A informação geográfica utilizada na construção do modelo consistiu nas rodovias que servem a 

área comercial e respetivo parque de estacionamento. 

O cálculo das concentrações máximas horárias atuais, futuras e respetiva estimativa do 

aumento das concentrações de NO2, PM10 e CO foi elaborada considerando como fontes as 

emissões atmosféricas da chaminé da caldeira de aquecimento já existente e os tráfegos 

rodoviários simulados no Estudo de Tráfego do projeto. 

 

Emissões de fonte fixa 

Como foi referido anteriormente, o projeto de Ampliação do Conjunto Comercial Continente de 

Vila Real não prevê a construção de uma nova fonte de emissão de poluentes atmosféricos para o 

exterior. Na presente modelação da qualidade do ar na envolvente do projeto, foram consideradas 

as emissões atmosféricas da atual caldeira utilizada no aquecimento do espaço comercial, 

caracterizada no ponto III.2.2.2 do presente documento. 
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Tráfego rodoviário 

A modelação foi efetuada tendo em consideração o pior cenário em termos de tráfego 

rodoviário, isto é, os tráfegos rodoviários da situação atual e situação futura para a Hora de ponta 

da tarde de dia útil (HPT DU). Os tráfegos horários utilizados na modelação, encontram-se 
apresentados na Figura V.1. 

  

Figura V.1 - Tráfego horário simulado para a situação atual (esquerda) e situação futura (direita) na 
hora de ponta da tarde (HPT DU). 

 

Não se considerou no presente modelo o aumento de tráfego de veículos pesados associados a 
cargas e descargas uma vez que não se possui essa informação e não se prevê um incremento 

significativo dos mesmos. 

 

Fatores de emissão 

Os fatores de emissão de NOx, PM10 e CO foram obtidos para cada classe de veículos utilizando 

a metodologia proposta no Guia “EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016 - Part B - 

1.A.3.b.i-iv: Exhaust emissions from road transport” (Ntziachristos e Samaras, 2016). Os fatores 

de emissão de NO2 foram determinados considerando os rácios de NO2/NOx recomendados pelo 

mesmo Guia.  
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A distribuição de veículos por classes a circular nas vias da envolvente à área de estudo e que 

acedem à futura área do Conjunto Comercial Continente de Vila Real, foi obtida considerando a 
distribuição de veículos a circular em Portugal no ano de 2012, obtida com os dados adquiridos 

junto da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), vide Figura V.2. 
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Figura V.2 - Distribuição por tipo de veículo a circular em Portugal no final de 2011. Dados 
adquiridos à Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). 
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Figura V.3 - Distribuição de veículos por classes legislativas (Diretivas) em Portugal no final de 
2011. Dados adquiridos à Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). 

Os fatores de emissão de poluentes atmosféricos pelos veículos automóveis são dependentes da 

classe do veículo, da velocidade de circulação e da idade do veículo. Os fatores de emissão foram 

calculados considerando apenas as emissões a quente (motor e catalisador quentes).  

Existem vários fatores que contribuem para a incerteza do fator de emissão determinado, 

nomeadamente a utilização de velocidades médias no cálculo das emissões a quente (hot 

emissions). 

As emissões são mais elevadas para o arranque a frio do que para as condições de condução 

correspondentes as emissões a quente (motor e catalisador aquecidos) e têm um papel importante 

no cálculo das emissões para condução nas áreas urbanas (Ntziachristos e Samaras 2016). As 

velocidades médias de circulação (37,5km/h para a situação atual e 35,2km/h para a situação 

futura) nas várias vias de tráfego consideradas no modelo foi atribuída com base em dados da 

simulação presente no Estudo de Tráfego do projeto. Note-se que não foi considerada a inclinação 

das vias. 

No Quadro V.2 são apresentados os fatores de emissão médios para veículos ligeiros obtidos 

considerando a distribuição por classe veículo em Portugal no ano de 2012 e as velocidades médias 

consideradas no modelo. 

Quadro V.2. Fatores de emissão médios de NOx, NO2, PM10 e CO para veículos ligeiros para as 
velocidades consideradas, utilizados na modelação. 

Fator de emissão médio para veículos ligeiros 

(g.km-1.veículo-1) Situação 
Velocidade 

(km.h-1) 
NOx NO2 PM10 CO 

Atual 37,5 0,533 0,116 0,032 0,853 

Futura 35,2 0,546 0,120 0,032 0,894 

 

Resultados Obtidos 

No Quadro V.3 e Quadro V.4 são apresentados os resultados das concentrações máximas 

horárias obtidos na modelação junto das habitações mais expostas avaliadas aquando da 

campanha de avaliação da qualidade do ar.  
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Quadro V.3. Estimativa das concentrações máximas horárias de poluentes nas habitações mais 
expostas, obtidas através de modelação para a HPT DU atual e futura. 

Concentração Máxima Horária 

Situação Atual 

Concentração Máxima Horária 

Situação Futura 
Local 

NOx 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

NOx 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

AR1 8 2 1 13 9 2 1 15 

AR2 37 8 2 59 57 12 3 93 

AR3 34 7 2 55 30 7 2 50 

AR4 25 5 2 39 23 5 1 38 

 

Quadro V.4. Estimativa da contribuição do tráfego da situação futura para as concentrações 
máximas horárias de poluentes nas habitações mais expostas. 

Variação da Concentração Máxima Horária 

Local NOx 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

AR1 1 0 0 2 

AR2 20 4 1 34 

AR3 -4 -1 0 -5 

AR4 -1 0 0 -1 

Prevê-se, assim, uma melhoria da qualidade do ar junto de dois dos recetores sensíveis (AR3 e 

AR4) e uma diminuição da qualidade do ar junto de AR1 e AR2. A melhoria da qualidade do ar 

junto de AR3 e AR4 deve-se, essencialmente, à redução do tráfego prevista no estudo de tráfego 

para a Avenida do Regimento de Infantaria 13 (sentido norte/sul) e rotunda sul. 

Quanto aos recetores AR1 e AR2, a redução na qualidade do ar encontra-se, essencialmente 
associada ao aumento de tráfego nos acessos ao espaço comercial e respetivo parque de 

estacionamento. 

Assim, e de acordo com os resultados modelados, é possível concluir que a variação prevista no 

tráfego rodoviário, associada à entrada em funcionamento da nova superfície comercial terá um 

impacte negativo para alguns recetores sensíveis (localizados na proximidade do novo acesso ao 

Conjunto Comercial) e positivo para os restantes. O impacte será direto e pouco significativo. 

 

V.5. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

Os impactes sobre a geomorfologia e geologia ocorrerão essencialmente na fase de construção. 

Nesta fase, as principais ações impactantes sobre este descritor ambiental serão a remoção da 

vegetação, decapagem, a escavação e regularização de cotas bem como a instalação do estaleiro e 

estruturas de apoio. 
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V.5.1. Fase de Construção 

A instalação do estaleiro de apoio à obra implicará a desmatação e decapagem da área a 

afetar, podendo ocorrer impactes sobre a geomorfologia local resultantes das ações de implantação 

do estaleiro. Nesta fase ainda não há identificação da área de implantação do estaleiro. 

Consideram-se estes impactes serão negativos, diretos, de reduzida magnitude, uma vez que 

se limitam á área intervencionada. A área afetada poderá ser alvo de recuperação, considerando-se 

os impactes insignificantes, limitam-se ao local de instalação do estaleiro, sendo reversíveis 

após a conclusão da obra, e por isso, temporários. Relativamente à alteração da estabilidade 

geotécnica induzida pela instalação do estaleiro, considera-se o impacte indeterminado pois 

desconhece-se, no momento, o local destinado à implantação do mesmo. No que respeita à 

afetação das estruturas geológicas locais, os impactes da instalação do estaleiro consideram-

se negativos, diretos, de magnitude reduzida e insignificantes uma vez que se limitam à 

área ocupada pelo estaleiro e as estruturas existentes não possuem especial valor à escala 

regional. 

Durante a fase de construção do Projeto de ampliação haverá alteração da topografia local, 
com a escavação e terraplanagem de toda a área onde se implantará a ampliação e as novas 

acessibilidades e estacionamento. Estas ações contribuirão para a destruição das estruturas 

geológicas e alteração da geomorfologia existentes. Por outro lado serão criadas novas formas de 

relevo, nomeadamente os taludes (de escavação) que acompanharão a rampa de acesso até à cota 

atual do edifício. Refira-se que de acordo com as estimativas, haverá cerca de 60000 m3 de terras 

a escavar, escavação necessária para a implementação das estruturas previstas (acessos, 

estacionamento e ampliação do edifício). A deposição destas terras noutro local originará impactes 

por alteração da geomorfológica do local de deposição, impactes estes de natureza indeterminada 

pois desconhece-se no momento atual o destino desses aterros.  

Apesar de haver afetação da geologia, esta ocorrerá numa área de extensão limitada, 
considera-se que do ponto de vista deste descritor, estas alterações não são relevantes dado 

tratar-se de estruturas geológicas vulgares à escala regional, não existindo no local nenhum 

geossítio ou recurso geológico importante. Os impactes consideram-se negativos, diretos, de 

magnitude moderada e pouco significativos. Considera-se ainda que estes impactes são 

permanentes e irreversíveis. 

No que se refere à geomorfologia, o projeto introduzirá alterações morfológicas numa área 

relativamente limitada (cerca de 1,5ha), levando à construção de taludes e muros de suporte 

considerando-se que este descritor será afetado negativamente, não resultando, no entanto, riscos 

significativos para o ambiente ou populações. Consideram-se os impactes sobre a geomorfologia 

negativos, diretos, de média magnitude, qualificando-se como pouco significativos, dado 
tratar-se de uma extensão limitada, numa área que já foi alvo de intervenções anteriores. A 

adoção de metodologias específicas nos processos construtivos minimizará/eliminará os riscos 

associados as estas ações uma vez que serão utilizadas metodologias de estabilização que evitam 

os deslizamentos e minimizam a erosão superficial dos solos escavados. 

Na fase final da obra, o desmonte do estaleiro e os arranjos exteriores contribuirão para 

minimizar os impactes sobre este descritor, restabelecendo-se a morfologia do terreno nos locais 

onde é possível. Estas ações terão um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida 

considerando-se insignificante dada a pequena área a que respeita. 

No Quadro V.5 sintetizaram-se os principais impactes sobre a geomorfologia, geologia e 

geotecnia, durante a fase de implementação do Projeto. 
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Quadro V.5 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre a geologia e 
geomorfologia, fase de construção  

Impactes 

Ações 
Alteração das formas 

de relevo 
Instabilidade 
geotécnica 

Alteração das 
estruturas geológicas 

locais 

Implantação do estaleiro 

Negativo 

Insignificante 

Reduzida Magnitude 

__ 

Negativo 

Insignificante 

Reduzida Magnitude 

Escavações e movimentação de 
terras  

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco Significativo 

Negativo 

Pouco significativo 

Magnitude reduzida 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo  

Desmonte do estaleiro e 
arranjos exteriores 

Positivo 

Insignificante 

Reduzida magnitude 

__ __ 

V.5.2. Fase de Funcionamento 

Durante a fase de funcionamento pleno do Conjunto Comercial Continente ampliado não estão 
previstos impactes sobre a geologia e geomorfologia locais. 

V.6. SOLOS, TIPO E OCUPAÇÃO 

Os impactes resultantes da implementação do Projeto sobre o solo ocorrem essencialmente 

durante a fase de construção e prendem-se com a destruição do solo vegetal/alteração da 

ocupação, perda de capacidade de uso e ainda pela indução de processos erosivos. 

Na fase de funcionamento do CC Continente, os impactes sobre o solo decorrem da presença 

física da ampliação, e infraestruturas associadas, e do transporte de pessoas e bens. 

V.6.1. Fase de construção 

A instalação do estaleiro e a movimentação de pessoas e equipamentos no início da 

construção originará a compactação dos terrenos, principalmente nos locais onde serão 

implantadas as infraestruturas, originando a degradação do solo por alteração das suas 

características físicas. Apesar de negativo e direto considera-se que o impacte resultante da 

instalação do estaleiro tem reduzida magnitude e é pouco significativo, dado ser limitado no 

espaço, podendo ser atenuado por adoção de medidas de minimização adequadas. Adicionalmente, 

após as obras, a área poderá ser recuperada, o solo descompactado, sendo restituídas, dentro dos 

possíveis, as condições originais. 

A escavação e movimentação de terras afetará cerca de 60 000m3 de solos que ficarão 

assim expostos aos agentes erosivos, nomeadamente, água e vento, originando o seu potencial 

arrastamento, deslizamento de terras, compactação por movimentação da maquinaria pesada, 

alteração do perfil e degradação física, o que consequentemente condiciona o valor pedológico 

e reduz o seu potencial de uso. Considera-se este impacte como negativo, direto, de média 
magnitude e pouco significativo pois terá uma incidência local, e os solos em questão já foram alvo 

de alteração anterior não possuindo o perfil original. Por outro lado, poderão ser adotadas medidas 

minimizadoras que atenuem o impacte gerado pela exposição aos agentes erosivos. 

Embora o concelho tenha ainda uma componente agrícola razoável associada aos vales das 

principais linhas de água, a análise da carta de aptidão do solo, revela que os solos afetados são 
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predominantemente antrossolos com aptidão marginal para o uso agrícola. Relativamente à 

aptidão para o uso florestal, a área afetada possui aptidão elevada, pelo que os impactes 

induzidos consideram-se negativos, minimizados pelo facto de se tratar de uma área pouco 

extensa onde a estrutura e perfil dos solos já se encontra bastante alterada. 

Relativamente ao impacte de perda de capacidade de uso, considera-se negativo, direto, de 

reduzida magnitude (dada a aptidão agrícola marginal e diminuta extensão da área para uso 

florestal) e pouco significativo. Relativamente à área a afetar à instalação do estaleiro, 

considera-se que o impacte de perda de capacidade de uso será negativo, direto, de reduzida 
magnitude (possuindo apenas aptidão para usos produtivos do tipo florestal), considerando-se 

insignificante por afetar uma área de reduzida expressão e ser temporário. Adicionalmente, no final 

das obras os solos poderão ser descompactados e restabelecida, dentro dos possíveis, a sua 

configuração original, por reposição da camada vegetal e sementeira da área. 

As escavações e movimentações de terras necessárias à construção das infraestruturas 

previstas e a deposição das mesmas em aterros poderá induzir processos erosivos. Estas 

atividades, associadas aos fenómenos de pluviosidade, poderão conduzir ao arrastamento de 

partículas do solo, com a consequente afluência de materiais às linhas de água mais próximas. A 

ocorrência deste impacte é minimizada pelo facto de possuir um carácter temporário e local, não 

existirem linhas de água permanentes na área e ainda pelo facto dos solos afetados possuírem 

baixa capacidade de uso, nomeadamente para usos mais exigentes (agrícolas). Considera-se ainda 
que a ocorrência deste impacte poderá ser minimizada através da adoção de medidas 

minimizadoras adequadas. Considera-se o impacte negativo, direto, de magnitude moderada e 

pouco significativo desde que adotadas as medidas de minimização adequadas. 

Durante o desenvolvimento das atividades de construção do Projeto, incluindo as atividades 

desenvolvidas no estaleiro, podem ocorrer derrames acidentais de substâncias contaminantes, 

agravados caso não sejam respeitadas as boas práticas ambientais em obra. Um possível derrame 

de óleos, lubrificantes ou outras substâncias contaminantes corresponderá a um impacte 

negativo, direto, com média magnitude (não sendo de esperar que a contaminação se disperse 

para além do local onde se verificou o incidente) considerando-se pouco significativo, desde que 

sejam adotadas medidas de proteção do solo em obra. 

No Quadro V.6 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ainda ocorrer 

sobre o solo, durante a fase de construção do Projeto. 

Quadro V.6 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o solo, fase de construção 

Impactes 

Ações  

Alteração da 
capacidade de uso / 
degradação física 

Exposição aos 
agentes erosivos 

Poluição/ 

Contaminação 

Instalação do 
estaleiro 

Negativo 

Reduzida Magnitude 

Pouco significativo 

Negativo 

Reduzida Magnitude 

Insignificante 

Negativo 

Média Magnitude 

Pouco Significativo 

Remoção da 
vegetação/ 
Escavação e 
movimentação de 
terras 

Negativo 

Média Magnitude 

Pouco significativo 

Negativo 

Média magnitude 

Pouco Significativo 

Negativo 

Média Magnitude 

Pouco Significativo 

Atividades 
construtivas de 
carácter geral 

__ __ 

Negativo 

Média Magnitude 

Pouco Significativo 
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V.6.2. Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento do CC Continente, a impermeabilização do terreno aumentará de 

acordo com os parâmetros definidos pelo projeto. A impermeabilização dos solos originará a 

redução da infiltração das águas pluviais e aumento da alteração do percurso do escoamento 

superficial das águas, podendo originar situações de erosão do solo. Considera-se que este 

impacte será negativo, direto, de magnitude moderada mas insignificante uma vez que toda a área 

estará dotada de infraestruturas de drenagem devidamente dimensionadas e adequadas, de modo 

a evitar este tipo de ocorrências, nomeadamente através da adoção de inclinações de drenagem 
adequadas e utilização de dissipadores de energia nos órgãos de drenagem hidráulica.  

A concretização da ampliação irá conduzir à reconversão da ocupação atual do solo para 

ocupação comercial/serviços e a indisponibilização para outros usos como florestal ou agrícola. 

Este impacte considera-se negativo, diretos, de magnitude reduzida, e pouco significativo dada 

a baixa a aptidão do solo para usos produtivos mais exigentes (agrícola). 

Durante o funcionamento do CC Continente, devido ao movimento de veículos e máquinas 

associado às atividades desenvolvidas, existe a possibilidade de ocorrência de contaminação 

acidental dos solos, quer diretamente, quer por contaminação das águas pluviais. Estas 

ocorrências, a acontecer poderão contaminar o solo alterando as suas características naturais, 

reduzindo o seu valor pedológico.  

Este impacte tem associado uma baixa probabilidade de ocorrência, dada a experiência do 
Promotor na gestão deste tipo de empreendimentos, assegurando-se a diminuição gradual de 

fenómenos acidentais e imprevistos. Considera-se, assim, que este impacte é negativo, indireto, de 

reduzida magnitude e pouco significativo desde que sejam aplicadas as boas práticas de 

armazenamento e manuseamento das substâncias poluentes. De referir que, no caso da loja 

Continente, a existência de kits de emergência ambiental permitem a atuação imediata em 

potenciais derrames o que minimiza os impactes dos mesmos. 

No Quadro V.7 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre o 

solo, durante a fase de funcionamento do Projeto. 

