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O presente documento consiste no Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da 
Expansão da Zona Industrial de Mirandela. 

No âmbito do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a autoridade 
de AIA com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), após apreciação 
técnica da documentação recebida considerou indispensável a apresentação de elementos 
adicionais para efeitos de conformidade do EIA. Os elementos adicionais foram solicitados à 
Câmara Municipal de Mirandela por intermédio da plataforma eletrónica SILiamb (Sistema 
Integrado de Licenciamento Ambiental). 

O presente documento encontra-se estruturado de forma idêntica à estrutura do pedido de 
elementos adicionais, a saber: 

§ Aspetos genéricos / Descrição do Projeto; 

§ Clima e alteração e alterações climáticas; 

§ Geologia; 

§ Recursos hídricos; 

§ Qualidade do Ar; 

§ Uso do solo e Ordenamento do Território; 

§ Património cultural; 

§ Paisagem; 

§ Socioeconomia; 

§ Resíduos; 

§ Riscos. 

Os elementos adicionais, considerados mais relevantes foram incorporados numa nova versão 
do Relatório Síntese, facilitando assim a leitura integrada da informação no contexto do 
processo de consulta pública. 
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1. Aspetos Genéricos/Descrição do Projeto  

1.1 Em termos de Antecedentes (subcapítulo 1.5 do Relatório Síntese), é indicado que “A ZI de 

Mirandela existe desde a década de 70, aquando da aprovação do primeiro Loteamento 
Industrial”, sendo ainda referida a ampliação através de duas operações de loteamento, não 
sendo, no entanto, caracterizadas nem a ZI inicial nem a evolução verificada. 

Neste seguimento, deverá ser apresentada a caracterização da Zona Industrial (ZI) inicialmente 
constituída, bem como das sucessivas ampliações ocorridas na ZI, integrando, 
designadamente, nessa caracterização: quantificação das áreas afetas aos sucessivos 
loteamentos (incluindo as relativas aos diversos parâmetros urbanísticos), cópia dos respetivos 
alvarás, plantas síntese, especificação da ocupação dos lotes existentes, incluindo a 
identificação de todas as empresas já instaladas na ZI, bem como a descrição das principais 
atividades das mesmas (incluindo CAE), e número de empregos gerados. 

A expansão e requalificação da Zona Industrial enquadra-se na política de incentivos ao 
investimento e à atividade económica que a Câmara Municipal tem vindo a promover no âmbito 
da estratégia de desenvolvimento económico e social do concelho de Mirandela com crescentes e 
visíveis resultados. 

A ZI de Mirandela existe desde a década de 80, aquando da aprovação do primeiro Loteamento 
Industrial, sendo a referência à década de 70 incorreta. 

De acordo com informação do promotor, a ZI teve inicio numa área que contabilizava 27,5 ha no 
qual se desenvolveu um loteamento constituído por 43 lotes (Figura 1 e Quadro 1) que totalizam 
13,7 ha de área. Dos lotes que constituem a primeira versão da ZI, 40 estão ocupados por unidades 
industriais/armazéns, dois vendidos a privados, mas sem ocupação e 1 onde se desenvolveu um 
conjunto de pequenos armazéns para o desenvolvimento de um centro de apoio ao 
desenvolvimento empresarial com a designação de ‘Tua Start’ o qual ocupa cerca de 0,4 ha 
correspondendo a 3% do primeiro loteamento (Quadro 2). 

Os dois lotes que se encontram sem ocupação (lotes 2C e 2E) foram adquiridos por investidores 
privados não tendo desenvolvido até ao momento nenhuma atividade. 

Nos lotes ocupados por unidades industriais/armazéns existe um conjunto diversificado de 
atividades que de acordo com os respetivos CAE, incluem: serviços da administração pública, 
fabricação de mobiliário, indústrias alimentares, oficinas e retalhistas de peças auto, ginásio e 
fabricação de produtos metálicos (Quadro 1). 

Quadro 1 – Ocupação do primeiro loteamento da ZI de Mirandela. 

Lote Área (m2) 
Área de 

implantação 
(m2) 

Área bruta 
de 

construção 
(m2) 

Uso CAE 

1A 4565,00 1367,75 2735,50 Oficinas do Município de Mirandela 84130 

2A 2100,00 1017,51 2035,02 Armazém livre NA 

3A 875,00 465,12 465,12 Armazém livre NA 

4A 787,50 209,18 209,18 Armazém livre NA 

5/6A 6345,00 3579,10 3579,10 Armazém livre NA 

7A 2000,00 328,80 328,80 
Móveis e carpintaria - Perfeito e 
Relevante 

31091 

1B 7735,00 355,84 355,84 Estradas de Portugal, IP  

2B 2000,00 1303,28 1303,28 
Ginásio Clube Mirandelense e Auto 
Beto 

93130 
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Lote Área (m2) 
Área de 

implantação 
(m2) 

Área bruta 
de 

construção 
(m2) 

Uso CAE 

3B 2070,00 1510,85 1510,85 Eletrocar e Pneus Rocha 45200/45320 

4B 2090,00 1362,74 1362,74 MAN - Oficina de camiões 45190 

5B 2055,00 851,31 1702,62 Sofama 31091 

6B 3600,00 1675,98 3351,96 Galvanizadora do Nordeste 25992 

7B 7090,00 2885,18 2885,18 Recheio 47112 

1C 6440,00 3354,19 6708,38 Topiteu 10130 

2C 1930,00 0,00 0,00 Livre NA 

3C 1930,00 1321,25 3963,75 Tecpan/Prodipani 10891 

4C 4220,00 2869,37 5738,74 Retalhista de peças auto 45320 

6C 2115,00 885,79 1771,58 Retalhista de peças auto 45320 

7C 2795,00 744,73 744,73 Armazém livre NA 

8C 2700,00 751,53 751,53 Armazém livre NA 

9C 3020,00 2911,61 5823,22 Auto Nobre 45200 

10C 1200,00 627,47 1254,94 Auto Alves 45200 

11C 4320,00 2713,09 5426,18 Casa Dolores e Mirapapel 38322 

1D 1220,00 389,77 389,77 Oficina e Ferreiro 45200 

2D 935,00 315,55 315,55 Armazém livre (r/c) 84113 

3D 1880,00 53,24 53,24 Alheiras Gracinda (sem armazém) 10130 

4D 1100,00 557,14 1114,28 Alheiras Gracinda 10130 

5D 1800,00 557,35 1114,70 
Nordesfrio Equipamentos Industriais, 
Lda 

47784 

6D 1840,00 1840,00 3680,00 
Armazém livre e Quinta & Casa das 
Hortas - Vinhos e Espumantes 

10021 

1E 2050,00 365,98 731,96 Carpintaria 16230 

2E 8950,00 0,00 0,00 Livre NA 

1F 250,00 250,00 250,00 Fritua 47784 

2F 250,00 251,00 251,00 
Abiltor, Comércio por grosso de 
outros produtos alimentares não 
especificados, Lda. 

46382 

3F 250,00 252,00 252,00 Armazém livre NA 

4F 250,00 253,00 253,00 Rodrigues e Barreiras 25120 

5F 250,00 254,00 254,00 Rodrigues e Barreiras 25120 

6F 250,00 255,00 255,00 Rodrigues e Barreiras 25120 

7F 250,00 256,00 256,00 Armazém livre NA 

8F 250,00 257,00 257,00 Armazém livre NA 
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Lote Área (m2) 
Área de 

implantação 
(m2) 

Área bruta 
de 

construção 
(m2) 

Uso CAE 

9F 22350,00 882,89 1765,78 
Bepronor - Sociedade de Betão Pronto 
do Nordeste, Lda. 

23630 

1G 4000,00 2144,41 2144,41 Eurofumeiro 10130 

2G 3290,00 911,46 1822,92 Acácio José Araújo (Padaria Seramota) 10711 

Tua Start 12233,6 4082,32 4082,32 * * 

(*) informação constante do Quadro 2 

Os lotes da primeira fase totalizam uma área de implantação de 4,7 ha com uma área bruta de 
construção de 73.251,17 m2.  

 

Figura 1 - Planta da área ocupada pelo primeiro loteamento da ZI de Mirandela. 

O centro de apoio ao desenvolvimento empresarial ‘Tua Start’, é constituído por 23 
edifícios/armazéns, onde segundo o CAE, se desenvolvem serviços da administração pública de 
apoio às empresas, empresas dedicadas ao comércio grossista e retalhista, atividades de 
consultoria e atividades relacionadas com a agricultura (Quadro 2). 

Os armazéns do empreendimento Tua Start totalizam uma área de implantação de 4.082,32 m2. 
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Quadro 2 – Ocupação centro de apoio ao desenvolvimento empresarial ‘Tua Start’. 

Edifícios 
Área de implantação 

(m2) 
Uso CAE 

TS1 192,09 Instituto de Emprego e Formação Profissional / 
Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor 

84130 

TS2 166,78 Instituto de Emprego e Formação Profissional 84130 

TS3 178,21 Instituto de Emprego e Formação Profissional 84130 

TS4 180,47 Estofador Nelson Franco 74100 

TS5 186,91 AgroDendro Unipessoal, Lda.- Prestação de Serviços 
Agrícolas 

01610 

TS6 167,25 Cooperativa dos Produtores de Mel da Terra 
Quente e Frutos Secos, CRL. 

01610 

TS7 185,34 Sanitários NA 

TS8 157,33 Congeltua 46382 

TS9 152,61 Armazém livre NA 

TS10 144,15 Armazém livre NA 

TS11 140,62 Banco de Serviços e Apoio Técnico do Gabinete de 
Apoio à Empresa e ao Empreendedor 

NA 

TS12 291,43 Instituto de Emprego e Formação Profissional 84130 

TS16 233,92 Armazém livre NA 

TS17 159,68 Armazém livre NA 

TS18 160,90 Sopapel 47620 

TS19 160,13 Armazém livre Na 

TS20 160,26 Conforcano 43221 

TS21 184,91 Cantina Espinheiral 56107 

TS22 160,70 Empresa de Eventos 82300 

TS23 159,77 Armazém livre NA 

TS24 159,92 Auto Nascimento 45200 

TS25 159,84 MFC - Equipamentos industriais, comercialização e 
assistência técnica 

33200 

TS26 239,1 Instituto de Emprego e Formação Profissional 84130 

 

Posteriormente, a ZI de Mirandela, foi ampliada através de duas operações de loteamento (Figura 
2) a que corresponderam a emissão dos alvarás n.º 1/1997 (com 30 lotes) e n.º 2/2002 (com 50 
lotes, embora o Alvará diga 55 lotes) (Anexo I).  

O loteamento de 1997 era constituído por 30 lotes (Figura 2), os quais ocupam uma área de 
terrenos de 38.331,0 m2 (Quadro 3). De referir que os lotes, 1, 2, 3, 22, 23, 24 e 25 não se encontram 
ocupados. Segundo informação constante do respetivo alvará a área de implantação prevista é de 
15.750,0 m2. 
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Figura 2- Evolução da ZI de Mirandela. 

Quadro 3 – Ocupação do loteamento de 1997 da ZI de Mirandela. 