Quadro V.7 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o solo, fase de 
funcionamento 

Impactes 

Ações  
Alteração da 

capacidade de uso  
Exposição aos 

agentes erosivos 
Poluição/ 

Contaminação 

Presença física dos edifícios e 
infraestruturas 

Negativo 

Reduzida Magnitude 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

__ 

Circulação de pessoas e 
veículos e atividades 
logísticas desenvolvidas 

__ __ 

Negativo 

Reduzida Magnitude 

Pouco significativo 

 

V.7. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A execução deste EIA, centra-se no pressuposto de que a área de intervenção deverá ser 
considerada como um todo, tanto na inventariação como na avaliação dos impactes produzidos. 
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A predição e a avaliação dos impactes produzidos baseiam-se numa escala qualitativa, que 
caracteriza os impactes identificados, de acordo com o seu sinal (em positivo ou negativo), a sua 

natureza (em direta ou indireta), a sua magnitude (em elevada, reduzida ou nula) e a sua 

significância (em pouco significativo, significativo ou muito significativo). 

Proceder-se-á à identificação de cada impacte, considerando o efeito que este produz sobre o 

fator ambiental em análise – os Recursos Hídricos Superficiais. Assim, os impactes sobre este fator 

ambiental serão identificados pela sigla RHS (de Recursos Hídricos Superficiais), seguida de uma 

letra que identificará a fase sobre a qual esse impacte terá efeito: C (para a fase de Construção), F 
(para a fase de Funcionamento). A identificação de cada impacte terminará com um algarismo que, 

simplesmente, representa a ordem em que ele foi identificado dentro do fator ambiental e na fase 

correspondente. 

V.7.1. Fase de construção 

Na fase inicial, nas áreas alvo ampliação/remodelação, será necessário desenvolver um 
conjunto de ações que visam a preparação dos terrenos para a implementação do projeto. 

Deste modo, entre as principais ações ocorrentes nesta fase, suscetíveis de originarem 

alterações ao nível do fator ambiental Recursos Hídricos Superficiais, destacam-se: 

• remoção de vegetação de cobertura e movimentação superficial de terras; 

• aberturas de acessos podendo ter como consequência a alteração da drenagem natural do 
terreno; 

• movimentação de máquinas e utilização de equipamentos com possível ocorrência de 
derrames acidentais; 

• armazenamento e movimentação de resíduos resultantes da demolição de estruturas já 
existentes (pavimentos, muros); 

• armazenamento de matéria prima e resíduos resultantes da fase de construção, 
armazenamento e utilização de óleos e combustíveis com possível afetação da qualidade da 
água superficial devido a derrames acidentais. 

 

V.7.1.1. Avaliação de impactes, ao nível da compatibilidade com eventuais riscos de 

cheia/inundação 

Tendo em conta as ações levadas a cabo na fase de construção, assim como o enquadramento 

do empreendimento, em particular a geomorfologia do terreno onde ele se insere, não se 

identificam impactes que possam colocar a área em estudo e a sua envolvente em risco de cheia 

ou inundação. Por outro lado, a área destinada ao empreendimento em causa também não 

provocará impactes sobre as linhas de água próximas que possam vir a provocar qualquer risco de 

cheia ou inundação. 
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V.7.1.2. Avaliação de impactes, ao nível do eventual desvio e/ou regularização da(s) 

linha(s) de água e ações/medidas de estabilização do leito e margens 

No interior da área sujeita a intervenção, não existem quaisquer linhas de água identificadas. 

Sendo assim, e tendo em conta as ações levadas a cabo na fase de construção, não se prevê 

quaisquer impactes que possam originar a alteração do modelado de linhas de água ou mesmo a 

adoção de qualquer medida de estabilização do leito ou margem. 

V.7.1.3. Avaliação de impactes, ao nível da impermeabilização 

Impacte RHS.C.01 - Alteração das condições de drenagem superficial em 

consequência da impermeabilização da superfície 

Nesta fase de construção, alguns dos trabalhos previstos e necessários para a implementação 

do projeto, poderão originar alteração nas condições de drenagem superficial. A movimentação de 

equipamentos e maquinaria pesada utilizada na preparação do terreno como, por exemplo, em 

aberturas de acessos, remoção de vegetação de cobertura, terraplanagens ou noutros trabalhos 

necessários, poderá ter como consequência a compactação do terreno e a criação de novas linhas 
de drenagem superficial. As alterações, nas linhas naturais de drenagem local, levam a uma 

concentração do escoamento segundo "canais" preferenciais e, ao mesmo tempo, com a 

compactação do terreno poderá ocorrer uma diminuição da infiltração e consequentemente um 

aumento do escoamento superficial. 

Estamos perante um impacte de natureza direta e com magnitude reduzida. Embora 

tratando-se de um impacte negativo, poderá ser considerado pouco significativo. 

V.7.1.4. Avaliação de impactes, ao nível da capacidade de vazão das linhas de água, para 

os caudais descarregados 

Impacte RHS.C.02 - Aumento de drenagem superficial em consequência da remoção 
da camada superficial 

A movimentação de terras, com a consequente remoção da camada de solo de cobertura, irá 

alterar as condições de infiltração da água das chuvas e da drenagem superficial, fazendo com que 

esta possa aumentar. O solo, regra geral, constitui um bom recetor para as águas provenientes da 

pluviosidade pelo que, uma vez removido, a escorrência superficial será facilitada. O local da área 

em estudo apresenta um relevo aplanado, resultante da forte artificialização da envolvente. As 

alterações, nas linhas naturais de drenagem local, levam a uma concentração do escoamento 

segundo "canais" preferenciais e, ao mesmo tempo, com a compactação do terreno poderá ocorrer 

uma diminuição da infiltração e consequentemente um aumento do escoamento superficial. 

Atendendo às características do local, trata-se de um impacte negativo, de natureza direta e 

com magnitude reduzida. No entanto, este impacte poderá ser considerado pouco 
significativo. 

V.7.1.5. Avaliação de impactes, ao nível da qualidade das linhas de água 

Impacte RHS.C.03 - Alteração da qualidade da água superficial em consequência da 

movimentação de terras 
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O projeto implicará a abertura de acessos, implementação de infraestruturas de apoio e a 
construção da ampliação propriamente dita. Para responder a estas necessidades será preciso 

movimentar terras, quer a nível superficial, quer a nível um pouco mais profundo, com recurso a 

escavação e seguidamente a terraplanagens. Este conjunto de processos origina o aumento da 

quantidade de materiais de granulometria fina, que resultam num acréscimo da carga sólida a ser 

transportada pela rede de drenagem superficial, aumentando a sua turvação e alterando a sua 

qualidade. No que diz respeito ao Rio Corgo que se localiza a este, relativamente à área em 

estudo, e sendo considerado uma linha de água de carácter permanente, poderá manifestar 

alguma alteração da qualidade de água devido à movimentação de terras. Contudo, dada a 

distância a que fica o empreendimento da linha de água e à ocupação do solo presente na área, 

admite-se que esta não venha a ser verdadeiramente afetada. A alteração da qualidade da água da 

linha de água atrás mencionada apenas poderá ocorrer em períodos de maior pluviosidade onde 

haverá maior escorrência de água. 

Trata-se de um impacte negativo, de natureza direta, com magnitude reduzida, podendo 

ser considerado um impacte pouco significativo. 

Impacte RHS.C.04 - Alteração da qualidade da água superficial em consequência de 

derrames acidentais 

Durante a fase de construção, a circulação de diferentes tipos de veículos e outra maquinaria, 

pode propiciar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou outro tipo de hidrocarbonetos. Na 

possibilidade destes derrames atingirem algumas linhas de água, em particular as linhas de água 

mais próximas da área em estudo, poderão implicar uma alteração da qualidade da água de 

superfície. Admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame acidental de combustíveis, 

ou de outra substância igualmente poluente, apenas ocorrerá em situações pontuais e não atingirá 

dimensões significativas. Situações que levem à ocorrência deste tipo de impacte serão do tipo 
improvável. 

Trata-se de um impacte negativo, de natureza direta, com magnitude reduzida, podendo 

ser considerado de um impacte pouco significativo. 

V.7.1.6. Avaliação de impactes, ao nível do estado (químico e ecológico) das massa(s) de 

água 

Tendo em conta as tarefas a desenvolver na fase de construção, a movimentação de máquinas 
e utilização de equipamentos, bem como o armazenamento de matéria-prima e resíduos 

resultantes desta fase, apenas em situações acidentais de grande dimensão poderia ser afetado o 

estado químico e ecológico da massa de água. No entanto, atendendo que a probabilidade de 

ocorrência de situações acidentais é baixa, assim como, o projeto em estudo e o enquadramento 

da área, não deverão ser considerados impactes que afetem a massa de água principal. 

V.7.1.7. Avaliação de impactes, ao nível dos usos da água 

Tendo em conta as ações a levar a cabo na fase de construção, assim como o enquadramento 
geográfico do empreendimento, não se identificam impactes que possam colocar em causa o uso 

da água das linhas de água na envolvente. 
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No Quadro V.8 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre os 

recursos hídricos superficiais, durante a fase de construção da ampliação proposta. 

Quadro V.8 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o solo, fase de construção 

Impactes 

Ações 

Alteração das 
condições de drenagem 

superficial 

Aumento de 
drenagem 

superficial 

Alteração da 
qualidade da água 

superficial 

Remoção de vegetação de cobertura e 
movimentação superficial de terras; 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Aberturas de acessos podendo ter como 
consequência a alteração da drenagem 

natural do terreno; 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Movimentação de máquinas e utilização 
de equipamentos com possível ocorrência 

de derrames acidentais; 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Armazenamento e movimentação de 
resíduos resultantes da demolição de 
estruturas já existentes (pavimentos, 

muros); 

- - 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Armazenamento de matéria prima e 
resíduos resultantes da fase de 

construção, armazenamento e utilização 
de óleos e combustíveis com possível 

afetação da qualidade da água superficial 
devido a derrames acidentais. 

- - 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

 

V.7.2. Fase de funcionamento 

Comparativamente com as diferentes fases do projeto em análise, os impactes ambientais 

inerentes a esta fase, serão aqueles que terão maior importância. Como a fase de exploração tem 

um tempo de vida muito prolongado, os impactes inerentes à sua atividade não devem ser 

descurados. Deste modo, consideram-se as seguintes ações como geradoras de impactes sobre 

este fator ambiental: 

• Armazenamento e manuseamento de possíveis produtos químicos e resíduos; 

• Circulação de veículos de transporte de mercadorias e de veículos de transporte pessoal de 
funcionários e clientes. 

V.7.2.1. Avaliação de impactes, ao nível da compatibilidade com eventuais riscos de 

cheia/inundação 

Tendo em conta as ações previstas na fase de funcionamento, não se identificam impactes que 
possam colocar o empreendimento em estudo e mesmo a sua envolvente sob risco de cheia ou 

inundação.  
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V.7.2.2. Avaliação de impactes, ao nível do eventual desvio e/ou regularização da(s) 

linha(s) de água e ações/medidas de estabilização do leito e margens 

Tendo em conta as ações levadas a cabo na fase de funcionamento, não se identificam 
impactes, sobre este fator ambiental, relacionados com eventual desvio ou mesmo regularização 

de linhas de água existentes na envolvente. 

V.7.2.3. Avaliação de impactes, ao nível da impermeabilização 

Atendendo às ações previstas na fase de funcionamento, não se identificam impactes sobre 

fator ambiental relacionados com a impermeabilização da superfície. 

V.7.2.4. Avaliação de impactes, ao nível da capacidade de vazão das linhas de água, para 

os caudais descarregados 

Nesta fase de funcionamento, tendo em consideração todas as ações previstas e enumeradas 

anteriormente, não se identificam impactes relacionados com o nível da capacidade de vazão das 
linhas de água existentes na envolvente. 

V.7.2.5. Avaliação de impactes ao nível da qualidade das linhas de água 

Impacte RHS.F.01 - Alteração da qualidade da água superficial em consequência de 

derrames acidentais 

A ocorrência de situações acidentais associadas ao funcionamento do Conjunto Comercial 

Continente, em particular o derrame de combustíveis provenientes da circulação de veículos de 

transporte, poderá alterar o quimismo das águas superficiais caso ocorra alguma situação 
acidental. O possível armazenamento e manuseamento de produtos químicos e resíduos poderá, 

igualmente, provocar alterações na qualidade das linhas de água da envolvente. Contudo, a 

probabilidade de ocorrência de situações acidentais é baixa e a aplicação de medidas de prevenção 

e controlo, se adequadas, farão com que o risco associado a este impacte possa ser considerado 

quase nulo. 

O impacte gerado pela ocorrência de situações acidentais, é um impacte negativo, de 

natureza direta e magnitude reduzida. Este impacte é considerado pouco significativo. 

V.7.2.6. Avaliação de impactes, ao nível do estado (químico e ecológico) da(s) massa(s) 

de água 

Nesta fase de funcionamento, tendo em consideração todas as ações previstas e enumeradas 
anteriormente, não se identificam impactes relacionados com o estado químico e ecológico das 

massas de água. 

V.7.2.7. Avaliação de impactes ao nível dos usos de água 

Impacte RHS.F.02 - Afetação do uso da água superficial em consequência da alteração 
da sua qualidade 
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Em consequência da alteração da qualidade de água devido a hipotéticos derrames acidentais, 

poderá ocorrer a afetação do quimismo das linhas de água próximas da superfície comercial. Desta 
forma o seu uso poderá ser condicionado, em particular nas situações que a água superficial seja 

utilizada para a rega de algum dos campos agrícolas da envolvente ou das zonas destinadas à 

pesca. No entanto, salienta-se que não existe registo da utilização das linhas de água da 

proximidade para a pesca e, mesmo a prática agrícola, na envolvente, é diminuta e a rega é feita 

essencialmente feita por água de captações subterrânea próprias. A probabilidade de ocorrência de 

situações acidentais é baixa e a aplicação de medidas de prevenção e controlo, se adequadas, 

farão com que o risco associado a este impacte possa ser considerado quase nulo. 

Trata-se de um impacte negativo, indireto e com magnitude reduzida. Assim, este impacte 

embora negativo, poderá ser considerado pouco significativo. 

 

No Quadro V.9 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre os 

recursos hídricos superficiais, durante a fase de funcionamento da ampliação proposta. 

Quadro V.9 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o solo, fase de construção 

Impactes 

Ações 

Alteração da qualidade da água 
superficial em consequência de 

derrames acidentais 

Afetação do uso da água superficial 
em consequência da alteração da 

sua qualidade 

Armazenamento e manuseamento 
de possíveis produtos químicos e 
resíduos; 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Circulação de veículos de 
transporte de mercadorias e de 
veículos de transporte pessoal de 
funcionários e clientes. 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

 

V.8. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

V.8.1. Considerações gerais 

A execução deste EIA, centra-se no pressuposto de que a área de intervenção deverá ser 

considerada como um todo, tanto na inventariação, como na avaliação dos impactes produzidos. 

A predição e a avaliação dos impactes produzidos baseiam-se numa escala qualitativa, que 
caracteriza os impactes identificados, de acordo com o seu sinal (em positivo ou negativo), a sua 

natureza (em direta ou indireta), a sua magnitude (em elevada, reduzida ou nula) e a sua 

significância (em pouco significativo, significativo ou muito significativo). 

Proceder-se-á à identificação de cada impacte, considerando o efeito que este produz sobre o 

fator ambiental em análise – os Recursos Hídricos Subterrâneos. Assim, cada Impacte será 

identificado inicialmente pela sigla I e, para este fator ambiental, aparecerão seguidamente as 
letras SB (de Recursos Hídricos SuBterrâneos). Por fim aparecerá uma outra letra que identificará 

a fase sobre a qual esse impacte terá efeito: C (para a fase de Construção), F (para a fase de 

Funcionamento). A identificação de cada impacte terminará com um algarismo que, simplesmente, 

representa a ordem em que ele foi identificado dentro do fator ambiental e na fase correspondente. 
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V.8.2. Fase de construção 

Na fase inicial, nas áreas alvo de ampliação, será necessário desenvolver um conjunto de ações 

que visam a preparação dos terrenos para a implementação do projeto. 

Das principais ações decorrentes da fase de construção, suscetíveis de originarem alterações ao 

nível do fator ambiental em análise, destacam-se: 

• remoção de vegetação de cobertura e movimentação superficial de terras; 

• escavação da zona de rocha alterada até se atingir a cota de base do projeto; 

• deposição de material de aterro em áreas potenciais de recarga; 

• movimentação de máquinas e utilização de equipamentos com possível ocorrência de 
derrames acidentais; 

• armazenamento de matéria prima e resíduos resultantes da fase de construção, 
armazenamento e utilização de combustível com possibilidade de ocorrência de derrames 
acidentais. 

V.8.2.1. Avaliação de impactes ao nível dos aspetos quantitativos e qualitativos 

Impacte I.SB.C.01 - Diminuição da recarga do aquífero como consequência da 

desmatação e remoção do horizonte de alteração 

Na zona alvo de construção, a remoção de vegetação de cobertura e do horizonte de alteração 

implicará uma modificação no modelo natural de infiltração das águas pluviais, levando à 

diminuição da capacidade de infiltração e armazenamento no aquífero superficial e, ao mesmo 

tempo, favorecendo a drenagem superficial em detrimento da recarga do aquífero profundo. 

Trata-se de um impacte negativo, direto e de magnitude reduzida, podendo ser classificado 

como um impacte negativo – pouco significativo. 

Impacte I.SB.C.02 - Diminuição da recarga do aquífero como consequência da 

impermeabilização de áreas potenciais de recarga 

Com o decorrer dos trabalhos de preparação dos terrenos para a implantação do projeto, 

verificar-se-á a impermeabilização de áreas potenciais de recarga, em consequência de 

compactação nas zonas em que ocorre movimentação de equipamentos pesados e zonas de 

deposição de terras, mas particularmente nas zonas de construção efetiva. Por outro lado, poderá 

verificar-se a colmatação de fraturas através da deposição de materiais finos, o que implica 

alterações ao nível da capacidade de cedência de água, por infiltração, desde a superfície até ao 

aquífero profundo. Deste modo poderá dar-se uma diminuição do armazenamento no aquífero, 

podendo originar a afetação do nível freático. 

Estamos perante um impacte negativo, direto e de magnitude reduzida. Mesmo tratando-

se de um impacte negativo poderá ser considerado como pouco significativo. 

Impacte I.SB.C.03 - Alteração da qualidade da água subterrânea como consequência 

de derrames acidentais 
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A ocorrência acidental de derrames de óleos, combustíveis e outros produtos químicos 

influenciará, certamente, a qualidade das águas subterrâneas. Nesta fase do projeto, não se 
verifica de forma intensa a utilização de substâncias poluentes, com exceção daquelas que são 

utilizadas nos veículos e máquinas que circularão pela área da obra. Por esta razão, admite-se que 

a probabilidade de ocorrência de um derrame acidental de combustíveis, ou de outra substância 

igualmente poluente, apenas ocorrerá em situações pontuais e não deverá atingir dimensões 

significativas. 

Situações que levem à ocorrência deste tipo de impacte serão de ocorrência incerta ou pouco 

provável, pelo que terão pouco significado. Embora negativo e de natureza direta, este impacte 

terá magnitude reduzida. Trata-se, assim, de um impacte negativo – pouco significativo. 

V.8.2.2. Avaliação de impactes ao nível dos uso da água 

Tendo em conta as ações a levar a cabo na fase de construção, assim como o enquadramento 

hidrogeológico da área em análise e o moderado uso que a empresa faz atualmente da água 

subterrânea, não se identificam impactes que possam colocar em causa o uso de captações na 

envolvente. 

V.8.2.3. Avaliação de impactes ao nível do estado (químico e ecológico) da(s) massa(s) 

de água 

Tendo em conta a dimensão do projeto e o enquadramento da área, quer do ponto de vista da 

geologia, quer do ponto de vista da hidrogeologia, não deverão ser considerados impactes que 

afetem a massa de água, relacionados com a fase de construção. 

 

No Quadro V.10 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre os 

recursos hídricos subterrâneos, durante a fase de construção da ampliação proposta. 

Quadro V.10 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre os recursos hídricos 
subterrâneos, fase de construção 

Impactes 

 

 

 

Ações 

Diminuição da recarga do 
aquífero como 
consequência da 

desmatação e remoção do 
horizonte de alteração 

Diminuição da recarga do 
aquífero como 
consequência da 

impermeabilização de 
áreas potenciais de 

recarga 

Alteração da qualidade 
da água subterrânea 
como consequência de 
derrames acidentais 

Remoção de vegetação de 
cobertura e movimentação 

superficial de terras; 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

__ __ 

Escavação da zona de rocha 
alterada até se atingir a cota 

de base do projeto; 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

__ __ 

Deposição de material de 
aterro em áreas potenciais de 

recarga; 
__ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

__ 

Movimentação de máquinas e 
utilização de equipamentos 
com possível ocorrência de 

derrames acidentais; 

__ __ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Armazenamento de matéria __ __ Negativo 
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Impactes 

 

 

 

Ações 

Diminuição da recarga do 
aquífero como 
consequência da 

desmatação e remoção do 
horizonte de alteração 

Diminuição da recarga do 
aquífero como 
consequência da 

impermeabilização de 
áreas potenciais de 

recarga 

Alteração da qualidade 
da água subterrânea 
como consequência de 
derrames acidentais 

prima e resíduos resultantes 
da fase de construção, 

armazenamento e utilização 
de combustível com 

possibilidade de ocorrência de 
derrames acidentais. 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

 

V.8.3. Fase de funcionamento 

Os impactes ambientais gerados durante esta fase, à primeira vista, serão de pouca 

importância, no entanto, a fase de exploração tem um tempo de vida útil muito longo pelo que os 

impactes não deverão ser descurados. Deste modo, consideram-se as seguintes ações como 

geradoras de impactes negativos, sobre este fator ambiental: 

• extração de água subterrânea; 

• armazenamento e manuseamento de eventuais produtos químicos e resíduos, e utilização 
de combustíveis nos veículos de transporte de mercadorias e nos veículos ligeiros dos 
funcionários e dos clientes da superfície comercial. 

V.8.3.1. Avaliação de impactes ao nível dos aspetos quantitativos e qualitativos 

Impacte I.SB.F.01 - Afetação do nível freático em consequência do consumo de água 

subterrânea 

O projeto refere-se à ampliação do conjunto comercial Continente de Vila Real, que se encontra 

atualmente em funcionamento, e cuja captação de água é utilizada apenas para regas e lavagens, 

mantendo o seu uso após a fase de construção do projeto em análise. Assim, pode-se considerar 

que o nível freático não sofrerá alterações significativas em consequência do consumo de água 

subterrânea, apenas poderá ocorrer um ligeiro rebaixamento no furo da empresa, não afetando 

qualquer outra captação que se encontre na envolvente. 

Trata-se de um impacte negativo, de natureza direta e com magnitude reduzida. Assim, 

este impacte deve ser considerado como pouco significativo. 

Impacte I.SB.F.02 - Alteração da qualidade da água em consequência de derrames 

acidentais 

A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de combustíveis provenientes 

da circulação de veículos de transporte, assim como o derrame de eventuais produtos químicos 
existentes no espaço da empresa, poderá traduzir-se em impactes negativos sobre os recursos 

hídricos subterrâneos com alguma gravidade e de complexa recuperação. Contudo, a probabilidade 

de ocorrência de situações acidentais é reduzida. Deve ser dada especial atenção às zonas mais 

sensíveis, nomeadamente as zonas de cargas e descargas de mercadorias, assim como os parques 

de estacionamento dos funcionários e dos clientes. 
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Este impacte negativo é direto e com magnitude reduzida. Estamos, assim, perante um 

impacte que pode ser pouco significativo. 

V.8.3.2. Avaliação de impactes ao nível dos uso da água 

Impacte I.SB.F.03 - Afetação do uso de captações em consequência da extração de 

água subterrânea 

Em consequência da extração de água subterrânea, para suprir as necessidades da empresa, 

pode originar-se a afetação de captações vizinhas ocorrentes na envolvente, por diminuição da 

quantidade de água disponível, dificultando ou mesmo impedindo o uso da captação. No entanto, é 

pouco provável que se verifiquem situações destas no futuro, uma vez que, a extração de água é 

apenas para utilização em regas e lavagens, na área da empresa. Como esta extração é moderada 

e o número de captações existentes na envolvente é bastante reduzido, admite-se que este 

impacte possa não ocorrer. 

Trata-se de um impacte negativo, indireto e com magnitude reduzida. Apesar destas 

características, estamos perante um impacte pouco significativo dado o enquadramento do 

projeto. 

Impacte I.SB.F.04 - Afetação do uso de captações em consequência da alteração da 

qualidade da água subterrânea 

Em consequência da alteração da qualidade da água devido a hipotéticos derrames acidentais, 

pode dar-se a afetação de captações vizinhas do Continente Vila Real, alterando essencialmente o 

seu uso, em particular em situações em que a água é utilizada para consumo humano. No entanto, 

é pouco provável que se verifiquem situações destas no futuro, uma vez que existem poucas 

captações na envolvente do projeto. 

Trata-se de um impacte negativo, indireto e de magnitude reduzida. Apesar destas 

características, estamos perante um impacte pouco significativo. 

V.8.3.3. Avaliação de impactes ao nível do estado (químico e ecológico) da(s) massa(s) 

de água 

Tendo em conta o projeto e o enquadramento da área, quer do ponto de vista da geologia quer 

do ponto de vista da hidrogeologia, não deverão ser considerados impactes que afetem a massa de 

água. Todas as ações que forem implementadas terão repercussão apenas a nível local, pelo que 

não se repercutirão ao nível da massa de água onde esta se insere. 

 

No Quadro V.11 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre os 

recursos hídricos subterrâneos, durante a fase de funcionamento da ampliação proposta. 
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Quadro V.11 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre os recursos hídrico 
subterrâneos, fase de funcionamento 

Impactes 

Ações 

Afetação do nível 
freático em 

consequência do 
consumo de água 

subterrânea 

Afetação do uso da 
água superficial em 
consequência da 
alteração da sua 

qualidade 

Afetação do uso de 
captações em 

consequência da 
extração de água 

subterrânea 

Afetação do uso de 
captações em 

consequência da 
alteração da 

qualidade da água 
subterrânea 

Extração de água 
subterrânea; 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

__ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

__ 

Armazenamento e 
manuseamento de 
eventuais produtos 

químicos e resíduos, e 
utilização de 

combustíveis nos 
veículos de transporte de 

mercadorias e nos 
veículos ligeiros dos 
funcionários e dos 

clientes da superfície 
comercial. 

__ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

__ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

 

V.9. PATRIMÓNIO NATURAL 

Na análise e caracterização de impactes sobre o património natural, consideraram-se os 

impactes sobre a fauna, flora e vegetação. Em todas as situações procedeu-se ao cruzamento da 

informação obtida no levantamento de campo, com a fotografia aérea, plantas de projeto e 

bibliografia diversificada e caracterizaram-se os impactes gerais associados à fase de projeto. 

Na fase de construção os impactes identificados ficam a dever-se essencialmente à destruição 
de habitats potenciais, eliminação de espécies da fauna, à produção de ruído, vibrações e poeiras 

que afetam o equilíbrio dos biótopos, em particular os ciclos de vida dos animais existentes.  

Os impactes resultantes da fase de funcionamento irão centrar-se na perturbação induzida pela 

presença e circulação de pessoas e veículos nos biótopos da envolvente.  

V.9.1. Fase de construção  

Na fase inicial, com os trabalhos de desmatação e posterior decapagem dos solos, na 

totalidade da área onde se desenvolverá o projeto, haverá destruição total das comunidades 

vegetais presentes e dos habitats utilizados pela fauna.  

A destruição total da vegetação nas áreas ocupadas pela ampliação e infraestruturas 

constitui um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, e que se considera pouco 

significativo, dada a pouca relevância, em termos ambientais, das comunidades existentes 

essencialmente estrato herbáceo. De referir que não foram identificadas no local espécies com 

especial interesse para a conservação. As intervenções previstas levarão igualmente à destruição 

dos habitats potenciais de algumas espécies da fauna, nomeadamente algumas aves, répteis e 

pequenos mamíferos. No entanto considera-se que a localização urbana da área, na proximidade 

de vias de grande fluxo constitui já uma perturbação importante para as espécies mais sensíveis.  

A destruição de habitats das várias espécies potencialmente ocorrentes, apesar de constituir 
um impacte negativo e direto da construção do projeto considera-se de magnitude reduzida e 
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pouco significativo, dado que existem, na envolvente, habitats de características semelhantes e 

com menores perturbações (mais afastados das vias). Por outro lado não foi referenciada a 
existência de nenhuma espécie com estatuto de conservação ameaçado.  

A movimentação da maquinaria e de viaturas poderá ser responsável pelo atropelamento 

eventual de algum exemplar da fauna (principalmente herpetofauna e micromamíferos). Este 

impacte considera-se negativo, direto, de reduzida magnitude e insignificante, uma vez que 

após o início das obras, a perturbação causada pelas atividades desenvolvidas deverá contribuir 

para o afastamento da maior parte dos exemplares, não se prevendo por isso muitas ocorrências 

deste tipo. 

As atividades construtivas em geral, e principalmente a desmatação, as escavações e 
terraplanagens constituem um foco de perturbação para os biótopos existentes na envolvente. 

Considera-se que o impacte resultante é negativo, direto, de reduzida magnitude 

considerando-se pouco significativo dado ser limitado no espaço e no tempo. O facto de não 

existir nenhuma área classificada ou protegida na envolvente contribui para a baixa significância do 

impacte. 

Na fase de construção, para o fator ambiental património natural, podemos resumir as 
características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.12. 

Quadro V.12 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o descritor património 
natural, fase de construção 

Impactes 

Ações  
Destruição do 
coberto vegetal 

Destruição de 
habitats 

Afetação da fauna 
Perturbação dos 

biótopos 
envolventes 

Desmatação/decapagem 
e escavação do terreno 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Insignificante 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Atividades construtivas de 
carácter geral  

___ ___ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

V.9.2. Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento do Conjunto Comercial Continente ampliado os impactes 

potencialmente ocorrentes prendem-se com a circulação de veículos e pessoas e atividades 

desenvolvidas (cargas e descargas, funcionamento dos equipamentos, etc). 

O aumento da circulação de pessoas e viaturas constitui um fator de perturbação para os 
biótopos existentes na envolvente.  

A perturbação induzida pelo funcionamento do CC Continente (circulação de pessoas e 

veículos, aumento do ruído, vibrações) implicará um impacte negativo e direto, de reduzida 

magnitude e pouco significativo dado que a área se localiza em área urbana (dentro do 

perímetro da cidade de Vila Real) em que as vias existentes na envolvente bem como a ocupação 

humana constituem já perturbações assinaláveis. 

Na fase de funcionamento, para o fator ambiental património natural, podemos resumir as 

características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.13. 
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Quadro V.13 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o descritor património 
natural, fase de funcionamento 

Impactes 

Ações  
Perturbação dos biótopos envolventes 

Circulação de pessoas e viaturas 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

 

V.10. PAISAGEM 

A avaliação da sensibilidade visual da paisagem resulta da análise da sua qualidade 
visual. Esta qualidade é avaliada em função de parâmetros estéticos, ecológicos e funcionais do 

território e das características intrínsecas do território como a hipsometria, declive, exposições e 

coberto vegetal, com a finalidade de determinar a importância do uso e função do solo na 

regulação dos ecossistemas de um território. 

V.10.1. Metodologia 

A metodologia de abordagem da Avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem desenvolveu-se 

em duas fases: 

Fase 1 – Caracterização dos Impactes – esta fase consiste na análise de fatores como a 

distância à área de estudo e existência de aglomerados sobre as Bacias Visuais (obtidas com 

base na análise integrada das características físicas do território referidas no capítulo de 
caracterização da situação de referência),  

Fase 2 – Qualificação do Impacte na Paisagem (elevado impacte visual, moderado impacte 

visual e reduzido impacte visual), como se encontra descrito mais à frente, ver Figura V.5. 

 

Na Figura V.4 tem-se uma representação esquemática da metodologia adotada na avaliação dos 
impactes do projeto sobre a paisagem. 
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Figura V.4 - Metodologia adotada na avaliação dos impactes do projeto sobre a paisagem 

 

V.10.1.1. II.1.2.1.Caracterização dos Impactes 

A partir da análise integrada de todas as variáveis, descritas anteriormente, foi possível a 

definição das bacias visuais da área em estudo, Figura III.40.  

A qualificação das bacias visuais em diferentes níveis de impacte visual (Elevado, Médio e 

Reduzido) está naturalmente dependente de diversos fatores, tais como: 

•••• Distância à área em estudo – Distanciamento das Bacias Visuais à área de estudo. A 

distância a que o observador se encontra da área em estudo afeta a perceção do que é visto, 

aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual, quando a sua distância à 

área em estudo é menor ou maior, respetivamente. 

Esta análise é efetuada a partir da distância da área de implantação aos diferentes locais, 

utilizando-se distanciamentos de 200m. 

•••• Presença de aglomerados habitacionais – tratando-se de um território ainda integrado 

no perímetro da cidade de Vila Real, o espaço urbanizado é praticamente contínuo o que se 

traduz na existência de muitos pontos de observação potenciais, por um lado, mas também 

de barreiras visuais (edifícios, alinhamentos arbóreos e estruturas), por outro. 

A qualificação dos níveis de impacte visual relaciona-se com a visibilidade a partir da área em 
estudo e para a área em estudo, assim sendo, atendendo às análises feitas anteriormente, 

nomeadamente à fisiografia e ao coberto /ocupação do solo existentes na região onde a área de 

estudo se insere, os impactes considerados foram os apresentados de seguida, ver Figura V.5. 
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Figura V.5 - Níveis de Impacte das Bacias Visuais 

 

•••• Impacte Visual Elevado 

Caracterizam-se como sendo as zonas mais próximas da área em estudo. Estas zonas 

são imediatas, com distanciamento à área de intervenção inferior a 200m, sem ou com 

poucos obstáculos (barreiras visuais) junto à área em estudo. 

Considera-se, portanto, que nestes locais os impactes tem média magnitude, 
classificando-se como significativos. 

 

•••• Impacte Visual Moderado 

Caracterizam-se como sendo as zonas com topografia moderada, com alguns 
obstáculos (barreiras visuais) como muros, árvores ou edifícios e mais afastadas da 

área de intervenção, mais de 200m. 
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Considera-se, portanto, que nestes locais os impactes tem média magnitude mas são 

pouco significativos. 

 

•••• Impacte Visual Reduzido 

Caracterizam-se como sendo áreas dominantemente mais distantes da área em estudo, 
mais de 400m, e com bastantes obstáculos (barreiras visuais), por estas razões não tão 

importantes sobre o ponto de vista visual. 

 Considera-se que os impactes nestes locais são de reduzida magnitude e pouco 

significativos. 

 

V.10.2. Fase de construção  

Os impactes sobre a paisagem são muito importantes durante a fase de construção, devido à 

aparente “desorganização” geral do espaço resultante, numa fase inicial, das ações de instalação 
do estaleiro (presença de máquinas, vedações, painéis, materiais) que causam intrusões visuais 

na área.  

Nesta fase consideram-se que os impactes sobre a paisagem são diretos, negativos, de 

magnitude moderada e pouco significativos sobre os observadores mais próximos. O facto de 

terem uma incidência essencialmente local e se limitarem ao período de instalação do estaleiro, 

atenua a significância dos impactes. 

Com o início das ações de escavação e movimentação de terras, considera-se que os contrastes 
cromáticos resultantes do surgimento do solo nu, implicarão impactes paisagísticos negativos, 

provocados por uma quebra na homogeneidade visual da paisagem. Os impactes produzidos vão 

afetar, necessariamente, não só a área afeta à construção, mas também toda a área com 

visibilidade para a área do projeto. 

Por outro lado, a alteração da morfologia do terreno, devido à execução das escavações irá 

modificar o relevo, alterando a paisagem (uso e funções do território) no local de implantação. 

O facto da área em estudo se localizar praticamente à cota dos observadores mais próximos 
permite que a utilização de vedações na obra atenue o impacte paisagístico para a maioria dos 

observadores, por exemplo para os que passam de carro ou a pé na Av. do Regimento de 

Infantaria 13. 

Assim, considera-se que os impactes resultantes da movimentação de terras e atividades 

construtivas em geral, serão diretos, negativos, de magnitude moderada e pouco 

significativos, sendo a sua significância atenuada pelo facto de se limitarem ao período de 

execução das obras e poderem ser atenuados pela utilização de vedações. 

Na fase de construção, para o fator ambiental paisagem, podemos resumir as características 

dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.14. 
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Quadro V.14 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre a paisagem, fase de 
construção 

Impactes 

Ações  
“Desorganização” geral do espaço / Quebra da 

homogeneidade paisagística 

Instalação do estaleiro  

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

Escavações/movimentações de terras 
/ atividades construtivas em geral 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo  

 

V.10.3. Fase de Funcionamento 

Após a construção da ampliação do CC Continente de Vila Real, e com a conclusão dos trabalhos 

de enquadramento paisagístico, considera-se que a qualidade da paisagem sofrerá alterações 

significativas decorrentes da alteração do uso do solo numa área localizada na entrada de Cidade e 
sem um uso definido, apresentando-se atualmente como um espaço desqualificado. 