Lote 
Área 
(m2) 

Área de 
implantação 

(m2) 

Área bruta 
de 

construção 
(m2) 

Uso CAE 

1 1585 0  Livre NA 

2 765 0  Livre NA 

3 765 0  Livre NA 

4 765 544,45 525 Geraldo & Pinto, Lda. - Alumínios 25120 

5 765 526,52 525 Delta Cafés 46370 

6 765 545,24 525 Delta Cafés 46370 

7 765 524,21 525 Miracar 47220 

8 765 542,9 525 ProfiMetal 25110 

9 765 535,11 525 Frutas Corina 46390 

10 1160 537,21 525 Centrauto - Componentes auto 45310 

11 4218 552,24 525 IPOV - Sociedade portuguesa de inspecções 
técnicas 

 

12 765 539,15 525 Central de pneus - Costa e Guimarães, Lda. 45310 
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Lote 
Área 
(m2) 

Área de 
implantação 

(m2) 

Área bruta 
de 

construção 
(m2) 

Uso CAE 

13 765 538,21 525 Aledi - Sistemas de Alumínio 46720 

14 765 540,3 525 Armazém livre NA 

15 765 524,5 525 O Cerdoura 46390 

16 765 548,06 525 Armazéns da CMMDL 84113 

16 765 531,05 525 Armazéns da CMMDL 84113 

18 765 544,84 525 Frutas Araújo - José Araújo e Filhos, Lda 46390 

19 765 536,49 525 Frutas Araújo - José Araújo e Filhos, Lda 46390 

20 765 537,94 525 Auto Passas - Chaparia e pintura de automóveis 45200 

21 1620 526,84 525 J. Pinto Leitão - Madeiras 46731 

22 765 0  Livre NA 

23 765 0  Livre NA 

24 765 0  Livre NA 

25 765 0  Livre NA 

26 765 533,92 525 J. A. Fernandes - Lenhas e Carvão 15201 

27 765 518,88 525 GestiTomé, Lda. - Oficina de Aprendizagem 85591 

28 765 531,09 525 MC GAD 47192 

29 765 435,98 525 Auto Imperial Bragança - Toyota 45110 

30 1450 435,98 525 Auto Imperial Bragança - Toyota 45110 

O loteamento de 2002, de acordo com o alvará era inicialmente constituído por 55 lotes tendo sido 
constituídos 50 lotes, com uma área total de lotes de 8,5 ha a implantar num terreno com 16 ha. 
De referir que o lote 1H pelas suas dimensões foi objeto de um loteamento autónomo apresentado 
em 2015 (Quadro 4). 

Quadro 4 – Ocupação do loteamento de 2002 da ZI de Mirandela 

Lote 
Área 
(m2) 

Área de 
implantação 

(m2) 

Área bruta de 
construção 

(m2) 
Uso CAE 

1H 10000 0 10000 Armazém em construção NA 

2H 3200 1910 3200 Armazéns CMMDL 84113 

3H 5937 4031 5937 Oscar Center 
 

1I 1752 1023 1752 Armazém livre NA 

2I 690 495 690 Tualimpa - Serviço geral de limpeza, Lda. 81210 

3I 690 495 690 Afonso & Irmãos - Jonh Deere 46610 

4I 690 495 690 NORFIBRAS-Indústria metalo-plástica, Lda 22292 

5I 1200 627 1200 Caprisserra - Posto de venda de medicamentos 
veterinários 

75000 

6/7I 2160 1230 2160 First Stop 70210 

8I 1080 615 1080 Empreiteiros Morais e Filhos, Lda 41200 

9I 1120 615 1120 Construções Artur Fernando Gomes 41200 

10I 8345 0 8345 Multigranitos, SA (armazém em construção) 23703 

11I 1140 660 1140 Livre NA 

12I 1140 660 1140 Electrotua - comercialização e montagem de 
iluminação 

43210 

13I 1140 660 1140 Electrotua - comercialização e montagem de 
iluminação 

43210 

14I 1140 660 1140 Imotua Ferreira e Bebiano, Lda 41103 

1J 2856 1650 2856 Livre NA 

2J 1936 990 1936 Livre NA 
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Lote 
Área 
(m2) 

Área de 
implantação 

(m2) 

Área bruta de 
construção 

(m2) 
Uso CAE 

3J-A 3180 2202,85 3180 Vidreira de Mirandela - Manuel Bernardo Leal 
Correia 

47521 

5J 1060 600 1060 Livre NA 

6/7J 2120 1200 2120 Higitotal - Sistemas e produtos de higiene Lda 46494 

8J 1016 495 1016 DesterraTua, Lda. 43991 

9J 1380 990 1380 Agroframa - Veterinária e agrigultura 46460 

10/12
J 

2396 1485 2396 Armazém em construção NA 

13J 1060 600 1060 Livre 84113 

14J 1060 600 1060 Auto-Pereira - oficina de reparações gerais 4520

15J 1060 600 1060 Livre NA 

16J 1060 600 1060 Oficina de automóveis 45200 

17J 1060 600 1060 Armazém livre NA 

18J 1060 600 1060 Essência Douro 47250 

1K-A 1062 373,65 1062 Santos & Manuel, Lda 46422 

1K-B 690 527,79 690 João Vicente Afonso Pinto 
 

1K-C 920 583,56 920 Motivos Campestres 47761 

2K 1292 534,52 1292 Armazém em construção NA 

3K 880 465 880 Livre NA 

4K 880 465 880 Augusto Carlos Nascimento 45200 

5K 1760 930 1760 Tuapeixe 47230 

6K 1760 930 1760 Maria Alcina Santulhão (Alheiras Primorosas) 10130 

7K-A 924 491,89 924 Livre NA 

7K-B 1058 491,9 1058 
  

8K 1982 1023 1982 Vipani 46382 

9K 1760 930 1760 ELITUA - Telecomunicações e electricidade Lda. 43210 

10K 880 465 880 Dimáguas - Furos de água, Lda. 42210 

11K 880 465 880 Lusiaves 10120 

12K 880 465 880 João Evaristo - Distribuição alimentar, Lda. 41100 

13K 880 465 880 Maurício Augusto Sá, SA 41100 

1L 8900 0 8900 Ecocentro 
 

3L-A 2582 1690 2582 Sousacamp 64202 

4L 1982 1102 1982 Azeites Milenium, Lda 10412 

5L 140 
 

140 Posto de Transformação da EDP e edifício em 
construção 

NA 

Quanto ao número de trabalhadores não foi possível apurar junto das empresas o número de 
funcionários. 

Em 2016, a CMM elaborou um projeto de expansão da ZI existente. A área de expansão da ZI de 
Mirandela desenvolve-se numa área de 13,5 ha. Em novembro de 2016 iniciaram-se os trabalhos 
de realização do EIA com base no projeto de expansão então proposto. O projeto em causa, a ser 
implantado no mesmo local que o atualmente proposto, propunha a construção de 67 lotes que 
ocupariam 7,2 ha afetos à área de implantação de edifícios, sendo a restante área distribuída por 
áreas verdes, arruamentos e equipamento coletivo. 