A ampliação manterá a linguagem arquitetónica existente, traduzindo-se, em termos 

paisagísticos num aumento do volume construído existente.  

Apesar da avaliação deste impacte ter sempre inerente alguma subjetividade, considera-se que 

a organização do espaço em causa e a elaboração e implementação do Projeto de Integração 

Paisagística, que acompanhará o projeto na fase de execução, resultarão num impacte direto, 
positivo, de magnitude moderada, que se considera significativo, dada as características 

atuais do local praticamente sem elementos valorizadores da paisagem, sejam árvores, espaços 

ajardinados ou outro tipo de elementos. Este impacte possui um caráter permanente. 

O tratamento paisagístico do Projeto irá contribuir para a amenidade visual do espaço, 

atenuando a significância do impacte da ampliação sobre os observadores incluídos nas bacia visual 

de Elevado Impacte Visual, para os quais, a ocupação do solo resultante do Projeto será facilmente 

percetível.  

O impacte resultante considera-se positivo, direto, de magnitude moderada e significativo 
face à  

Na fase de funcionamento, para o fator ambiental paisagem, podemos resumir as características 

dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.15. 

Quadro V.15 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre a paisagem, fase de 
construção 

Impactes 

Ações  
Alteração da qualidade visual da 

paisagem 

Elaboração e implementação do 
Projeto de Integração Paisagística 

Positivo 

Magnitude moderada 

Significativo 
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V.11. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

Com base na Situação de Referência enunciada, supomos que a execução do presente projeto 

terá a seguinte afetação sobre os elementos patrimoniais identificados. 

Quadro V.16 - Localização e Caracterização da Situação de Referência face ao Projeto 

Descritor Designação Distância (m) Distância Buffer 
(50m) 

Incidência 

1 Casa agrícola da Levada 140 90 Indireta 

2 Casa da Timpeira 160 110 Indireta 

Os resultados apurados revelam-nos que os elementos patrimoniais localizados na envolvente 

imediata serão, aquando a implementação do atual projeto, sujeitos a impacte de tipo Compatível.  

Finalmente, procurou-se fazer a distinção entre os impactes que poderão ocorrer durante as 
várias fases do projeto: 

V.11.1. Fase de Construção 

O potencial de afetação sobre a Situação de Referência documentada encontra-se 

essencialmente presente no decurso da fase inicial da empreitada de construção, a partir de ações 

como sejam a instalação do estaleiro, a abertura de caminhos de acesso, a desmatação e 

circulação de pessoas e maquinaria, a par de ações de revolvimento e remoção de solos (BRANCO 

2014:21). 

Neste sentido e de acordo com a Síntese Matricial de Impactes, apresentada em anexo, 

considera-se que o licenciamento do presente projeto não terá um impacte significativo sobre 

os Elementos Patrimoniais documentados na Situação de Referência, sendo impactes classificados 

de tipo Compatível. 

Quanto à Área de Incidência Direta do projeto refira-se que o espaço de implantação já foi 
intervencionado, aquando a construção da unidade comercial existente, pelo que os impactes já 

recaíram sobre solo.  

V.11.2. Fase de Funcionamento 

Aquando esta fase, os impactes provocados pelo projeto já terão recaído sobre o solo da área 
de incidência direta bem como sobre os elementos patrimoniais identificados.  

 

V.12. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na análise dos impactes sobre o ordenamento do território há que considerar que de acordo 

com o já referido no ponto III.10, o Projeto em questão tem enquadramento no PDM atualmente 

em vigor, desde que garantidas as condições de compatibilidade de usos. 
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V.12.1. Fase de construção  

Como já foi referido considera-se que o projeto em análise tem enquadramento no PDM em 

vigor, no que se refere aos usos permitidos e parâmetros urbanísticos aplicáveis. Assim, no que se 

refere ao enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), considera-se que a 

execução do projeto de ampliação contribui para a concretização da estratégia definida no 

PDM, concorrendo para o objetivo de “reestruturação e fortalecimento dos sectores económicos, 

através da reestruturação e potenciação dos recursos endógenos existentes e da implementação de 

uma política de promoção do acolhimento empresarial.” 

No que respeita aos restantes IGT identificados, nomeadamente o PNPOT, PROF Douro, o PGBH 

e PNA, dada a diferença de escala de atuação e ainda pelo facto de não vincularem diretamente os 

particulares, não são evidentes as correlações do Projeto com os Planos em causa.  

A concretização dos objetivos estratégicos do PDM, constitui um impacte positivo, direto, de 
magnitude moderada que se considera significativo dado se prolongar no tempo e poder ter 

um papel indutor na concretização das diretrizes do ordenamento do território no espaço 

envolvente, por dinamização da sócio - economia local. 

Por fim, a ampliação proposta deverá compatibilizar-se com as condicionantes existentes no 

local, nomeadamente as zonas de servidão associadas ao IP4, ao nó de ligação e às instalações do 

Quartel do Regimento de Infantaria 13. 

Assim, conclui-se que o projeto de ampliação levará à afetação de áreas sujeitas a 

condicionantes legais, situação que será, no entanto, minimizada pela compatibilização do mesmo 

com as entidades que tutelam cada uma das condicionantes em causa. Consideram-se os 

impactes diretos, negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Na fase de construção, ao nível do ordenamento do território, podemos resumir as 

características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.17. 

Quadro V.17 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o ordenamento do 
território, fase de construção 

Impactes 

Ações  

Concretização da estratégia 
de desenvolvimento do 

concelho 

Afetação de condicionantes 
legais 

Construção das infraestruturas e 
ampliação prevista 

Positivo 

Magnitude moderada 

Significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

 

V.12.2. Fase de Funcionamento 

O funcionamento do Conjunto Comercial Continente ampliado poderá ter efeitos sobre o 

território, nomeadamente pelo aumento da atratividade do concelho como local de compras na 

região do Douro. Nesta situação, poderão vir a ser concretizadas as opções de planeamento 

territorial pensadas para a envolvente plasmadas na proposta de PDM e que resultarão de um 
maior dinamismo socioeconómico. 

Os impactes esperados são assim positivos, diretos, de magnitude moderada e 

significativos e resumem-se no Quadro V.18. 
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Quadro V.18 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre o ordenamento do 
território, fase de funcionamento 

Impactes 

Ações  
Indução de desenvolvimento/Concretização 
das estratégias de planeamento do concelho 

Funcionamento do CC Continente 

Positivo 

Magnitude moderada 

Significativos 

 

V.13. TRÁFEGO E ACESSIBILIDADES 

Os impactes sobre o tráfego e acessibilidades resultarão, na fase de construção, na 

movimentação de veículos, maquinaria e pessoal afetos à obra. Dadas as características da 

intervenção é expectável que haja predomínio de veículos pesados, principalmente nas fases 

iniciais de escavação e movimentação de terras. 

Na fase de funcionamento, e segundo o estudo de tráfego, os impactes resultarão de um 

acréscimo de tráfego (cerca de 11% no período mais crítico – hora de ponta da tarde) nas vias 

envolventes, particularmente na Av. do Regimento de Infantaria 13. 

V.13.1. Fase de Construção 

Nesta fase do Projeto ainda não são conhecidos os meios que estarão afetos à obra mas é 

expetável que predominem os veículos pesados, tendo maior frequência de circulação na fase de 

movimentação de terras, nomeadamente no transporte das terras de escavação para o local de 
deposição. 

Atendendo ao volume de terras sobrantes (cerca de 60 000m3), considera-se que o impacte da 

circulação de veículos da obra será negativo, direto, terá magnitude moderada, considerando-

se no entanto que a sua significância é atenuada pelo facto de se limitar ao período de execução 

da mesma. 

Uma vez que se desconhecem os percursos a efetuar durante esta fase, não é possível 
determinar os impactes sobre o normal funcionamento da rede viária existente, embora na 

situação atual, as vias envolventes não apresentem problemas de desempenho. Caso estes 

impactes se revelem significativos será possível adotar medidas com vista à sua minimização, quer 

pelo ajuste dos percursos efetuado quer pelos horários de circulação dos veículos, evitando-se as 

horas de maior volume de tráfego, já identificadas. 

Os impactes esperados são assim resumidos no Quadro V.19: 

Quadro V.19 – Síntese dos principais impactes da construção do projeto sobre o tráfego e 
acessibilidades 

Impactes 

Ações  
Afetação do tráfego e acessibilidades locais 

por aumento do tráfego de pesados 

Construção da ampliação do conjunto 
comercial 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco Significativo 
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V.13.2. Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento do CC Continente ampliado, há um aumento de tráfego considerável, 

com predomínio do tráfego ligeiros gerados pelos clientes e alguns pesados afetos ao 

abastecimento do conjunto comercial.  

A primeira nota importante, no que concerne ao cenário futuro e à comparação com o cenário 

atual, é o facto de no período modelado apesar do aumento da procura, alguns eixos apresentam 

um menor número de veículos do que o no período atual (movimento N-S da Av. do Regimento de 

Infantaria 13 com 786 veículos), apesar de existirem mais veículos a entrar na rede (4.189 

veículos). Isto deve-se ao facto de a capacidade da rede diminuir (por diminuição do número de 

vias no sentido N-S), portanto, a rede viária não conseguir escoar mais veículos, aumentando o 

tempo de atraso resultantes do aumento de procura do empreendimento. 

Não obstante esta nota, nos resultados das simulações na rede viária futura durante a hora de 
ponta da manhã (HPM) e da tarde (HPT), é possível constatar que: 

• De um modo geral, a distribuição das cargas de tráfego é idêntica nos dois períodos de 

ponta considerados, no entanto, as cargas de tráfego são maiores na hora de ponta da 

tarde, tal como no cenário atual; 

• Os valores em todos os parâmetros considerados tanto para o HPM como o HPT tem as 
variações esperadas para o período futuro comparado com o atual, mas também entre 

períodos. Seja como for é de salientar o maior fluxo de veículos que entraram no 

cenário do período de tarde (4.189 Veic.) com maior densidade na rede (13,1 Veic./km) 

e com maior tempo de atraso (46 Seg/km). Estes indicadores são inferiores no período 

da manhã em função da procura registada tal como é possível verificar no Quadro V.20.  

Quadro V.20 - Valores resultantes do cenário futuro na HPM DU e na HPT DU (valores horários) 

Variável HPM DU HPT DU Unidades 

Contagem 
Entrada 2.608 4.189 Veíc. 

Densidade 6,59 13,09 Veíc./km 

Fila Média 2,42 14,39 Veíc. 

Nº de Paradas 0,18 0,38 #/veíc./km 

Tempo de Atraso 22,02 46 Seg/km 

Tempo Parado 7,68 27,01 Seg/km 

Velocidade média 41,66 35,22 km/h 

Fonte: Modelo de Transportes 

Se compararmos os indicadores atuais e futuros é possível verificar as seguintes alterações, de 

acordo com os valores da Quadro V.21, em valores absolutos e valores percentuais. Os resultados 

das simulações demonstram que: 

• Existem diferenças significativas comparando o cenário atual e futuro, mas que não 
refletem uma situação problemática visto que estes partem de uma base de carga 

relativamente baixa. Assim, em termos de veículos que entram no cenário, existe uma 

variação positiva de cerca de 7% quer na HPM quer na HPT entre os cenários. 

• No que concerne à densidade e fila média existem variações significativas, estando 

estas compreendidas entre uma variação de 9% e 23% na HPM e 15% e 55% na HPT, 
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respetivamente. Estes valores apesar de representarem um aumento considerável 

refletem bem as condições da simulação efetuada.  

• Os tempos de atraso também aumentam, sendo que, para os cenários considerados, 

estes aumentam cerca de 8% na HPM e cerca de 28% na HPT. Já o tempo parado 

aumenta 1,06 Seg/km na HPM e 8,04 Seg/km na HPT.  

• A velocidade média diminui nos dois períodos. Na HPM esta diminui 1% e na HPT 

diminui 6%, refletindo as condições de circulação.  

Quadro V.21: Valores resultantes do cenário atual vs. futuro HPM DU e na HPT DU (valores horários) 

Fonte: Modelo de Transportes 

Posto isto considera-se que os impactes sobre o tráfego e acessibilidades locais, resultantes do 
acréscimo de tráfego com origem no CC Continente serão negativos, diretos, de magnitude 

moderada e pouco significativos, uma vez que, embora agravando as condições de circulação, 

não se afigura uma situação problemática. 

Os impactes esperados são assim resumidos no Quadro V.22: 

Quadro V.22 – Síntese dos principais impactes da funcionamento do projeto sobre o tráfego e 
acessibilidades 

Impactes 

Ações  
Afetação do tráfego e acessibilidades locais 

por aumento do tráfego de pesados 

Funcionamento do CC Continente 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco Significativo 

 

V.14. SÓCIO-ECONOMIA 

Os principais impactes ao nível da sócio-economia do concelho far-se-ão sentir pelo aumento 

dos postos de trabalho, quer na fase de construção quer na fase de exploração, e ainda pelos 

efeitos induzidos pelo maior dinamismo socioeconómico gerado.  

V.14.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção estimou-se um aumento do tráfego rodoviário na área envolvente 

à obra, nomeadamente de pesados afetos ao transporte de materiais e equipamentos, interferindo 

com a fluência normal do tráfego nas vias que servem a área. Esta situação assume maior 

Variável HPM DU (Dif.)  HPM DU (Var.%) HPT DU (Dif.) HPT DU (Var.%) Unidades 

Contagem Entrada 160 6,54% 289 7,41% Veíc. 

Densidade 0,54 8,93% 1,72 15,13% Veíc./km 

Fila Média 0,46 23,47% 5,08 54,56% Veíc. 

Nº de Paradas 0,02 12,50% 0,08 26,67% #/veíc./km 

Tempo de Atraso 1,61 7,89% 10,2 28,49% Seg./km 

Tempo Parado 1,06 16,01% 8,04 42,38% Seg./km 

Velocidade média -0,49 -1,16% -2,28 -6,08% km/h 
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relevância na Av. do Regimento de Infantaria 13 por ser uma via de entrada na cidade de Vila Real 

e, por isso, possuir já algum tráfego.  

Ao aumento do tráfego rodoviário tem associado uma diminuição da qualidade de vida, 

nomeadamente das populações que residem na envolvente próxima à via afetada, devido ao 

aumento do ruído, vibrações e emissão de poluentes atmosféricos. 

Considera-se que este impacte, apesar de negativo, é pouco significativo pois é limitado no 
tempo, tem uma incidência local e é controlado, em parte, pelas limitações de velocidade impostas 

nas localidades, considerando-se a sua magnitude moderada.  

O aumento do tráfego e circulação de veículos pesados contribuirá para acelerar o processo de 

degradação dos pavimentos rodoviários e das estruturas edificadas existentes na envolvente dos 

acessos utilizados. Este facto poderá constituir um impacte negativo, de magnitude reduzida e 

pouco significativo uma vez que é temporário, local e pode ser minimizado através da 

recuperação dos pavimentos e outras estruturas após as obras, caso se verifique essa necessidade.  

Por outro lado, a construção desta ampliação, permitirá a criação temporária de emprego, 

que se estimou ser de valores que variam entre os 40-50 postos de trabalho diretos. O impacte 

resultante considera-se positivo, de magnitude moderada mas pouco significativo, dado ser 

temporário, permanecendo apenas enquanto decorrerem as obras. 

Para além destes há ainda a considerar todo um conjunto de estudos e projetos que foram 

necessários e cujo desenvolvimento constitui também um impacte positivo, de magnitude 
moderada (dada a diversidade de técnicos e especialistas necessários), que se considera pouco 

significativo pois o tempo médio que cada especialista dispensa com os mesmos é reduzido. 

Por outro lado, o aumento da necessidade de matérias, bens e serviços, bem como a migração, 

embora temporária, de recursos humanos para a zona de implementação do Projeto provocará um 

ligeiro aumento das condições socioeconómicas locais, com melhoria da qualidade de vida, 

contribuindo para a dinamização do comércio local. Este impacte considera-se positivo, indireto, 

de reduzida magnitude e pouco significativo por ser temporário e local. 

Na fase de construção, para a sócio-economia, podemos resumir as características dos impactes 
que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.23. 

Quadro V.23 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre a sócio-economia, fase de 
construção 

Impactes 

Ações  
Afetação da qualidade 
de vida da população 

Afetação das infraestruturas 
construídas 

Criação de postos de 
trabalho 

Aumento de tráfego rodoviário 
/ atividades construtivas de 
caráter geral 

Negativo 

Pouco significativo 

Moderada Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

___ 

Execução da obra 

Positivo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

___ 

Positivo 

Pouco significativo 

Magnitude Moderada 

V.14.2. Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento do conjunto comercial ampliado, os impactes resultantes prendem-se 

fundamentalmente com a criação de postos de trabalho bem como a indução de um maior 

dinamismo económico do concelho que potencia o desenvolvimento de novas atividades 

socioeconómicas locais e regionais. Por outro lado, poderá aumentar o grau de perturbação das 

populações mais próximas resultado do aumento de tráfego gerado pelo CC Continente ampliado.  
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De facto espera-se que para o funcionamento da ampliação proposta sejam criados postos de 

trabalho diretos, que necessitarão de cerca de 124 trabalhadores. Assim considera-se que o 
impacte é positivo, direto, de magnitude moderada, considerando-se significativo face aos 

níveis de desemprego que atualmente se verificam. Atendendo que não há horizonte para a 

desativação do Projeto, a significância deste impacte sai ampliada devido ao longo prazo de 

ocorrência. 

O desenvolvimento que se espera que esta estrutura origine, pela indução do desenvolvimento 

das atividades complementares, serviços ao CC Continente e fornecimento de produtos, bem como 

a geração de mais-valias resultantes da cobrança de impostos considera-se positivo, indireto, e 

significativo, considera-se que tem magnitude moderada. 

O funcionamento pleno do CC Continente induz um aumento significativo de tráfego nas vias 
envolventes, particularmente na Av. do Regimento de Infantaria 13. Este aumento de tráfego tem 

associado um aumento dos níveis sonoros, vibrações e das emissões de poluentes atmosféricos, 

traduzindo-se numa diminuição da qualidade de vida das populações mais próximas, 

particularmente as residências situadas a norte da área de intervenção. Nesta situação são 

esperados impactes negativos, diretos, de magnitude moderada sobre as habitações 

existentes no limite norte da área. Estes impactes consideram-se, no entanto, pouco 

significativos pois afetarão um número reduzido de pessoas, os acréscimos de poluentes 

atmosféricos não se consideram significativos e podem ser adotadas medidas minimizadoras dos 

impactes do ruído.  

Na fase de funcionamento, para a sócio-economia, podemos resumir as características dos 
impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.24. 

Quadro V.24 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre a sócio-economia, fase de 
funcionamento 

Impactes 

Ações  
Criação de postos de 

trabalho 
Desenvolvimento de 
atividades associadas 

Diminuição da 
qualidade de vida 

Funcionamento do CC Continente 

Positivo  

Magnitude moderada 

Significativo 

Positivo 

Magnitude Moderada  

Significativo 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Pouco significativo 

 

V.15. AMBIENTE SONORO 

V.15.1. Metodologia adotada 

A avaliação de impactes acústicos decorrentes da futura exploração do Conjunto Comercial 

Continente de Vila Real é feita em termos previsionais, comparando os níveis sonoros resultantes 

do funcionamento do empreendimento, com os níveis sonoros caracterizados na situação atual, ou 

de referência. 

Os impactes acústicos provocados por um empreendimento deste género são normalmente 

negativos, diretos e permanentes, e em geral são reversíveis visto que podem ser minimizados 

através de soluções adequadas. 

A magnitude dos impactes acústicos é classificada tendo em conta a variação dos níveis sonoros 

relativamente aos valores correspondentes à “Alternativa Zero / situação atual”, adotando-se como 

critério de classificação os acréscimos do parâmetro LAeq admissíveis regulamentarmente nos 
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períodos diurno, entardecer e noturno para atividades ruidosas permanentes (Art.º 13.º-1b) do 

Decreto-Lei n.º 9/2007), considerando o seguinte: 

� Magnitude reduzida para incrementos de 1 a 3 dB(A); 

� Magnitude média para incrementos de 4 a 5 dB(A); 

� Magnitude elevada para incrementos de 6 dB(A) ou superiores. 

A avaliação dos impactes acústicos provocados na fase de construção dos edifícios previstos e 

de desativação do empreendimento é também efetuada em termos previsionais, embora apenas de 

forma qualitativa dado que, como referido anteriormente, na presente fase do estudo não estão 
disponíveis elementos que permitam caracterizar as fontes de ruído e quantificar os níveis sonoros 

resultantes dos trabalhos a desenvolver durante a obra de construção do edifício e de 

reestruturação do parque de estacionamento e seus acessos. 

 

V.15.2. Fase de construção 

Face aos valores dos níveis sonoros observados atualmente e indicados no Quadro III.49, o 

ruído originado pelas atividades próprias da “fase de construção” poderá determinar a ocorrência 

de impactes acústicos negativos nas zonas com ocupação sensível ao ruído, pelo ruído gerado nas 

obras de remoção de terras para nivelamento do futuro parque de estacionamento e da ampliação, 

de construção do edifício e circulação de veículos pesados para a obra. 

A magnitude e significância destes impactes dependerão de diversos fatores ainda não 
conhecidos, como o tipo e quantidade de equipamentos a utilizar nos trabalhos, a localização dos 

estaleiros e caminhos de circulação de veículos no terreno, pelo que não é possível nesta fase 

efetuar uma caracterização detalhada. 

Os recetores sensíveis na Rua Professor João Pena nº 70 (R1) encontram-se neste momento 

expostos a níveis de ruído ambiente de Lden ≈ 52 dB(A) e Ln ≈ 43 dB(A) e na Av. Regimento 

Infantaria 13 nº 19/21 (R2) de Lden ≈ 59 dB(A) e Ln ≈ 52 dB(A). 

Considerando que a atividade de construção se realizará apenas durante o período diurno (entre 

as 8 e as 20 horas), prevemos que os impactes acústicos negativos decorrentes da construção do 

empreendimento nos recetores sensíveis devem ter magnitudes médias ou elevadas nas 

habitações da Av. Regimento Infantaria 13 nº19/21 em especial no período de construção dos 

futuros acessos norte ao parque de estacionamento do Conjunto Comercial durante as obras de 

terraplanagem, movimentação de terras e construção das vias de acesso. Nas habitações a 

nascente, da Rua Professor João Pena, podemos prever que os impactes decorrentes da construção 

da futura ampliação, do parque de estacionamento e vias de acesso e de circulação pelo cais de 

carga/descarga de produtos devem ter magnitudes reduzidas ou médias. 

A “fase de construção” terá duração limitada e uma área de influência restrita que vai mudando 
ao longo do tempo de acordo com o avanço da frente de obra, afetando habitações de tipo 

unifamiliar, pelo que os impactes acústicos eventualmente originados, embora de carácter 

negativo, serão localizados, temporários e reversíveis, terminando após a conclusão das obras, 

pelo que em termos globais podem ser considerados pouco significativos. 

Durante o período noturno não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que, de 

acordo com a legislação em vigor, é interdita a realização de trabalhos de construção civil entre as 

20h e as 8h (Art. º 14. º do Decreto-Lei n.º 9/2007). 
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V.15.3. Fase de funcionamento 

Critério de incomodidade 

A avaliação do cumprimento do critério de incomodidade é feita de modo previsional utilizando o 
software de cálculo IMMI, e os acréscimos máximos por período de referência nos recetores 

sensíveis devido ao ruído emitido pela atividade do Conjunto Comercial são os seguintes: 

Quadro V.25 - Critério de incomodidade 

Critério de Incomodidade (Art.º 13 do Decreto-Lei n.º 9/2007) 

Valor de Referência 

Descritor Local 
P. Diurno  

Ld (dB(A)) 

P. Entardecer 

Le (dB(A)) 

P. Noturno 

Ln (dB(A)) 

∆ (dB(A)) 
Onde habitem ou 

permaneçam pessoas 
≤ 5 ≤ 4 ≤ 3 

Nota: consideramos a situação mais desfavorável em que a emissão de ruído pode 
ser contínua nos 3 períodos de referência, pelo que o fator de correção D=0 

 

A análise do ruído percetível nos locais mais expostos (Local R1 e R2) é resumido no Quadro 

V.26 em que o ruído é decomposto nas fontes de ruído mais relevantes apercebidas em cada local. 

 

Quadro V.26 - Decomposição do ruído pelas fontes de ruído relevantes (extrato da situação atual) 

R1 – nascente x = 33619,2 m y = 182576,8 m z = 453,0 m   

Atual 2017 Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 

 L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

IP4 poente 40,96 40,96 39,84 39,84 36,93 36,93 44,32 44,32 

Av Reg SN 39,75 43,41 37,74 41,92 33,82 38,66 41,9 46,29 

Av Reg NS 39,65 44,93 37,73 43,33 34,28 40,01 42,11 47,69 

Acesso IP4 EN2 S 39,59 46,05 37,38 44,31 33,74 40,93 41,75 48,68 

Acesso Bragança 38,5 46,75 35,92 44,9 32,1 41,46 40,33 49,27 

EN2 entre rotundas N 31,53 46,88 27,5 44,98 25,28 41,57 33,26 49,38 

EN2 Chaves S 31,27 47 27,6 45,06 23,62 41,64 32,36 49,46 

EN2 Chaves N 31,15 47,11 27,6 45,13 23,69 41,71 32,34 49,55 

(…)                 

Sum  47,58  45,51  42,03  49,93 
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R2 – norte x = 33461,8 m y = 182673,4 m z = 460,0 m   

Atual 2017 Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 

 L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

Av Reg SN           54,69 54,69 52 52 47,55 47,55 56,15 56,15 

Av Reg NS           53,92 57,33 51,35 54,7 47,41 50,49 55,69 58,94 

Acesso Bragança     40,99 57,43 37,74 54,79 33,4 50,57 42,16 59,03 

Acesso IP4 EN2 S    40,37 57,51 37,52 54,87 33,33 50,66 41,85 59,11 

EN2 entre rotunda N 40,26 57,6 35,37 54,92 32,47 50,72 41,14 59,18 

EN2 Chaves N 37,2 57,64 33,18 54,94 28,97 50,75 37,99 59,21 

EN15 centro         34,79 57,66 32,99 54,97 29,92 50,79 37,55 59,24 

IP4 poente          33,86 57,68 31,23 54,99 27,19 50,8 35,55 59,26 

Parque atual       33,62 57,69 24,59 54,99 4,59 50,8 31,37 59,27 

(…)         

Sum  57,76  55,06  50,86  59,33 

 

A caracterização dos impactes acústicos correspondentes ao funcionamento do Conjunto 
Comercial Continente de Vila Real é efetuada comparando os níveis sonoros previstos para a 

situação atual (ou alternativa zero) com os correspondentes aos da fase de exploração com a 

ampliação previstos para os mesmos locais (Quadro V.24). 

 

Quadro V.27 - Decomposição do ruído pelas fontes de ruído relevantes (situação futura) 

R1 – nascente x = 33619,2 m y = 182576,8 m z = 453,0 m   

Ampliação Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 

 L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

IP4 poente          41,46 41,46 40,37 40,37 37,4 37,4 44,8 44,8 

Acesso IP4 EN2 S*   40,11 43,85 37,89 42,32 34,19 39,1 42,24 46,72 

Acesso Bragança     39,63 45,24 37,13 43,47 33,33 40,12 41,52 47,86 

Entrada norte       38,87 46,14 37,16 44,38 25,59 40,27 38,72 48,36 

Saída norte         34,94 46,46 33,17 44,7 24,5 40,38 35,37 48,58 

Av Reg NS*          33,82 46,69 31,75 44,91 28,2 40,64 36,12 48,82 

Av Reg SN*          33,76 46,91 31,77 45,12 27,86 40,86 35,93 49,03 

Circulação serviço   31,99 47,04 29,49 45,24 26,24 41,01 34,17 49,17 

(…)                 

Sum  47,77  45,74  41,54  49,77 
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R2 – norte x = 33461,8 m y = 182673,4 m z = 460,0 m   

Ampliação Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 

 L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

Entrada norte        58,78 58,78 56,61 56,61 44,62 44,62 58,37 58,37 

Saída norte          58,06 61,44 55,85 59,25 46,77 48,84 58,17 61,28 

Av Reg SN*          56,64 62,68 53,96 60,38 49,51 52,2 58,1 62,99 

Av Reg NS*          55,1 63,38 52,41 61,02 48,35 53,7 56,74 63,91 

Parque futuro        44,83 63,44 35,8 61,03 15,8 53,7 42,57 63,94 

Acesso Bragança      41,45 63,47 38,28 61,06 33,97 53,74 42,68 63,98 

Acesso IP4 EN2 S*    40,71 63,49 37,94 61,08 33,78 53,79 42,25 64,01 

EN2 entre rotunda N 39,87 63,51 35,13 61,09 30,38 53,81 40,08 64,02 

EN2 Chaves N* 37,04 63,52 33,03 61,1 28,83 53,82 37,84 64,03 

(…)                 

Sum   63,56   61,12   53,88   64,07 

 

Os níveis sonoros calculados para a fase de exploração correspondem à situação de pleno 

funcionamento considerando que a ampliação do Conjunto Comercial vai gerar um acréscimo 

global do volume dos veículos ligeiros e pesados no Conjunto Comercial e nas vias circundantes de 

+11%, e existe um aumento do parque de estacionamento do Conjunto Comercial de +36% com 

um novo acesso a norte.  

A quantificação do nível dos impactes acústicos nos 3 períodos de referência, gerados pelo pleno 

funcionamento da ampliação do Conjunto Comercial face aos níveis sonoros da situação atual, é 

apresentada no quadro seguinte. 
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Quadro V.28 - Avaliação dos impactes acústicos previstos com a Ampliação 

Indicador do 
Período de 
referência 

Cenário 
Local R1  

 (dB(A) 

Local R2  

 (dB(A) 

Atual 47,6 57,8 

Futuro 2018 47,8 63,6 

Lday 

P. Diurno  

(7-20h) *Desvio 0,2 5,8 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Elevada 

Atual 45,5 55,1 

Futuro 2018 45,7 61,1 

Levening 

P. Entardecer  

(20-23h) *Desvio 0,2 6,0 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Elevada 

Atual 42,0 50,9 

Futuro 2018 41,5 53,9 

Lnight 

P. Noturno  

(23-7h) *Desvio -0,5 3,0 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

Atual 49,9 59,3 

Futuro 2018 49,8 64,1 Lden 

*Desvio -0,1 4,8 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Média 

* – Diferença entre os valores de LAeq previstos na situação previsível em 

2018 e a situação Atual / Alternativa Zero (Quadro V.26) 

Nas habitações do local R1 (Rua Professor João Pena nº70) prevemos impactes acústicos no 

ruído ambiente exterior de magnitude reduzida, (<1 dB(A)). No período há uma diminuição do 

nível sonoro pelo efeito de barreira que a construção do futuro pavilhão produz relativamente ao 

ruído proveniente da Av. Regimento Infantaria 13, pelo que o nível sonoro previsto é inferior ao da 

situação atual, apesar da circulação interna de veículos passar a ser na proximidade deste local. 

Na habitação do local R2 a norte do terreno, as principais fontes de ruído são do tráfego 

rodoviário no futuro acesso norte (entrada norte e saída norte) ao parque de estacionamento (nos 
períodos diurno e de entardecer) e na Av. Regimento Infantaria 13, e podemos estimar impactes 

acústicos no ruído ambiente exterior de magnitude elevada (+6 dB(A)) nos períodos diurno e de 

entardecer, dada a proximidade do local de medição selecionado à futura entrada e saída do 

parque de estacionamento do Conjunto Comercial Continente de Vila Real.  

No período noturno no local R2 prevemos impacte de magnitude reduzida (+3 dB(A)). 

 

No período noturno o Conjunto Comercial encerra às 23:00h (Domingos e feriados às 22:00h), 

havendo apenas circulação de veículos de saída do parque de estacionamento de clientes e 

funcionários e de distribuição de mercadorias para a zona de cargas e descargas. 

O nível dos indicadores de ruído ambiente exterior calculados nos locais de medição mais 

expostos a nascente (R1- Lden≈50dB(A) e Ln≈42dB(A)) e a norte (R2 – Lden≈64 dB(A) e 
Ln≈54dB(A)) cumpre o limite para uma zona mista de Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A) sendo por 
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isso cumprido o critério de exposição máxima ao nível da fachadas das habitações mais expostas 

ao ruído do Conjunto Comercial Continente de Vila Real. 

Pela análise do Quadro V.28, prevemos que a ampliação do Conjunto Comercial e o acréscimo 

do volume de tráfego rodoviário gerado, e os novos acessos a construir a norte causará impactes 

acústicos a nascente nas habitações da Rua Professor João Pena (R1) que serão negativos, 

indiretos (devido ao tráfego gerado pelo empreendimento), e de magnitudes reduzidas, (uma 

vez que se esperam acréscimos de <1 dB(A) para os níveis sonoros nos 3 períodos de referência 

(na fachada mais exposta ao ruído gerado). 

No local a norte, ao nível das fachadas mais expostas na AV. Regimento Infantaria 13, nº 19/21 
a ampliação do Conjunto Comercial e o acréscimo do volume de tráfego rodoviário gerado, bem 

como o futuro acesso ao parque de estacionamento localizado nesta zona causará impactes 

acústicos que serão negativos, indiretos (devido ao tráfego gerado pelo empreendimento), e de 

magnitudes elevadas, (uma vez que se esperam acréscimos de +6 dB(A) nos períodos diurno e 

de entardecer e de magnitude reduzida no período noturno (+3 dB(A)). 

Tendo em conta o número reduzido de habitações unifamiliares afetadas na proximidade direta 

do local do futuro Conjunto Comercial, afigura-se lícito considerar que estes impactes serão pouco 

significativos. 

Embora os impactes acústicos negativos provocados nesta fase tenham caráter permanente, 

serão localizados e reversíveis, já que podem ser minimizados através de soluções adequadas. 

 

V.16. RESÍDUOS 

V.16.1. Fase de Construção 

Os resíduos produzidos nesta fase poderão ser temporariamente armazenados, no estaleiro ou 

em outro local devidamente adaptado para o efeito, seguindo posteriormente para o destino final 

adequado, privilegiando-se as operações de reutilização e reciclagem. Desde que corretamente 

geridos, os impactes resultantes da produção de resíduos serão negativos, diretos, de magnitude 

reduzida e como não se espera que afetem a capacidade dos sistemas de gestão existentes 

consideram-se pouco significativos. 

No que respeita às terras sobrantes (solos e rochas), estas deverão ser transportadas e 
depositadas num destino adequado, desconhecendo-se nesta fase qual o seu destino final. Nesta 

situação deverá ser dada preferência à reutilização em outras obras ou, em alternativa, à utilização 

na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de 

aterros destinados a resíduos, ou em outro local licenciado pela Câmara Municipal, de acordo com 

a legislação aplicável e garantindo sempre o mínimo de afetação do ambiente e populações do local 

escolhido para o seu destino final. 

Na fase de construção, ao nível dos resíduos, podemos resumir as características dos impactes 

que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.29. 
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Quadro V.29 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre os resíduos, fase de 
construção 

Impactes 

Ações  
Produção de resíduos de 
construção e demolição 

Construção das infraestruturas e ampliação 
prevista 

Negativo 

Reduzida Magnitude  

Pouco Significativo 

V.16.2. Fase de Funcionamento 

Durante a fase de funcionamento serão produzidos essencialmente resíduos indiferenciados 

equiparados a domésticos e resíduos recicláveis provenientes de embalagens (plástico, cartão e 

madeira). A recolha dos resíduos será efetuada por operadores devidamente licenciados, sendo o 

impacte pouco significativo, uma vez que não se espera que seja afetada a capacidade dos 

sistemas para gerir os resíduos produzidos. 

Na fase de funcionamento, ao nível dos resíduos, podemos resumir as características dos 
impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.30. 

Quadro V.30 – Síntese dos principais impactes das ações do projeto sobre ao nível dos resíduos, 
fase de funcionamento 

Impactes 

Ações  
Afetação da capacidade do 

sistema  

Produção de resíduos equiparados 
a domésticos e recicláveis 

Negativo 

Reduzida Magnitude 

Pouco significativo 

 

V.17. IMPACTES CUMULATIVOS 

V.17.1. Metodologia  

A análise de impactes cumulativos deve considerar os impactes no ambiente que resultam do 

projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos. 

As infraestruturas e atividades existentes e previstas a considerar na envolvente são: 

- As vias envolventes à área de intervenção; 

- A intervenção na Av. do Regimento de Infantaria 13, prevista no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano de Vila Real, que deverá ser desenvolvida a curto/médio prazo (até 3 

anos). Esta intervenção consistirá na requalificação dos passeios da Av. do Regimento de Infantaria 

13, aumentando a sua largura útil, introduzindo novos pavimentos, mais seguros e adaptados a 

mobilidade condicionada, introdução de elementos de conforto climático e de zonas de descanso, 

redimensionamento da iluminação pública, requalificação das travessias, alteração das paragens de 

transportes públicos urbanos (TPU), mobiliário urbano e rampas, etc. Por força destas alterações 

será suprimida uma das vias de entrada na cidade (sentido N-S). A alteração proposta possibilitará 

a adaptação em termos de segurança e conforto à intensidade de utilização e à natureza dos 

utentes, em especial os de mobilidade condicionada, reforçando as condições da estrutura física 

para incentivar a mobilidade pedonal entre os dois extremos da avenida, e entre estas e as 

paragens dos TPU ao longo do eixo pedonal estruturante, e vice-versa;  
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A análise a efetuar seguirá as seguintes fases: 

• Análise das possíveis interações entre os impactes do Projeto proposto com 
infraestruturas e atividades económicas existentes e previstas; 

• Avaliação dos impactes cumulativos identificados; 

• Identificação de medidas de minimização e monitorização adicionais destes 
impactes, se necessário. 