Contudo, em outubro de 2017, na sequência da mudança do executivo camarário, face à dimensão 
e características da intervenção que tal projeto exigiria, bem como à identificação por parte da 
equipe técnica de impactes significativos não mitigáveis ou de difícil mitigação, o executivo 
procedeu à alteração do projeto. 

Foi então que, entre o final de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, se desenvolveu o novo projeto 
de expansão da ZI agora com 41 lotes que totalizam cerca de 4,0 ha. 
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1.2 Ainda no subcapítulo referido, é indicado que: “(...) se desenvolveu o novo projeto de expansão 

da ZI agora com 41 lotes que ocupam uma área de cerca de 4,0 ha.”. 

A informação está correta, de acordo com o seguidamente descrito no Relatório Síntese. Não 
obstante, e de modo a não gerar eventuais leituras dúbias, recomenda-se que seja 
acrescentada nesta frase a área total da expansão em avaliação. 

Procedeu-se à incorporação dos aspetos e correções acima solicitados na nova versão do Relatório 
Síntese (Capítulo 1.5). 

 

1.3 No subcapítulo 1.6.1 — Metodologia Geral [do EIA], é afirmado: “Importa referir que o projeto 

em análise é um loteamento cuja finalidade é a preparação do terreno para divisão em lotes e 

construção das respetivas infraestruturas (arruamentos, estacionamentos, passeios, redes de 

abastecimento e drenagem), pelo que o projeto não possui fase de funcionamento [sublinhado 
nosso]. (...) Neste contexto, e desconhecendo-se a tipologia das indústrias que irão ocupar a ZI, 
(...) não cabe, no âmbito da presente avaliação, analisar os impactes da fase de funcionamento. 

No entanto, para as componentes dos recursos hídricos superficiais (hidrologia) e paisagem 

apresenta-se uma avaliação dos impactes resultantes da presença do loteamento, ou seja, dos 

arruamentos, das áreas impermeabilizadas e da nova morfologia do terreno (resultante dos 

aterros e escavações e altura máxima de edificação.”. 

Por outro lado, no subcapítulo 4.15 — Impactes Cumulativos, é ainda efetuada a avaliação dos 
efeitos cumulativos no âmbito das questões socioeconómicas, no que se refere a ações 
passadas, presentes e futuras (considerando a ocupação dos novos lotes previstos na expansão 
em avaliação). 

Acerca desta opção metodológica, há a sublinhar o seguinte: 

a) Compreende-se que, não obstante se estar a avaliar um projeto de execução, sendo o 
objeto da presente avaliação relativo a uma operação de loteamento urbanístico, que 
pressupõe a preparação dos lotes e infraestruturação da área, se desconheça a 
ocupação futura dos lotes.  

No entanto, não se considera aceitável a afirmação de que “o projeto não possui fase 

de funcionamento”, uma vez que o mesmo não se esgota, nem no seu propósito, nem 
na sua função, na fase de construção. 

b) Apesar da opção indicada é efetuada, para alguns fatores ambientais, a avaliação dos 
impactes previstos para a fase de exploração/funcionamento, sendo inclusivamente 
propostas medidas de minimização para esta fase, o que constitui uma aparente 
contradição. 

Assim, 

1.3.1. Deverá ser corrigida a afirmação de que “o projeto não possui fase de funcionamento”. 

1.3.2. Deverá ser reconsiderada a identificação de mais outras ações do que as referidas no quadro 
4.1 da pg. 127 do RS.  

1.3.3. Deverá ser efetuada, para todos os fatores ambientais, uma avaliação sistemática dos 
impactes que potencialmente serão gerados na fase de funcionamento/exploração do projeto em 
avaliação. Sempre que não aplicável, tal constatação deverá ser fundamentada. 

1.3.4. Com base na avaliação efetuada de acordo com o descrito no ponto anterior, deverá ser 
reavaliada a necessidade de implementação de medidas de minimização/potenciação/ 
compensação, bem como de programas de monitorização. 
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Quanto ao ponto 1.3.1. procedeu-se à correção da referida afirmação na nova versão do Relatório 
Síntese (Capítulo 1.6). 

Quanto ao ponto 1.3.2. procedeu-se à inclusão de mais duas ações suscetíveis de causar impactes 
referentes à fase de funcionamento. Deste modo, as ações suscetíveis de causar impactes foram 
atualizadas na nova versão do Relatório Síntese, passando o Quadro 2.7 (página 29) e o Quadro 4.1 
página 129) a ter a seguinte configuração. 

Quadro 5- Ações do projeto suscetíveis de causar impacte 

Fase Ação Descrição 

C
o

ns
tr

uç
ão

 

Corte de vegetação 
Antes das operações de movimentação de terras proceder-se-á ao corte e limpeza 
da vegetação existente na área de intervenção (sobretudo arbustos) e à remoção 
de oliveiras para serem transplantadas nas áreas verdes da ZI. 

Movimentação de 
terras: Escavações e 
Aterros 

Para atingir a cota de projeto será necessário proceder à movimentação de terras 
nomeadamente, escavações e aterros. 

A movimentação de terras ocorrerá na preparação dos lotes, abertura de 
arruamentos e valas para a colocação das redes de abastecimento e drenagem. 

Movimentação de 
veículos pesados e 
máquinas 

Durante a fase de construção serão utilizados diversos veículos pesados que serão 
utilizados na modelação do terreno, no transporte dos diversos materiais para as 
obras de infraestruturação, arruamentos, pavimentos, etc; 

Instalação/operação e 
desativação do Estaleiro 

Durante a fase de construção haverá a necessidade de instalar um estaleiro de apoio 
à obra, o qual será instalado no interior da área de expansão da ZI. 

Infraestruturação da 
área 

Corresponde a abertura de valas para instalação das redes, presença de pessoas e 
veículos associados à obra com todas as operações inerentes à construção civil. 

Fu
nc

io
na

m
en

to
 

Presença do loteamento 
–- Estrutura física 

O loteamento ocupará uma área de 13,5 ha dos quais 4,08 ha serão ocupados por 
atividades económicas. Na área ocupada pelas atividades económicas o índice de 
impermeabilização será no máximo de 80%. 

Presença do loteamento 
–  Atividade 
desenvolvida 

A atividade desenvolvida será efetivada com a ocupação dos lotes. De acordo com 
o regulamento do PDM de Mirandela a ocupação é heterogénea admitindo desde 
estabelecimentos industrias, atividades empresariais, de armazenagem e logísticas, 
infraestruturas de valorização de resíduos, bem como comércio, serviços e 
estabelecimentos hoteleiros. 

Apesar de não ser conhecida a sua ocupação futura, esta ação traduz-se no 
desenvolvimento das atividades económicas e criação de emprego, bem como na 
movimentação de veículos ligeiros e pesados, produção de efluentes líquidos, 
efluentes gasosos, ruído, resíduos e consumo de água. 

Relativamente ao ponto 1.3.3. cada componente fez a sua reflexão e posterior avaliação tendo esta 
sido vertida na nova versão do Relatório Síntese. 

Por fim, no que concerne o ponto 1.3.4. foram propostas as seguintes medidas de minimização, as 
quais se encontram no capítulo do Relatório Síntese do EIA (Volume II): 

§ M1 – Na fase prévia á construção do projeto, deverá ser realizada uma campanha de 
amostragem da qualidade do ar com o objetivo obter dados que permitam comparar 
resultados considerados como situação de referência da ZI de Mirandela, com os resultados 
que vierem a ser obtidos futuramente na fase de exploração, pelas atividades económicas que 
aí se vierem a instalar. 

§ M22 – Na execução dos aterros dos aterros recomenda-se uma tensão admissível de 200 kPa, 
devendo ser acompanhada em permanência por um técnico da especialidade e que as 
camadas sejam aprovadas e confirmadas por ensaios in situ, para determinação do teor 
em humidade e grau de compactação (método do gamadensimetro) por cada camada de 
aterro. Para avaliar o comportamento do solo do aterro (relação tensão/deformação) deverão 
ser realizados ensaios de carga em placa por cada 1.0 m de altura de aterro. 
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Ao nível do Plano de monitorização, foi acrescentado no capítulo 6 do Relatório Síntese do EIA a 
monitorização do ambiente sonoro. 

 

1.4 É referida a existência de um depósito de gás na ZI existente. Deverá ser indicada a sua 
capacidade e entidade responsável pelo mesmo. 

O abastecimento de Gás à atual ZI de Mirandela e futura expansão é assegurado pela SONORGÁS-

Sociedade de Gás do Norte S.A., através de dois reservatórios com capacidade de armazenagem de 

120 m3 cada, totalizando uma capacidade de 240 m3. No anexo II está a declaração da SONORGÁS. 

Esta informação foi atualizada na nova versão do Relatório Síntese, no ponto 2.6.2.5 do Capítulo 

2.6. 

1.5 É indicado que o revestimento superficial das zonas de estacionamento será de betão 
betuminoso. Questiona-se se estas zonas poderão ser semipermeáveis e, em caso afirmativo, 
solicita-se apresentação de pavimentação/revestimento alternativo. 

Segundo informação de projeto, o pavimento previsto para as zonas de estacionamento da 

expansão da ZI de Mirandela, consiste no pavimento vulgarmente designado como Pavê, 

destinados a vias pedonais e de circulação de veículos, tais como passeios, pistas para velocípedes, 

parques de viaturas, arruamentos e estradas. 

Os Pavimentos são constituídos por blocos de betão justapostos, colocados sobre uma camada de 

material não compactado e com confinado, normalmente areia, por cima do terreno de fundação. 

As juntas entre blocos são preenchidas por areia/pó, permitindo a semipermeabilidade e a 

transmissão dos esforços por atrito entre blocos e uma distribuição de esforços entre os mesmos e 

a base de fundação. Obtêm-se assim pavimentos não rígidos, com capacidade de deformação 

elástica quando sujeitos a cargas, evitando danificações e preservando a capacidade resistente dos 

mesmos. 

De acordo com o promotor, este tipo de pavimento traduz-se numa excelente opção, pois 

consegue-se obter uma combinação de vantagens como resistência, flexibilidade, durabilidade, 

aderência, facilidade e rapidez de aplicação/reparação do material e as suas múltiplas combinações 

possíveis e estética do efeito final, pelo que não se apresenta revestimento alternativo. 

Os Pavês possuem Marcação CE cumprindo assim os requisitos da EN 1338. No Anexo III apresenta-

se a especificação técnica do Pavê a aplicar. 

 

1.6 Deverá ser caracterizada a oferta de transportes públicos coletivos existente que servem as 
imediações da ZI. Face à dinamização expectável com a concretização desta expansão, deverá 
ser indicado se está previsto algum reforço nesta oferta. 

A Câmara Municipal de Mirandela dispõe de um serviço de transportes público urbano constituído 

pelo metro de superfície e duas linhas de autocarros (azul e vermelha). Circulam todos os dias úteis 

pelas principais ruas de Mirandela, zona industrial e alguns bairros mais residenciais. 

Desta forma, segundo informação da Câmara Municipal de Mirandela, promove-se a mobilidade de 

cidadãos e, ao mesmo tempo, pretende-se reduzir o trânsito, a fim de melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos. 

Ambas as linhas de autocarro permitem a ligação à ZI de Mirandela, existindo na ZI dois pontos de 
paragem para cada linha. No Anexo IV apresenta-se o circuito de cada linha bem como os horários 
de funcionamento. 
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Face a estas características não está previsto o reforço da oferta. No entanto, em função da 
dinâmica que se vier a registar com a expansão da ZI, futuramente, será avaliado a necessidade do 
reforço da oferta. 

 

1.7 Deverá ser apresentado estudo de tráfego que caracterize a situação atual, bem como preveja 
as alterações decorrentes da expansão. Face aos resultados obtidos, deverá ser avaliada a 
necessidade de implementar medidas de minimização/potenciação/compensação, bem como 
de programas de monitorização. 