 

Os impactes cumulativos resultantes da interação do Projeto com as vias envolventes, 

considerando especificamente a alteração prevista na Av. do Regimento de Infantaria 13, incidem 

principalmente no tráfego e acessibilidade, ambiente sonoro e qualidade do ar situação que foi 
devidamente ponderada na avaliação efetuada em cada um dos descritores, para a fase de 

funcionamento. 

No que respeita aos fatores ambientais geologia e geomorfologia, solos, património natural, 

património arqueológico e arquitetónico não são expectáveis impactes cumulativos com significado 

dado tratar-se de espaços urbanos já intervencionados. 

No que se refere aos impactes cumulativos do projeto, sobre os recursos hídricos 
superficiais, não se identificam impactes, incluindo ao nível da qualidade das águas superficiais, 

uma vez que a envolvente da área de implantação do projeto já se encontra ocupada por outras 

infraestruturas em pleno funcionamento, incluindo zonas habitacionais e redes viárias. 

No que se refere aos impactes cumulativos do projeto, para os recursos hídricos 

subterrâneos, poderemos dizer que, à medida que sejam implantadas novas construções no 

espaço urbano envolvente, ou mesmo a ampliação da área das já existentes, que possuam 

captações de água, implicando um aumento de consumo de água subterrânea, tal poderá originar 

um rebaixamento do nível freático de forma cumulativa. A implantação de novas construções, ou a 

ampliação das já existentes, poderá tornar mais vulneráveis as condições de recarga devido à 

consequente impermeabilização do terreno. 

Por fim, no que respeita à paisagem, considera-se que a intervenção na Av. do Regimento de 

Infantaria 13, conjugada com o desenvolvimento do projeto em análise resultará em impactes 

positivos para a área, por ocupação do vazio urbano e pouco qualificado, introdução de elementos 

paisagísticos qualificadores como arborização do corredor central e mobiliário urbano e correta 

articulação dos espaços. 

V.18. SÍNTESE E HIERARQUIZAÇÃO DE IMPACTES 

No quadro seguinte apresenta-se a síntese dos impactes analisados nos pontos anteriores, bem 

como a sua quantificação relativa de modo a identificar as ações do Projeto mais impactantes e os 

fatores ambientais mais afetados. 

Pela análise da matriz verifica-se que as ações com maior incidência sobre o meio ambiente 

ocorrerão quando se verifica a afetação permanente dos fatores ambientais como é o caso do 

tráfego e acessibilidades, ambiente sonoro e geologia e geomorfologia. A sócio-economia é o fator 

ambiental mais afetado pelo projeto, sendo os impactes positivos. 
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Pela matriz de impactes apresentada (ver Quadro V.31) verifica-se que, no somatório global, os 
impactes gerados pelo projeto são positivos, considerando-se que a implementação do mesmo 

favorece o desenvolvimento sustentável do concelho.  

 Construção -798 

 Funcionamento 939 
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Quadro V.31 – Matriz de avaliação e hierarquização de impactes ambientais 

P M D Pr I

Escavação e movimentação de terras -1 2 1 1 1 -2

Transporte de materiais e circulação de veículos e maquinaria -1 2 1 1 1 -2 -4

Tráfego rodoviário gerado pela exploração do CC ampliado -1 2 3 9 3 -162 -162

Instalação do estaleiro -1 2 1 1 1 -2

Escavação e terraplanagem -1 5 3 9 2 -270

Desmonte do estaleiro e arranjos exteriores 1 2 3 9 2 108 -164

Funcionamento do CC ampliado 0 0 0 0 0 0 0

Instalação do estaleiro -1 2 3 1 1 -6

Escavação e terraplanagem -1 5 3 9 2 -270 -276

Funcionamento do CC ampliado 0 0 0 0 0 0 0

Instalação do estaleiro -1 2 1 1 1 -2

Escavação e movimentação de terras -1 5 3 1 2 -30

Instalação do estaleiro -1 2 1 1 1 -2

Escavação e movimentação de terras -1 5 1 1 3 -15

Instalação do estaleiro -1 5 1 1 3 -15

Escavação e movimentação de terras -1 5 1 1 3 -15

Actividades construtivas de carácter geral -1 5 1 1 3 -15 -94

Alteração da ocupação Presença fisica dos edificios e infra-estruturas -1 2 3 9 2 -108

indução de processos erosivos Presença fisica dos edificios e infra-estruturas/impermeabilização -1 2 3 9 1 -54

Poluição /Contaminação C irculação de pessoas e veículos -1 2 1 9 2 -36 -198

Alteração da qualidade da água superficial -1 2 1 1 2 -4

Aumento da drenagem superficial -1 2 1 1 2 -4

Alteração das condições de drenagem Implementação do projeto/aumento das áreas impermeabilizadas -1 2 1 1 2 -4

Atividades construtivas de caráter geral -1 2 1 1 3 -6 -18

Funcionamento do CC ampliado -1 2 1 1 2 -4

Afetação dos usos da água Funcionamento do CC ampliado -1 2 1 1 2 -4 -4

Diminuição da recarga do aquífero Desmatação/remoção do horizonte de alteração -1 2 3 9 2 -108

Diminuição da recarga do aquífero Impermeabilização de áreas potencais de recarga -1 2 3 9 2 -108

Contaminação/poluição por derrames acidentais Atividades construtivas de caráter geral -1 2 1 1 2 9 -207

Afetação do nível freático Consumo de água subterrânea -1 2 3 9 2 -108

Contaminação/poluição por derrames acidentais Funcionamento do CC ampliado -1 2 1 5 2 -20

Afetação do uso da água Extração de água subterrânea -1 2 3 9 2 -108

Afetação do uso da água Possiveis derrames acidentais no funcionamento do CC ampliado -1 2 3 9 2 -108 -236

Destruição do coberto vegetal -1 2 1 1 2 -4

Destruição de habitats -1 2 1 1 2 -4

Afectação da fauna/atropelamento Actividades construtivas de carácter geral -1 2 1 1 1 -2

Perturbação dos biótopos envolventes Actividades construtivas de carácter geral -1 2 1 1 2 -4 -14

Perturbação dos biótopos envolventes Funcionamento do CC ampliado -1 2 3 9 2 -108 -108

Instalação do estaleiro -1 5 1 1 2 -10

Movimentação de terras/atividades construtivas gerais -1 5 1 1 2 -10 -20

Alteração da qualidade da paisagem Execução do PIP do CC Continente 1 5 3 9 5 675 675

Afetação de património na área do Projeto Construção do CC Continente 0 0 0 0 0 0

Afetação do património na envolvente Construção do CC Continente -1 1 1 1 1 -1 -1

Afetação de património arqueológico desconhecido Funcionamento do  CC Continente 0 0 0 0 0 0 0

Concretização da estratégia territorial prevista nos IGT 1 5 1 1 5 25

Afetação de condicionantes legais -1 2 3 1 2 -12 13

Indução desenvolvimento/concretização da estratégia territorial Funcionamento do  CC Continente 1 5 3 9 5 675 675

Tráfego associado à construção da ampliação do CC Continente -1 5 1 1 2 -10 -10

Funcionamento do  CC Continente -1 5 3 9 3 -405 -405

Afetação da qualidade de vida da população Aumento do tráfego/Atividades construtivas -1 5 1 1 2 -10

Degradação das infraestruturas existentes Aumento do tráfego -1 2 1 1 2 -4

Criação temporária de postos de trabalho Execução dos projetos e obra 1 5 1 1 3 15

Melhoria das condições socioeconomicas locais Necessidades de bens e serviços no decorrer da obra 1 5 1 1 3 15 16

Criação de postos de trabalho permanentes Funcionamento do CC ampliado 1 5 3 9 6 810

Indução de desenvolvimento de atividades complementares Funcionamento do CC ampliado 1 5 3 9 5 675

Diminuição da qualidade de vida das populações envolventes Funcionamento do CC ampliado -1 5 3 9 2 -270 1215

Afetação dos receptores sensíveis Construção da ampliação/tráfego e funcionamento de maquinaria -1 5 1 1 3 -15 -15

Afetação dos receptores sensíveis Funcionamento do CC ampliado -1 5 3 9 3 -405 -405

Produção de residuos de construção e demolição Construção da ampliação -1 2 1 1 2 -4 -4

Produção de residuos equiparados a urbanos Funcionamento do CC ampliado -1 2 3 9 2 -108 -108
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VI. PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DOS 

IMPACTES AMBIENTAIS 

Neste capítulo enumeram-se as várias medidas de minimização de impactes ambientais e são 

efetuadas algumas recomendações que visam a gestão da obra numa perspetiva de 

sustentabilidade e de utilização racional dos recursos naturais. As medidas apresentadas 

pretendem prevenir, reduzir e/ou anular impactes negativos identificados e analisados nos 

capítulos anteriores. 

VI.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

• Previamente ao início das obras deverá ser divulgado o programa de execução das 

obras às populações interessadas, designadamente às populações residentes na área 

envolvente (habitações a norte da área de intervenção e do lugar da Timpeira). A 

informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra e 

respetiva calendarização. 

• Sugere-se que seja implementado um mecanismo de atendimento ao público para 
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, que poderá 

funcionar no atual balcão de informações/atendimento ao cliente do Continente; 

• Antes do início da execução dos trabalhos previstos, deverão ser realizadas ações de 

formação e sensibilização ambiental junto dos trabalhadores e encarregados da obra, de 

modo a que possam tomar conhecimento das ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e das medidas de minimização a implementar, devendo receber instruções 

sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra. 

• Os estaleiros deverão localizar-se dentro da área de intervenção ou em áreas próximas, 

evitando e/ou minimizando as movimentações de terras adicionais. Estas áreas não 

deverão ocupar os seguintes locais: 

o Áreas de domínio hídrico; 

o Áreas inundáveis; 

o Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

o Perímetros de proteção de captações; 

o Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional; 

o Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza; 

o Outras áreas onde possam ser afetadas espécies da flora e da fauna protegidas 
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

o Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

o Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

o Zonas de proteção do património. 
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• Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 

aplicável, de forma a evitar impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

• Os novos colaboradores envolvidos nos processos de gestão e exploração do CC 

Continente devem ser sensibilizados e informados sobre a gestão ambiental do espaço e 

dos procedimentos que devem adotar para minimizar os impactes sobre o meio 

ambiente e a população envolvente.  

• Para garantir a gestão ambientalmente eficiente e adequada, deverá ser mantido o atual 

Sistema de Gestão Ambiental pela Norma ISO 14 001, estendido à área ampliada. Estas 
normas, visam integrar e analisar o controlo de todas as atividades e estabelecer 

procedimentos que permitam uma constante melhoria no desempenho ambiental. 

• Deverá ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental (PGA) das obras a executar que 

permita verificar e acompanhar a implementação das medidas de minimização 

recomendadas e adaptá-las ou introduzir outras medidas, se necessário, assim como 

identificar impactes não previstos e ações suscetíveis de induzir impactes ou acidentes. 

Este PGA deverá ser constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos 

da obra e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 

fase de execução das obras e respetiva integração na área envolvente.  

• O PGA deve ser elaborado pelo empreiteiro geral antes do início da execução da obra, 

desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas 

ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar 

todas as medidas de minimização identificadas de acordo com o planeamento previsto. 

Na implementação de um Programa de Gestão Ambiental deverão contemplar-se ações como: 

o Identificar medidas de gestão apropriadas a cada atividade, por exemplo incluir 
medidas para reduzir os impactes negativos sobre o ambiente que tenham sido 

identificados no levantamento ambiental e medidas que conduzam a potenciais 

ganhos ambientais; 

o Identificar responsáveis por determinadas operações de gestão; 

o Desenvolver um programa regular de monitorização com base em parâmetros 
definidos para avaliar e determinar o progresso das operações em curso; 

o Criar um sistema de registo que permita acompanhar a evolução de medidas 

adotadas e que proporcione a avaliação futura das mesmas; 

o Aumentar a eficiência do consumo de energia através da verificação e 
manutenção regular dos equipamentos e máquinas existentes, assim como dos 

sistemas de ar condicionado, iluminação, etc; 

o Limitar ao máximo o uso de compostos químicos agressivos, como por exemplo 

agentes de limpeza e químicos na manutenção dos espaços verdes;  

o Garantir que os resíduos são armazenados e manuseados adequadamente, 

favorecendo a minimização da sua produção, a triagem dos materiais e a gestão 

adequada dos resíduos produzidos. Os empreiteiros deverão dar garantias de 

que os resíduos produzidos têm o destino adequado. 

• Durante a duração da fase de construção, deverá ser garantida a manutenção e revisão 

periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais 
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condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 

riscos de contaminação dos solos e das águas, de modo a dar cumprimento às normas 

relativas à emissão de ruído. 

De referir que a Sustentabilidade constitui um dos pontos base da estratégia do Grupo Sonae, 

pelo que a adoção de um Sistema de Gestão Ambiental se integra totalmente na filosofia de gestão 

praticada.  

Com efeito, o Grupo definiu três princípios para a sustentabilidade, dos quais se destaca “Better 
Planet”. Este princípio pretende “focar na melhoria constante para um desempenho ambiental de 

excelência, constituindo, não apenas um fator de diferenciação, mas também uma condição 

fundamental para o desenvolvimento sustentável dos negócios da Sonae.” 

O princípio focado assenta em três eixos estratégicos: 

• Gestão eficiente do desempenho ambiental 

o Água, energia e emissões de GEE; 

o Gestão de resíduos; 

o Otimização do transporte e distribuição. 

• Sonae "Footprint" 

o Otimização do transporte e distribuição; 

o Água, energia e emissões de GEE. 

• Impacte ambiental das embalagens 

o Inovação e otimização das embalagens; 

o Otimização do transporte e distribuição. 

VI.2. QUALIDADE DO AR 

Durante as atividades de construção deverão ser aplicadas as seguintes medidas de 

minimização gerais:  

• Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra; 

• Devem ser escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 

excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis; 

• Deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de 

poeiras; 

• Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 
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• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 
minimização das emissões gasosas; 

• Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, 

onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras; 

• A saída de veículos para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a 

evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos; 

• As operações de carga e descarga de materiais devem ser realizadas de forma lenta e 

deverão ser adotadas reduzidas alturas de queda. 

Na fase de funcionamento do Conjunto Comercial ampliado: 

• Proceder à manutenção e revisão periódica adequada da caldeira de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a minimização em termos de emissões 

atmosféricas (a monitorização das emissões atmosféricas do efluente proveniente da 

caldeira deverá ser efetuada de acordo com o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera). 

VI.3. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

Face aos impactes identificados recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de 

minimização a implementar durante a fase de construção: 

• A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 

taludes e evitar o respetivo deslizamento;  

• No final dos trabalhos de construção, e após a remoção dos apoios de frente de obra, 

deverão, sempre que possível, ser restabelecidas as condições naturais do terreno, nos 

locais onde não sejam construídas estruturas. 

Não são apresentadas medidas de minimização para a fase de funcionamento, uma vez que 

não foram identificados impactes significativos. 

VI.4. SOLOS, TIPO E OCUPAÇÃO 

Os principais impactes identificados sobre este descritor podem ser minimizados ou evitados se 

forem adotadas as medidas de minimização e recomendações efetuadas, nomeadamente no que se 

refere à prevenção de processos erosivos e contaminação acidental dos solos.  

Na fase de construção: 

• Na zona do estaleiro deverá ser prevista uma área impermeável para instalação e 

manipulação de combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas;  

• Deverão existir, nas frentes de obra e estaleiro materiais absorventes para utilização em 
caso de derrames acidentais de substâncias poluentes; 
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• A desmatação e decapagem do solo devem, caso seja possível, ser executadas de forma 
faseada, limitando-se às áreas estritamente necessárias para execução da obra, 

minimizando assim exposição dos solos aos agentes erosivos; 

• Previamente ao início de cada fase de trabalhos, a área de intervenção deverá ser 

devidamente assinalada através de marcas (estacas, por exemplo) com boa visibilidade; 

• Os solos vegetais resultantes da decapagem deverão ser acondicionados em pargas para 
posterior utilização nas áreas verdes e arranjos finais do projeto, caso se considere a sua 

qualidade adequada. Se sobrarem terras vegetais deverá ser averiguada a possibilidade de 

as integrar em outras obras ou na recuperação de pedreiras ou áreas degradadas; 

• Deverá garantir-se um controlo rigoroso da manutenção de veículos e maquinaria, de modo 

a evitar derrames acidentais de óleos e combustíveis no solo;  

• A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 

taludes e evitar a erosão dos solos;  

• Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para destino final adequado. 

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 
de solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 

ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

• Após a conclusão dos trabalhos, deverão ser removidos todos os equipamentos, maquinaria 

de apoio, depósitos de materiais, entre outros, das áreas que tenham sido utilizadas como 

estaleiro e parques de máquinas. Estes locais deverão ser limpos e o solo revolvido, 
promovendo a sua descompactação, restituindo-lhes, na medida do possível a sua 

estrutura e equilíbrio originais. 

Na fase de funcionamento: 

• Em caso de derrame acidental de substâncias poluentes no solo, deverá ser delimitada a 

área envolvente devendo os solos ser totalmente removidos e transportados para local 
adequado. 

 

VI.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

De seguida, apresentam-se algumas medidas de mitigação, passíveis de serem adotadas, que 

podem contribuir para a mitigação dos impactes identificados para os recursos hídricos superficiais:  

Na fase de construção: 

• Os trabalhos devem, dentro do possível, ser executadas de forma faseada, limitando-se às 
áreas estritamente necessárias para execução da obra, minimizando assim as alterações 

das condições de drenagem; 
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• Deverá ser criado um sistema de drenagem periférico, para toda a área envolvente, 

englobando quer as áreas edificadas quer as áreas não edificadas, de modo a conduzir as 
águas de precipitação, nas melhores condições até ao meio recetor natural; 

• A remoção da camada de solo de cobertura deverá ocorrer em períodos de menor (ou nula) 

pluviosidade, para que não ocorram fenómeno de arrastamento de partículas finas para as 

linhas de água; 

• Deverá ser garantida a manutenção cuidada dos veículos e maquinaria de apoio à obra 

cumprindo os planos de revisões e inspeções periódicas recomendados; 

• Deverá ser criadas zonas impermeabilizadas para o armazenamento de produtos químicos 

e/ou óleos e combustíveis e resíduos; 

 

Na fase de funcionamento: 

• Deverá ser garantida a manutenção cuidada dos veículos (cargas e descargas) e 

maquinaria de apoio (empilhadores entre outros) cumprindo os planos de revisões e 

inspeções periódicas recomendados; 

• Deverão ser criadas zonas impermeabilizadas para o armazenamento de produtos 
químicos, e/ou óleos e combustíveis e resíduos; 

Admite-se que as medidas de mitigação propostas para cada um dos impactes identificados no 

fator ambiental Recursos Hídricos Superficiais, na fase de construção e de exploração, possam ser 

consideradas suficientes no sentido de diminuir a magnitude e a significância dos impactes 

enumerados. 