No âmbito do presente aditamento foi efetuado um estudo de tráfego que caracterizou a situação 
atual e a futura decorrente das alterações da expansão da ZI de Mirandela (Anexo V).  

O estudo de tráfego procedeu a contagens na rotunda, entre a EN 315, a Av. São João (via a sul da 
rotunda) e rua D (via a norte da rotunda que dá acesso ao interior da ZI) tendo sido definidos 12 
movimentos (Figura 3). 

As contagens foram efetuadas para um dia inteiro e divididas pelos períodos constantes do 
regulamento geral do ruído, ou seja, o período diurno, o período do entardecer e o período 
noturno. 

 

Figura 3 – Identificação dos pontos de contagem (Fonte: Estudo de tráfego) 

Perante os movimentos considerados, procederam à desagregação dos resultados em seis zonas 
(Figura 4) que serviram como ponto de origem ou destino de tráfego ou procura, da seguinte forma: 

§ Zona 1 - EN315 oeste 

§ Zona 2 - EN315 este 

§ Zona 3 - Av- São João 

§ Zona 4 - Rua D 

§ Zona 5 - Rua C 

§ Zona 6 - Rua E 

Através dos resultados, na situação atual, constata-se que os maiores volumes de tráfego ocorrem 
no período diurno para a zona 1 e zona 3, as quais face ao volume de tráfego registado apresentam 
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um nível de serviço B, sendo que as restantes zonas apresentam um nível de serviço A. Para os 
restantes períodos, entardecer e noturno, as diversas zonas avaliadas apresentam um nível de 
serviço A. 

Ora tendo em conta que as estradas nacionais são dimensionadas para um nível de serviço C e que 
que as autoestradas são dimensionadas para níveis de serviço B, concluiu-se que a rede viária que 
serve a ZI de Mirandela apresenta uma grande reserva de capacidade. 

Na situação futura, após a conclusão da expansão da ZI e tendo em conta o seu pleno 
funcionamento, considera-se que haverá um aumento do número de trabalhadores a aceder à ZI 
de Mirandela. Face à inexistência de uma estimativa, foi assumido o valor de 205 empregos diretos 
para o ano horizonte 2035 o que dá um rácio de 1 emprego por cada 75 m2 de área bruta de 
construção. 

 

Figura 4 – Identificação das zonas de contagem (Fonte: Estudo de tráfego) 

No que concerne à rede rodoviária, considerou-se que esta não terá alterações de acessos, sendo 
que o único acesso será efetuado pela atual rotunda entre a Av. de São João e EN315. 

De acordo com as simulações efetuadas, constata-se que haverá ligeiros agravamentos no período 
diurno, mas os quais não irão alterar os níveis de serviço que atualmente se observam, ou seja, as 
zonas 1 e 3 manterão o nível de serviço B e as restantes o nível de serviço A (Figura 5). 
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Figura 5 – Comparação dos níveis de serviço (Fonte: Estudo de tráfego) 

Em suma, este estudo de tráfego conclui que, não obstante o aumento de pressão expectável, tanto 
para as necessidades logísticas das unidades fabris, bem como para os trabalhadores que fazem 
horários normais, o desempenho da rotunda e das restantes vias envolventes é positivo. 

Neste sentido, não se considera necessário apresentar plano de monitorização, nem mais medidas 
de minimização para além das que constam do relatório síntese do EIA. 

 

2. Clima e Alterações Climáticas  

Na sequência da solicitação de análise do EIA em epígrafe, apresentam-se os seguintes aspetos de 
principal relevância relacionados com a mitigação às Alterações Climáticas (AC): 

2.1 O EIA não inclui no capítulo “3. Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto” menção à 

mitigação às AC no respetivo subcapítulo “3.1 Clima e Alterações Climáticas”. Esta 

caracterização deve ser apoiada no Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
2020/2030 (PNAC 2020/2030), que constitui o instrumento central das políticas de mitigação 
onde estabelece um conjunto de medidas setoriais e elenca um conjunto de opções de 
políticas e medidas para assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 
nacionais de gases com efeito de estufa (GEE) de forma a contribuir para alcançar uma meta 
de -18 a -23% em 2020 e -30 a -40% em 2030 face a 2005. 

À escala nacional, o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) estabelece a visão e os 
objetivos desta política, assegurando a resposta nacional aos compromissos já assumidos para 2020 
e propostos para 2030 no âmbito da União Europeia e, a nível nacional, do Compromisso para o 
Crescimento Verde (CCV). Entre os nove objetivos em que assenta a concretização do QEPiC 
salientam-se os três primeiros com relevância face ao projeto em avaliação:  

1. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 
emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa; 

3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação. 

O QEPiC inclui, nas vertentes de mitigação e adaptação em alterações climáticas, os principais 
instrumentos de política nacional, dos quais se destacam o Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020). Na vertente de mitigação inclui também a implementação do Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão (CELE). 
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O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de 
gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a -23%, 
em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos 
compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus 
nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais, define metas 
setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas 
setoriais, a desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes como 
transportes, energia, agricultura e floresta. 

A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento 
da estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, 
através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em 
boas práticas.  

Ao nível municipal, o município de Mirandela está envolvido através da Associação de Municípios 
da Terra Quente Transmontana (AMTQT), a que pertence, na elaboração do Plano Intermunicipal 
de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC). 

2.2 No capítulo “4.2 Clima e Alterações Climáticas” onde se inclui a análise de impactes da 

expansão da zona industrial (ZI), há a apontar que em termos de mitigação às AC o proponente 
afirma que será feito o “(...) transplante das oliveiras pré-existentes e a sua replantação 

integrada no projeto de enquadramento paisagístico da futuro área de expansão da ZI (...)“. 

Desta forma, caso esta medida seja aplicada de forma correta considera-se que será 
minimizada a perda de sumidouro de carbono proveniente da alteração do uso do solo. 

Esta medida consta do projeto de enquadramento paisagístico a qual será implementada de forma 
correta. 

 

2.3 Quanto às emissões de GEE inerentes ao projeto, deverá ser incluída uma estimativa das 
mesmas, nomeadamente as provenientes da combustão de combustíveis de viaturas e 
maquinarias, assim como medidas adotadas de mobilidade/transporte de trabalhadores com 
vista à minimização dessas emissões. 

Em Portugal, as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) estão reportadas no Inventário 
nacional submetido no âmbito dos compromissos comunitários e internacionais, designadamente, 
a Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979), a 
Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, 1992), a Diretiva 
2001/81/CE relativa aos Tetos de Emissão Nacionais (transposta pelo Decreto-Lei n.º 193/2003) e 
a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. 

No Quadro 6 apresentam-se as emissões totais atuais dos gases com efeito de estufa (CO2, CH4 e 
N2O) para o concelho de Mirandela referentes ao ano de 2015.  

Quadro 6 - Emissões de GEE geradas no concelho de Mirandela 2015. Fonte: APA, 2017 

GEE 
Concelho de 
Mirandela 

Portugal 
Peso das emissões 

Mirandela em relação a 
Portugal 

CO2 (kt) 61,6 52841.0 0,001% 

CH4 (kt) 0,5 438.1 0,001% 

N2O (kt) 0,1 10.8 0,005% 
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Analisando os valores apresentados, observa-se que para o ano de 2015, face às estimativas 
efetuadas a nível nacional, as emissões de GEE no concelho de Mirandela são irrelevantes quando 
comparadas com as emissões totais nacionais.  

Relativamente aos diferentes setores económicos, observa-se que o setor dos transportes é 
principal responsável pelas emissões de CO2, representando cerca de 70% das emissões do 
concelho. O setor da agricultura é o principal responsável pela emissão de CH4 e N2O (Figura 6).  

 

Figura 6 – Contribuição dos diferentes setores económicos para a emissão de GEE no concelho de Mirandela. 
Fonte: APA, 2017 

Para a estimativa das emissões de GEE do projeto, recorreu-se à aplicação de fatores de emissão, 
considerando para o efeito a aplicação da equação seguinte: 

!",# = $",# %× &# 

Onde: 

Ex,a = massa do poluente x, emitido pela atividade (a) 

Aa = valor que carateriza a atividade (a) 

fx,a = fator de emissão do poluente x para a atividade (a) 

Os fatores de emissão utilizados para a estimativas das emissões de GEE provém do inventário de 
emissões da EPA (Environmental Protetion Agency)1.  

Para a estimativa das emissões de GEE referentes ao projeto considerou-se, de uma forma 
conservadora, que cada trabalhador utilizará 1 veículo para se deslocar para a ZI de Mirandela, ou 
seja, existirá um acréscimo de cerca de 205 veículos por dia, de acordo com estimativa do estudo 
de tráfego). 

Para que as emissões de GEE calculadas possam ser comparáveis com as emissões calculadas no 
inventário de emissões nacional é necessário ter conhecimento da distância percorrida pelos 
trabalhadores, afetos à ZI de Mirandela. Assim, desconhecendo-se a sua origem, assumiu-se uma 
distância média percorrida pelos trabalhadores, de 20 km (distancia que incluiu todo o município 
de Mirandela e partes dos territórios dos municípios de Alfandega da Fé, Macedo de Cavaleiros, 
Valpaços e Vila Flor). 

                                                 
1 EPA, 2018 - Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 

1990–2015. 
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No Quadro 7 apresentam-se os fatores de emissão e as emissões de GEE obtidas para a expansão 
da ZI de Mirandela considerando a estimativa do volume de tráfego acima indicado. 

Quadro 7 – Fatores de emissão e emissões de GEE para a expansão da ZI de Mirandela. 

GEE 

Fator de emissão  
(Kg /veículo-km para 
veículos ligeiros de 

passageiros) 

Emissão (kt) 

Peso das emissões da 
exploração da 

expansão da ZI em 
relação ao concelho 

Mirandela 

CO2 (kt) 0.,13 0,00087 0,001% 

CH4 (kt) 0,012 0,00005 0,009% 

N2O (kt) 0,007 0,00003 0,051% 

Da análise do Quadro 7, constata-se que o acréscimo das emissões de GEE é pouco significativo em 
comparação com as emissões de GEE do Inventário Nacional referentes ao concelho de Mirandela. 

 

No que diz respeito aos aspetos relativos à adaptação às alterações climáticas julga-se estar bem 
avaliada a questão climática de maior relevância, que se relaciona com o aumento da intensidade 
das precipitações extremas, com eventuais impactes na área do projeto, mais especificamente no 
que respeita à sua conjugação com os declives existentes na área em causa, com as implicações 
quanto à remoção do solo e à erosividade dos taludes, uma vez que a intervenção se localiza numa 
área de risco de movimento de vertentes. Neste âmbito reforça-se a necessidade da monitorização 
destas questões ao longo da vida do projeto. 

Esta questão está salvaguardada, na medida em que o EIA propõe um plano de monitorização à 
erosão hídrica dos taludes. 

No entanto, por forma a garantir que se procede à sua monitorização ao longo da vida do projeto, 
a frequência de monitorização foi corrigida para ‘ao longo da vida do projeto’. 

 

3. Geologia 

3.1 Para melhor compreensão das movimentações de terras associadas ao projeto, deverão ser 
apresentados os cortes e alçados. 

No Anexo VI, são apresentadas as peças desenhadas correspondentes aos perfis.  

 

3.2 Deverá ser apresentado o Relatório Geotécnico referido na página 36 do EIA. 

No Anexo VII do presente documento, apresenta-se o relatório geotécnico. 

 

4. Recursos Hídricos 

A zona industrial de Mirandela insere-se na Região Hidrográfica do Douro (RH3), na sub-bacia da 
ribeira de Carvalhais, afluente do rio Tua. A área abrangida pela nova zona industrial interfere com 
áreas integrantes do Domínio Hídrico, nomeadamente leito e margem de duas linhas de drenagem 
naturais, marcadas na carta militar 1:25000, afluentes da ribeira de Carvalhais, e que é indicado 
não terem leito definido. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo integra-se na Unidade Hidrogeológica do 
Maciço Antigo Indiferenciado. Nesta área, a recarga do aquífero faz-se essencialmente por 
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infiltração direta da precipitação e através das linhas de água. 