 

VI.6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Face aos impactes identificados para os recursos hídricos subterrâneos, apresentam-se algumas 

medidas de mitigação passíveis de serem adotadas: 

Na fase de construção: 

• É desejável que, em sede de projeto, estejam previstas zonas que facilitem a recarga dos 

aquíferos e sempre que possível o solo original seja reposto, mesmo que numa outra 

localização, permitindo, assim, aumentar as áreas de infiltração; 

• Sugere-se que as áreas impermeabilizadas, decorrentes da abertura de acessos, da 
instalação de um estaleiro, da criação de um depósito de materiais, entre outras, se 

encontrem preferencialmente numa mesma zona de modo a ocupar a menor área possível 

de recarga natural. 

• Os veículos e máquinas, afetos à fase de construção, deverão circular em boas condições 

de carburação e que as necessárias revisões e inspeções periódicas deverão ser efetuadas 

de forma atempada, diminuindo assim o risco de ocorrência de situações acidentais. 

Embora, aparentemente simples, trata-se de uma medida de grande efeito prático. 
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• Deverá ser criada uma zona impermeabilizada para armazenamento de produtos químicos 
e/ou óleos e combustíveis e resíduos. 

Na fase de funcionamento: 

• Toda a rede de abastecimento e mecanismos hidráulicos (canalizações, torneiras, 
autoclismos) deverão ser alvo de manutenções regulares a fim de se garantir o seu bom 

funcionamento; 

• Deverá ser criada uma zona impermeabilizada para armazenamento de produtos químicos 

e/ou óleos e combustíveis e resíduos; 

• Deverá ser garantida a manutenção cuidada dos veículos (cargas e descargas) e 

maquinaria de apoio (empilhadores) cumprindo os planos de revisões e inspeções 

periódicas recomendados; 

Admite-se que as medidas de mitigação propostas para cada um dos impactes identificados no 

fator ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos, possam ser consideradas suficientes no sentido de 

diminuir a magnitude e a significância dos impactes enumerados. No entanto, será de ter em conta 

que todos os impactes identificados são considerados de magnitude reduzida e pouco significativos. 

VI.7. PATRIMÓNIO NATURAL 

Os principais impactes sobre o património natural ocorrerão na fase de construção e resultam 

essencialmente das operações de desmatação e movimentação de terras que provocam destruição 

de habitats e perturbação dos biótopos envolventes. 

Na fase de construção: 

• As operações de desmatação deverão ser efetuadas de forma progressiva, permitindo a 

fuga das espécies faunísticas para as áreas envolventes; 

• Após a conclusão das obras deverá proceder-se ao restabelecimento e recuperação 

paisagística da área de instalação do estaleiro através do restabelecimento das condições 

naturais de infiltração, com descompactação e arejamento dos solos; 

Na fase de funcionamento: 

• Deverá evitar-se, dentro do possível, a utilização de produtos químicos na manutenção dos 
espaços verdes, minimizando assim a contaminação de habitats potenciais que estes 

venham a constituir. Na sua manutenção deverão ser privilegiadas as ações mecânicas. 

 

VI.8. PAISAGEM 

As medidas de minimização de impactes visuais sintetizam-se essencialmente numa série de 

cuidados a ter nas diferentes fases, nomeadamente: 

Na fase de projeto: 
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• Deverá ser desenvolvido o Projeto de Integração Paisagista (PIP), que efetue o tratamento 

de toda a área do conjunto comercial, amenizando o espaço, pela integração de elementos 
naturais (árvores, espaços ajardinados) de forma a melhorar a imagem do local; 

• Recomenda-se a utilização de espécies autóctones, bem adaptadas edafoclimaticamente e 

por isso com menores necessidades hídricas e de manutenção. 

Na fase de construção: 

• Deverão ser geridas as terras e inertes provenientes da escavação de modo a evitar a sua 

deposição em áreas com revestimento vegetal, afetando estritamente as áreas do projeto; 

• As áreas verdes previstas deverão ser concretizadas de acordo com o previsto no Projeto 

de Integração Paisagista; 

• O Projeto de Integração Paisagística deverá pautar-se pelos princípios da sustentabilidade 
ambiental no que respeita à utilização eficiente da água, da energia e à prevalência das 

ações de manutenção mecânicas em detrimento da utilização de fitofármacos; 

• No PIP deverão ser utilizadas espécies bem adaptadas à região minimizando as 

necessidades de água e tratamentos com fitofármacos;  

Na fase de funcionamento: 

• Deverá assegurar-se a manutenção adequada das áreas verdes criadas; 

 

VI.9. TRÁFEGO E ACESSIBILIDADES 

Na fase de construção: 

• Durante a fase de escavação, deverá evitar-se o transporte de terras no período de maior 
carga de tráfego na envolvente: entre as 17:30 e 19:30, diminuindo assim o tráfego 

pesado afluente às mesmas;  

• Deverá assegurar-se o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 

obras na via pública tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações 

na atividade das populações; 

• Deverão ainda ser selecionados os percursos mais adequados para proceder ao transporte 
de equipamentos e materiais de e para o estaleiro, das terras e materiais sobrantes a levar 

para destino adequado, minimizando a passagem pelo interior dos aglomerados 

populacionais e diminuindo assim a probabilidade de provocar condicionamentos no tráfego 

existente, reduzindo a afetação das populações; 

• Quando necessário proceder a interrupções na circulação e desvios de tráfego, estas devem 

ser devidamente sinalizadas e os respetivos planos de alteração submetidos previamente 

às autoridades competentes para autorização; 

Na fase de funcionamento: 

• No período de funcionamento, as cargas e descargas deverão ser planeadas de forma a 

evitar as horas de maior fluxo de tráfego, particularmente o período de ponta da tarde 

(entre as 17.30 e as 19.30); 
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VI.10. SÓCIO-ECONOMIA 

Na fase de construção devem ser adotadas as seguintes medidas de minimização:  

• Caso seja necessário, durante a escavação do terreno, recorrer ao uso de explosivos 

deverá ser efetuado um plano de fogo adequado de modo a minimizar quer a fracturação 

induzida ao maciço, quer a indução de vibrações em estruturas existentes, dando-se 

cumprimento ao disposto na norma NP 2074 (2015); 

• Previamente à utilização dos explosivos deverão ser informados os residentes mais 

próximos sobre os dias e horários dos disparos, bem como tomadas todas as medidas 

necessárias para minimizar a sua afetação; 

• Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestações de serviço 
locais; 

• Durante o desenvolvimento das obras deverá ser criado um mecanismo expedito que 

permita o esclarecimento de dúvidas e o atendimento de eventuais reclamações das 

populações; 

• As obras deverão ser planeadas de modo a minimizar a afluência de veículos pesados nas 
vias de comunicação envolventes, em horas de maior congestionamento de tráfego, 

nomeadamente nas horas de ponta identificadas no estudo de tráfego (entre as 17.30 e as 

19.30). Deverão ser selecionados os melhores percursos para o transporte de materiais e 

afluência de veículo pesados, de modo a minimizar a perturbação sobre as populações 

locais, evitando zonas residenciais e locais com maior congestionamento de tráfego.  

• Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão ser 

devidamente sinalizados. Deverá ser implementado um sistema de sinalização que informe 

da aproximação da obra. Os acessos às frentes de obra e ao estaleiro deverão estar 
corretamente assinalados com indicação de redução de velocidade. As entradas/saídas da 

obra para vias de comunicação pública deverão também ser devidamente identificadas.  

• Se necessário deverá proceder-se à lavagem e/ou humedecimento dos acessos 

envolventes, quando utilizados pelos veículos afetos à obra. 

• Os veículos de transporte de materiais para as obras deverão garantir a cobertura da 

carga, evitando assim o seu eventual espalhamento nas vias de comunicação, e 
consequentemente a perturbação do tráfego rodoviário e dos transeuntes. 

• Os veículos de transporte de terras sobrantes para os locais de depósito a determinar 

deverão garantir a cobertura da carga, evitando assim o seu eventual espalhamento nas 

vias de comunicação, bem como a dispersão de partículas pela atmosfera, e 

consequentemente a perturbação do tráfego rodoviário, dos transeuntes e da envolvente 

aos percursos efetuados. 

• No caso de se verificar a degradação significativa dos pavimentos ou de estruturas 
construídas, e que essa degradação seja imputável à circulação dos veículos pesados afetos 

à obra, deverão os mesmos ser recuperados, minimizando assim os inconvenientes para os 

utentes dessas vias. 

• Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção. 
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Na fase de funcionamento devem ser adotadas as seguintes medidas de minimização:  

• Se possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local ou regional promovendo a sua 
formação gradual; 

• Sempre que possível recorrer a prestadores de serviço e fornecedores de produtos e 

atividades complementares locais e/ou regionais; 

• Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e atividades locais. 

 

VI.11. AMBIENTE SONORO 

De acordo com o RGR é necessário implementar medidas de minimização do ruído em “zonas 

sensíveis” expostas a níveis sonoros Lden > 55 dB(A) ou Ln > 45 dB(A), e em “zonas mistas” 

expostas a níveis sonoros Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A). 

No presente estudo devem ser cumpridas as exigências regulamentares de Lden ≤ 65 dB(A) e 
de Ln ≤ 55 dB(A) para uma zona mista nos recetores sensíveis expostos ao ruído, em particular 

nas habitações a norte e a nascente do terreno de implantação do Conjunto Continente de Vila 

Real. 

Durante a fase de construção do edifício e da reestruturação dos acessos e ampliação a norte 

do parque de estacionamento de clientes, deverá efetuar-se a programação adequada dos 

trabalhos e identificar as fases com maior emissão de ruído por forma a poder atuar com medidas 

de minimização da produção ou transmissão do ruído.  

As principais medidas de minimização do efeito do ruído são: 

� As atividades ruidosas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas de dias úteis 

(Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007). Caso se pretenda prolongar este período deve ser 

solicitada, à Câmara Municipal de Vila Real uma Licença Especial de Ruído. 

� A escolha da localização do estaleiro da obra deve ser feita tendo em conta a localização 

das habitações, em zonas afastadas das moradias localizadas a nascente do “bairro dos 

Professores”, por forma a minimizar a perceção do ruído gerado. Caso o estaleiro venha a 

ficar situado próximo destas zonas, será conveniente a instalação de barreiras acústicas 
e/ou de envolventes em equipamentos mais ruidosos, visando atenuar a propagação do 

ruído. 

� Durante a duração da fase de construção, deverá ser garantida a manutenção e revisão 

periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais 

condições de funcionamento e assegurar a minimização da emissão de ruído. 

� Nos locais atravessados pelos veículos afetos às obras, e junto a zonas residenciais, deve 

limitar-se a utilização de sinais sonoros com vista à minimização da perturbação dos 

moradores, sem comprometer as regras de segurança. 

� Durante a travessia das zonas habitadas deverão ser adotadas velocidades moderadas de 

forma a reduzir a emissão de ruído; 

� Os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo fabricante ou importador, do 

respetivo nível de potência sonora, devendo fazer cumprir os valores limite constantes do 

Anexo V do Regulamente das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para 

Utilização no Exterior (aprovado pelo Decreto-Lei nº 221/2006).  



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSONAE DOIS 

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real 

Março de 2017 210 Volume I - Relatório 
U:\Processos\A043\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A043-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

� Após cumprimento dos aspetos mencionados pode verificar-se a necessidade de 
implementar medidas adicionais de redução do ruído:  

• Para fontes de ruído fixas em áreas do estaleiro, será de equacionar a colocação de 

tapumes.  

• As fontes de ruído fixas ou pequenas áreas onde decorram atividades ruidosas, 
poderão ser encapsuladas com a precaução de permitir a ventilação do espaço, ou 

arrefecimento de motores caso se trate de um equipamento, se necessário.  

• Em termos de fontes de ruído móveis, como sejam máquinas que se movimentam na 

área da obra, inviabilizando o seu encapsulamento, as medidas de minimização só 

poderão passar pela distribuição adequada e desfasamento destas atividades ao 

longo do dia de forma a reduzir possíveis situações de incomodidade dos moradores 

mais expostos.  

• Caso necessário, poderá estabelecer-se diálogo com os moradores ou associações de 
moradores no sentido de os informar da evolução da obra e de verificar as suas 

opiniões, sugestões e/ou reclamações. 

Tendo em conta os resultados obtidos, e considerando que se mantém o horário de 

funcionamento do Conjunto Comercial (das 8:30h às 23:00h nos dias úteis e das 8:30h às 

22:00h nos domingos e feriados), no período noturno os impactes devem ser de magnitude 

reduzida, e no período diurno e entardecer apenas nas moradias a norte se prevê impactes de 
magnitude elevada (+6 dB(A)) não sendo ultrapassado o nível de exposição máxima, pelo que não 

se considera necessária a definição de medidas adicionais de minimização nesta componente 

ambiental, devendo manter-se as restrições da velocidade e de utilização de sinais sonoros para os 

veículos pesados de acesso ao Conjunto Comercial.  

Deve ter-se me conta algumas indicações e práticas para garantir o cumprimento dos requisitos 

legais: 

� Os elementos mecânicos, sistemas de AVAC, de ventilação e chaminés que venham a ser 
instalados e tenham emissão de ruído para o exterior, devem ter em conta a localização 

das habitações no limite do Conjunto Comercial, em especial a nascente no “bairro dos 

Professores”, o conforto e comodidade dos clientes e dos trabalhadores do Conjunto 

Comercial pelo que a sua localização, orientação e configuração devem ser ponderados, 

bem como o tratamento acústico com atenuadores, envolventes, etc., que deve garantir 

que os níveis sonoros emitidos e apercebidos, cumpram os limites do critério de 

incomodidade do RGR (artigo 13º-1b)) – medida a verificar no desenvolvimento do 

Projeto; 

� Deve ser verificada periodicamente a operacionalidade dos portões de acesso ao cais de 

cargas/descargas garantindo em especial que no período noturno quando são acionados 

para a passagem de veículos não emitam ruído suscetível de incomodar o repouso dos 

moradores das moradias mais próximas do lado nascente; 

� Os veículos pesados utilizados no transporte devem estar em perfeitas condições de 

funcionamento (manutenção e revisão periódica efetuadas com a regularidade necessária) 

de forma a assegurar a minimização do ruído emitido; 

� É recomendável que se considerem medidas tendentes à diminuição do ruído emitido pelo 
tráfego rodoviário, em especial de veículos pesados, no acesso ao parque de 

estacionamento, tendo em atenção que os veículos durante as descargas de mercadorias, 

em especial no período noturno, devem desligar os motores. 
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VI.12. RESÍDUOS 

A gestão adequada dos resíduos sólidos produzidos na construção e funcionamento do Conjunto 

Comercial Continente de Vila Real é de extrema importância, de modo a garantir a sustentabilidade 

do ambiente e, indiretamente, das atividades desenvolvidas no mesmo.  

Em todas as fases deverá favorecer-se a redução da produção de resíduos e a sua reutilização e 

valorização no local. Os resíduos produzidos devem ser devidamente triados e geridos de acordo 

com a sua tipologia. Os materiais que não possam ser valorizados deverão ser geridos por 

operador licenciado para o efeito.  

Na fase de construção:  

• O empreiteiro geral deverá garantir a triagem, o armazenamento e destino final adequado 

dos resíduos produzidos, em função da sua tipologia e grau de perigosidade, devendo a sua 

gestão em obra ser orientada por um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desenvolvido pelo empreiteiro e validado pelo Dono de Obra; 

• São proibidas as queimas a céu aberto, devendo todos os trabalhadores ser alertados para 

este facto; 

• Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser 

prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a 

deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas 

de máxima infiltração; 

• Deverá ser considerado um espaço no estaleiro para o armazenamento temporário de 
resíduos. Este espaço deverá estar devidamente assinalado e organizado de modo a evitar 

acidentes; 

• Deverá ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de se 

verificar a contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do material 

contaminante; 

• Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem; 

• A gestão dos subprodutos deve favorecer a reutilização dos materiais, sempre que possível 

no local. Os resíduos inertes, por exemplo rochas e outros materiais de escavação, devem 

ser sempre que possível integrados nos materiais construtivos; 

• Deverá manter-se um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos 

destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos; 

• Nos trabalhos de remoção de solos vegetais, deve avaliar-se a sua potencial contaminação 

pelas atividades desenvolvidas no local. Caso seja detetada a degradação da qualidade do 

solo, deve ser tratado como resíduo por operador devidamente licenciado para o efeito. Os 

solos com qualidade adequada devem ser conservados e reutilizados nos arranjos de 

espaços exteriores. Os solos excedentários, caso existam, devem ser utilizados noutros 

locais. As operações de armazenamento e transporte do solo devem evitar a sua 

degradação, garantindo a conservação das características naturais; 
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• As rochas e elementos resultantes de escavação devem, sempre que possível, ser 
reutilizados na obra. Os materiais sobrantes poderão ser utilizados pelo Empreiteiro em 

outras obras particulares, desde que licenciadas, por exemplo para restabelecer cotas de 

terreno. Os materiais que não possam ser reutilizados serão entregues em operador 

licenciado para a gestão de resíduos não urbanos, nomeadamente de gestão e triagem de 

resíduos de construção e demolição, ou colocados em depósito devidamente autorizado. Os 

resíduos inertes poderão ainda ser aplicados em aterros para resíduos inertes destinados à 

recuperação paisagística de pedreiras. 

• Os resíduos produzidos no estaleiro deverão ser, sempre que possível, triados e 

valorizados, incluindo os resíduos equiparados a urbanos que poderão ser tratados nos 

sistemas municipais de gestão de resíduos, desde que a sua produção não seja muito 

elevada (superior a 1100L/dia). Para este efeito deverão existir nas áreas sociais 

contentores que facilitem a separação adequada; 

• A gestão de substâncias tóxicas deverá ser efetuada com os cuidados necessários de modo 

a minimizar a ocorrência de episódios de contaminação do meio natural. Os resíduos 

tóxicos ou perigosos produzidos durante as obras, por exemplo óleos usados e materiais 

contaminados com hidrocarbonetos, deverão ser recolhidos mediante circuitos de recolha 

analisados detalhadamente, garantindo a sua triagem na fonte de produção e evitando 

contaminações de outros materiais, sendo geridos por operador licenciado. Os resíduos 
tóxicos e perigosos devem ser armazenados em recipientes estanques e em locais 

devidamente impermeabilizados, os locais de produção deverão ser munidos de 

contentores especiais para recolha destes resíduos, devidamente identificados e estanques, 

bem como meios de controlo, tais como material absorvente, que permita atuar face a 

potenciais derrames acidentais; 

• A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efetuada em local apropriado e 

devidamente assinalado, havendo o cuidado de remover os resíduos de betão e se possível 

reutilizá-los na obra; 

• Em toda a zona de intervenção deverão ser retirados todos os materiais residuais e 

entulhos, provenientes da obra ou não, que sendo estranhos ao meio natural sejam 

causadores de intrusão visual e/ou degradação ambiental. 

• Na seleção do local de depósito das terras sobrantes, caso estas não sejam reutilizadas em 

outras obras, deverão excluir-se as seguintes áreas: 

o Áreas de domínio hídrico; 

o Áreas inundáveis; 

o Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

o Perímetros de proteção de captações; 

o Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional; 

o Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da 
conservação da natureza; 

o Outras áreas onde possam ser afetadas espécies da flora e da fauna protegidas 

por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

o Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
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o Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

o Áreas de ocupação agrícola; 

o Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

o Zonas de proteção do património. 

Na fase de funcionamento: 

• Durante a fase de funcionamento do Conjunto Comercial Continente os resíduos domésticos 

e equiparados deverão ser recolhidos seletivamente nos contentores aí colocados para o 

efeito, continuando a prática já atualmente existente. 
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VII. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Neste capítulo serão definidas as diretrizes para os planos de monitorização ambiental dos 
descritores que se consideram mais afetados pela construção e exploração do conjunto comercial. 

Face aos impactes ambientais identificados recomenda-se o acompanhamento ambiental dos 

trabalhos de construção bem como a realização de monitorizações na fase de exploração que 

permitam aferir a evolução dos fatores ambientais mais afetados pela construção e exploração do 

empreendimento em causa.  

VII.1. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL  

A procura de uma maior integração da execução dos projetos no meio biofísico e social em que 
se desenvolvem, tem motivado diversos organismos públicos e privados a procurarem formas de 

controlo ambiental das intervenções pelas quais são responsáveis, na perspetiva de um 

desenvolvimento sustentável. 

Recomenda-se que durante o processo de construção, seja efetuado o acompanhamento 

ambiental das obras, que garanta a adoção de boas práticas ambientais em obra e o cumprimento 

das medidas de minimização propostas neste documento.  

O acompanhamento ambiental permite ainda avaliar a implementação das medidas de 
minimização de impactes, permitindo o seu reajuste durante a fase de execução assim como a 

definição de novas medidas não previstas.  

VII.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR  

A gestão ambiental, para além de garantir o cumprimento das medidas de minimização 

ambiental definidas no processo de AIA, deverá, entre outros fatores, garantir a monitorização dos 

resíduos produzidos, dos consumos de recursos naturais e da emissão de efluentes residuais 

líquidos, gasosos e sonoros. 

VII.2.1. Recursos Hídricos  

Para os Recursos Hídricos Superficiais (RHS), tendo em conta toda a ocupação de superfície que 

se verifica na área, considera-se que não será necessário a implementação de um Plano de 

Monitorização. Admite-se que, sobre os RHS, não ocorrerão impactes capazes de alterar 

significativamente as suas características. Por outro lado, sendo adotado um Plano de 

Monitorização para os Recursos Hídricos Subterrâneos, qualquer alteração aqui registada será 

usada para avaliar, ou propor, uma campanha de monitorização para os RHS. 

Para o fator ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos (SB), será uma boa medida a 
garantia de que os impactes, que possam afetar este fator ambiental durante a fase de construção 

da ampliação e de exploração deste conjunto comercial, sejam efetivamente bem controlados e, 

assim, apresenta-se um programa de monitorização que permitirá avaliar a eficácia das medidas 

de mitigação propostas. Deste modo, relativamente a este fator ambiental sugere-se a adoção de 

um plano de monitorização que contemple as seguintes medidas: 

i) Pontos de amostragem: 
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Os pontos de amostragem devem corresponder a poços e/ou furos que se localizem quer a 

montante quer a jusante da área, estes últimos, no sentido dos locais de saída das águas de 
escorrência que drenam a área, considerando as principais direções do fluxo subterrâneo. Devem 

ser escolhidos pontos de água, constantes do inventário hidrogeológico, que correspondam a estes 

requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser escolhidos de acordo com a sua localização, quer no 

interior da área do empreendimento quer na sua envolvente imediata, de modo a ficarem 

distribuídos de forma equitativa. Para o projeto em estudo, serão considerados como pontos de 

monitorização o furo vertical PA-2, pertencente ao Continente Vila Real, e o furo vertical PA-4, 

localizado a jusante do Continente.  

A localização do ponto selecionado para integrar o Plano de Monitorização encontra-se na Figura 

VII.1. 

ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar: 

Na fase de construção propõe-se a realização de campanhas trimestrais, a realizar 

aproximadamente em meados dos meses de setembro, dezembro, março e junho, cobrindo 

desta forma, os momentos mais significativos do ano hidrológico. 

Durante a fase de exploração propõe-se a realização de campanhas semestrais nos 2 
primeiros anos de implementação deste plano, a realizar durante os meses de março e setembro. 

Ao fim dos referidos 2 anos de monitorização, não havendo registo de alterações significativas dos 

parâmetros avaliados, recomenda-se a passagem para uma campanha anual, por mais 2 anos, a 

ser realizada no início/final do ano hidrológico (mês de setembro), período, ao fim do qual, se 

poderá suspender a monitorização caso não seja assinalada a ocorrência de qualquer acidente ou 

incidente que altere as características do recurso hídrico. 

Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e 

acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, 

de modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas. 

Caso ocorra algum acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas 

subterrâneas, deve ser desenvolvido um programa de monitorização que permita acompanhar a 

evolução, sobretudo da qualidade, dos recursos hídricos subterrâneos na área. 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

- pH; 

- Condutividade elétrica; 

- Sólidos Dissolvidos Totais; 

- Nitratos; 

- O nível freático; 

- Consumo mensal; 

- A temperatura da água. 
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iii) Critérios de avaliação: 

Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo II do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de 

agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os 

anteriores. 

iv) Métodos de Análise: 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), 

são os constantes no Anexo IV do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. 
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Figura VII.1 – Carta com a localização dos pontos de água propostos para integrarem a rede de monitorização. Carta Topográfica Militar na escala original 
1/25 000, extrato da Folha nº 102 - Vila Real. 
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VII.2.2. Ambiente Sonoro  

No Plano de Gestão Ambiental (PGA) da obra, a ser elaborado pelo empreiteiro geral, deverá 

proceder-se à identificação dos trabalhos com emissão de ruído e o planeamento da execução de 

todos os elementos da obra, e as medidas de minimização a implementar. A avaliação da 

concretização do PGA permitirá verificar a eficácia das medidas de minimização elencadas e ajustá-

las, se necessário, assim como identificar impactes não previstos no EIA.  

A monitorização do ruído visa acompanhar a evolução do ambiente acústico nas fases de 

construção e de exploração da ampliação do Conjunto Comercial, nos locais com ocupação 

sensível que estão expostos ao ruído, e por outro lado verificar se as conclusões apresentadas no 

presente EIA se confirmam, ou se é necessário projetar medidas específicas adicionais de 

minimização de ruído. 

VII.2.2.1. Aspetos técnicos da monitorização do ruído  

Para a monitorização do ruído haverá que proceder à medição periódica dos níveis sonoros 

apercebidos junto dos recetores mais afetados pelo ruído com origem nas principais fontes de 

ruído previstas e que são indicados na Figura III.55, identificados como recetores R1 (Rua 

Professor João Pena) e R2 (moradias a norte do parque de estacionamento), de modo a avaliar a 

evolução das condições acústicas e o cumprimento das exigências regulamentares dos 

critérios de exposição máxima e do critério de incomodidade do RGR. 

O Plano de Gestão Ambiental a elaborar deve identificar as fases críticas da obra em termos de 
emissão de ruído que serão as mais indicadas para a realização das campanhas de monitorização 

dos níveis sonoros. A monitorização consistirá na medição periódica dos níveis sonoros do ruído 

ambiente apercebidos no exterior das moradias mais próximas do Conjunto Comercial, nas fases 

de construção e de exploração, nos 3 períodos de referência. 

As medições acústicas devem ser realizadas por entidade que cumpra os requisitos do artigo 

34º do RGR, isto é, ser um laboratório acreditado pelo IPAC para a medição dos “níveis de pressão 

sonora”, “nível sonoro médio de longa duração” e critério de incomodidade” segundo as normas de 
ensaio NP ISO1996-1 e NP ISO1996-2, e Anexo I do Decreto-lei nº 9/2007.  

A norma relevante nos ensaios é a NP ISO 1996-2:2011- “Acústica: Descrição, medição e 

avaliação do ruído ambiente. Parte 2 – determinação dos níveis de pressão sonora do ruído 

ambiente” e deve ser seguido o disposto no “Guia prático para Medições de Ruído Ambiente – no 

contexto do RGR tendo em conta a NP ISO1996” publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente 

em Outubro de 2011, ou a versão atualizada na altura da realização das medições, em especial 

para a definição dos tempos de amostragem, a recolha de dados meteorológicos e o cálculo das 

correções meteorológicas eventualmente aplicáveis. 

As amostragens deverão abranger diferentes fases dentro dos períodos de referência e os 

diferentes regimes de emissão sonora de equipamentos ou de tráfego rodoviário gerado pelo 

funcionamento do Conjunto Comercial, sendo aconselhável o registo dos níveis sonoros pelo menos 

numa hora de ponta de acesso ao Conjunto Comercial. 

Durante as medições dos níveis sonoros devem também ser registados os parâmetros 

meteorológicos com influência na propagação do ruído, designadamente a direção e a velocidade 

do vento, a temperatura e a humidade do ar para o cálculo do respetivo coeficiente de correção.  
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Deve ser registado o parâmetro LAeq,T com o registo do espetro do ruído em bandas de 

frequência de 1/3 de oitava, o parâmetro LAimp para avaliação das características impulsivas, e é 
aconselhável o registo dos parâmetros estatísticos L5, L10, L50 e L95. 

Os níveis sonoros medidos devem ser apresentados para cada dia de medição, sem cálculo de 

médias de valores obtidos em dias diferentes, de preferência com indicação dos volumes de tráfego 

rodoviário contados durante o período de medição. 

Devem ser calculados a partir dos indicadores para cada período e referência os valores para os 

indicadores de ruído Lden e Lnight. 

As medições devem ser feitas com um sonómetro integrador de classe 1, com calibração e 

verificação metrológica cumprindo as indicações do IPAC – Instituto Português de Acreditação. 

Deve ser calculado o nível de avaliação LAr considerando as correções para ruído tonal e 

impulsivo, se for devido ao ruído particular (equipamentos ou de tráfego rodoviário) em avaliação. 

O laboratório deve calcular a incerteza associada às medições elaboradas, de acordo com as 

exigências do IPAC, devendo indicar no relatório de ensaio se esse valor ultrapassar os 2 dB(A). 

Como regra de princípio, as medições acústicas deverão ser efetuadas em locais de acesso 

público, no exterior dos edifícios, a distâncias não inferiores a 3,5m das fachadas, e a cotas de 

1,5m ou 4,0m acima do solo, conforme a cota dos edifícios próximos, de acordo com as diretrizes 

da Agência Portuguesa do Ambiente.  

A identificação feita dos 2 recetores sensíveis neste estudo (R1, R2) não exclui a possibilidade 

de se proceder à monitorização do ruído em zonas ou recetores adicionais, que eventualmente 

venham a ser identificados como de interesse, se for apresentada reclamação por incomodidade 

devido ao ruído ou se for edificada nova habitação em local exposto ao ruído do Conjunto 

Comercial. 

Pode ainda ser alterado o local de medição previsto se à data da monitorização não for possível 

o acesso ao local para medição, este não se encontrar habitado, ou existir uma nova fonte de ruído 

permanente no local que mascara o ruído que se pretende avaliar. Estas alterações devem ser 

fundamentadas no relatório de ensaio sendo os pontos de medição escolhidos identificados nos 

relatórios de monitorização, através da descrição detalhada da sua localização, acompanhada de 

indicação em planta e registo fotográfico. 

Se na fase de construção não houver obras nos períodos de entardecer e noturno podemos 

considerar que os valores de Levening e Lnight não sofrem alterações para efeito do cálculo do 

valor do indicador de incomodidade global Lden. 

Para avaliação dos resultados obtidos deve ser confirmada em cada campanha de 
monitorização junto da Câmara Municipal se houve entretanto alterações da classificação acústica 

da zona onde se localizam os recetores sensíveis por forma a verificar o cumprimento dos Valores 

Limite de Exposição (artigo 11º do RGR). 

Se se registarem acréscimos de LAr nos 3 períodos de medição que ultrapassem os limites legais 

em cada período face à situação de referência (5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no entardecer e 

3 dB(A) no período noturno), deve ser dada indicação no relatório. 

Se houver reclamação devido ao ruído emitido por equipamentos ou atividade afeta ao Conjunto 
Comercial deve ser avaliado o cumprimento do critério de incomodidade no interior da habitação 

(artigo 13º - 1b) do RGR) no período de referência que motivou a reclamação.  
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A periodicidade prevista das campanhas de monitorização na fase de construção é 
trimestral, mas deve ser ajustada ao decorrer das fases consideradas críticas em termos de 

emissão sonora no Plano de Gestão Ambiental.  

Na fase de exploração a periodicidade deve ser anual, mas deve ser ajustada conforme os 

resultados obtidos e eventuais desvios face ao previsto no presente estudo, tendo em atenção no 

local R2 o cumprimento do critério de exposição máxima uma vez que se prevê que os níveis 

sonoros dos indicadores Lden e Ln tenham valores próximo do limite legal. 

A apresentação dos resultados deverá incluir a comparação com a campanha de monitorização 
de referência e, a partir da 2ª campanha de monitorização, a análise evolutiva dos níveis de ruído 

registados, com indicação dos tempos e horários de amostragem. 

O presente “Plano de Monitorização do Ruído” deverá ser revisto e reformulado sempre que 

sejam detetadas alterações significativas das condições acústicas previstas ou dos locais a 

monitorizar ou se forem construídos novos edifícios em locais afetados pelo ruído do funcionamento 
do Conjunto Comercial. 

VII.2.3. Qualidade do Ar 

VII.2.3.1. Parâmetros a monitorizar 

O parâmetro a monitorizar será o NO2 e respetiva caracterização meteorológica para o período 
de medição. 

VII.2.3.2. Locais a monitorizar 

Deverão ser monitorizados os recetores sensíveis mais próximos localizados na berma das vias 

de tráfego mais afetadas pelo projeto. Os locais de amostragem deverão localizar-se, se possível, 

junto às habitações avaliadas aquando da caracterização da situação atual. 

VII.2.3.3. Frequência da Monitorização 

Deverá ser realizada uma campanha de 15 dias após início do funcionamento. 

VII.2.3.4. Método de Medição  

O ensaio deverá ser realizado por um laboratório acreditado pelo IPAC para a realização do 
ensaio e de acordo com o método seguinte: 

Ensaio Método 

Amostragem por difusão para a determinação de concentrações de 
gases e vapores no ar ambiente 

NP EN 13528-3:2011 

VII.2.3.5. Relação entre os parâmetros a monitorizar e os parâmetros caracterizadores 

do funcionamento do projeto 

O tráfego rodoviário é o principal responsável por emissões de NO2 para a atmosfera afetando 

dessa forma a qualidade do ar na envolvente da área de projeto. 
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VII.2.3.6. Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados  

A frequência das campanhas ficará condicionada aos resultados obtidos na 1.ª monitorização. 

Assim, se a concentração média de NO2 no ar ambiente não ultrapassar 80% do valor limite anual 

(32 µg/m3) a periodicidade deverá ser quinquenal. No caso de se verificar a ultrapassagem desse 

valor deverão ser aplicadas medidas de minimização e a campanha deverá ser repetida. 

VII.2.3.7. Periodicidade dos relatórios de monitorização e revisão do programa de 

monitorização 

Deverão ser entregues à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental relatórios de 

monitorização sempre que se realizem campanhas de monitorização. 

O programa de monitorização deverá ser revisto, em cada relatório de monitorização, de acordo 
com os resultados obtidos. 
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VIII. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Considera-se que os trabalhos realizados para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, 
nomeadamente os levantamentos bibliográficos e de campo, bem como o contacto com a 

entidades, conduziram à caracterização adequada dos diversos fatores ambientais, admitindo-se 

que o conhecimento obtido é suficiente para a identificação e avaliação dos principais impactes 

potencialmente ocorrentes.  

Não foi efetuada uma análise quantitativa das emissões de poluentes atmosféricos nem das 

emissões de ruído associados à fase de construção pois não se dispõe de informação sobre qual a 

maquinaria a ser utilizada nem as emissões associadas a cada uma das máquinas e atividades. 

Também não existem fatores de emissão, disponíveis na literatura, que permitam estimar a 

emissão de partículas pela erosão provocada pelo vento na superfície da área exposta durante a 

fase de construção. 

Sendo assim, com exceção das enumeradas anteriormente, não existem lacunas técnicas ou de 

conhecimento que tenham limitado a apreciação dos diversos fatores ambientais. 
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IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como ponto de partida deste estudo a situação de referência caraterizada, considera-se 
que os impactes negativos expectáveis na fase de construção são largamente ultrapassados pelos 

benefícios obtidos pelo funcionamento do CC ampliado, principalmente ao nível da sócio-economia 

local. Tratando-se de um vazio urbano à entrada da cidade de Vila Real, considera-se a intervenção 

contribuirá para a concretização da estratégia de ordenamento do concelho. 

Para os fatores ambientais analisados, considera-se que os impactes ambientais negativos 

identificados não assumem uma significância suficiente para que o projeto de ampliação do 

conjunto comercial possa ser inviabilizado. 

Adicionalmente a definição, e posterior aplicação, do conjunto de medidas de minimização 

elencadas permitirá diminuir a significância da maioria dos impactes. 

A concretização do Plano de Monitorização permitirá acompanhar a evolução dos principais 

impactes, garantindo o cumprimento dos níveis de qualidade ambiental indispensáveis à qualidade 

de vida das populações residentes na envolvente, bem como dos funcionários e clientes do CC 

Continente de Vila Real. 
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