Relativamente ao abastecimento de água à ZI de Mirandela, a origem da água é a rede pública, 
proveniente da Captação da Albufeira do Azibo, em nome das Águas de Trás-os-Montes e Alto 
Douto, S.A. Está previsto o prolongamento da rede de abastecimento de água existente de forma a 
abastecer os novos espaços, não sendo claro se a rede existente foi previamente dimensionada 
para comportar esta ampliação. 

Relativamente às águas residuais produzidas na ZI, estas serão conduzidas para o sistema público 
de drenagem de águas residuais, não sendo indicado o aumento previsto da quantidade de efluente 
doméstico produzido resultante da ampliação pretendida, e cujo destino será a ETAR de Mirandela. 
Não é junto ao processo qualquer declaração da entidade gestora a declarar que a ETAR municipal 
tem capacidade para receber o efluente adicional proveniente da ampliação da ZI. Uma vez que a 
rede pública de drenagem de águas residuais de Mirandela apenas admite, sem pré-tratamento, o 
encaminhamento de efluente com características de águas residuais domésticas, caso algum 
utilizador da ZI venha a produzir efluentes não compatíveis com as águas residuais domésticas, o 
mesmo terá de proceder previamente ao respetivo pré-tratamento do efluente produzido. 

As águas pluviais afluentes à área a ocupar pela ZI serão recolhidas e encaminhadas para as linhas 
de água mais próximas, estando previstos para o efeito dois pontos de descarga distintos, em dois 
afluentes da ribeira de Carvalhais. Relativamente à continuidade das linhas de água a jusante dos 
pontos de descarga, atualmente a linha de água da bacia hidrográfica mais a norte (bacia 1) tem 
continuidade por uma passagem hidráulica (PH) retangular (dimensões 86cm x 60cm), sob a EN15 
e via férrea, e posteriormente para vala artificializada que conflui na ribeira de Carvalhais, e a linha 
de água da bacia hidrográfica mais a sul (bacia 2) tem continuidade por uma PH circular (diâmetro 
1.2m), sob a EN15 e via férrea, e a jusante desta deixa de ter continuidade, espraiando-se a água 
pluvial no terreno agrícola, propondo o requerente efetuar uma nova vala para encaminhamento 
destas águas à ribeira de Carvalhais. Efetuado o cálculo da secção de vazão mínima necessária 
correspondente às referidas bacias hidrográficas, para um período de retorno de 50 e 100 anos, 
acrescidas dos caudais resultantes do aumento das áreas impermeabilizadas e escorrência 
superficial em consequência da ampliação da ZI, constatou-se que a PH existente respeitante à 
bacia 1 tem uma dimensão inferior à mínima necessária. Por esta razão, é proposto um estudo de 
viabilidade para a construção de uma bacia de retenção a montante da referida PH, com capacidade 
suficiente para assegurar o escoamento em superfície livre na PH em situação de caudais de picos 
de cheias, sem subida do nível de água à entrada da PH. 

O estaleiro será instalado no interior da área de expansão da ZI, constatando-se que a área de 
ocupação proposta interfere com áreas integrantes do Domínio Hídrico, nomeadamente leito e 
margem de linha de água. 
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Para a concretização do projeto de expansão da ZI de Mirandela, estão previstos movimentos de 
terras, incluindo decapagem, escavações e aterros. Tendo em conta que os volumes de escavação 
são inferiores aos volumes necessários para aterro, será necessário recorrer a terras de 
empréstimos. É indicado no RS do EIA que as terras de empréstimo serão provenientes dos lotes 
da própria área de expansão da Zl. 

Face ao anteriormente exposto, e no âmbito da apreciação do fator ambiental Recursos Hídricos, 
solicita-se a apresentação dos seguintes elementos/esclarecimentos: 

4.1 Tendo em conta que, embora seja indicado que as linhas de drenagem natural existentes 
irão ser preservadas, constata-se que a solução proposta de expansão da ZI interfere com 
linhas de drenagem natural, sendo que uma delas se afigura ter leito definido, pelo que a 
solução proposta deverá ser reformulada, por forma a salvaguardar integralmente as linhas 
de água existentes. 

Da análise da carta militar 1:25000, verifica-se que efetivamente está marcada uma linha de 
drenagem natural com a qual o projeto apresentado interfere. No entanto, e conforme se pode 
confirmar pela Figura 7, a área onde está marcado o troço inicial dessa linha de drenagem foi 
modificada com o tempo e práticas agrícolas e, atualmente, não se consegue distinguir a existência 
da referida linha de drenagem, começando esta a apresentar alguma definição já numa área que 
com a qual o projeto proposto não interfere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Ocupação do solo na área de expansão da ZI de Mirandela. 

Por essa razão, e constatando-se que atualmente já não existe qualquer linha de água na zona 
proposta para implantação da zona industrial, conclui-se que a proposta não interfere com 
qualquer linha de drenagem pelo que se propõe a manutenção da proposta inicial no que diz 
respeito à implantação da expansão da zona industrial. 

 

4.2 Considerando que não é claro que a ETAR municipal tenha capacidade para receber o 
acréscimo de efluentes resultante da ampliação da ZI solicita-se declaração da entidade 
gestora respetiva que comprove que esta tem condições para receber este acréscimo. 

No Anexo VIII, é apresentada uma declaração da Águas do Norte, S.A., entidade que gere o sistema 
de tratamento das águas residuais do município de Mirandela, comprovando esta ter condições 
para receber o acréscimo do efluente resultante da ampliação da zona industrial. 

 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial de Mirandela 
                                                                                                                                                                                                        Pág. 21 de 103 

4.3 Clarificar se as redes públicas existentes, onde pretendem ligar as novas redes respeitantes 
à área de expansão da ZI, estão dimensionadas para fazerem face ao acréscimo de 
solicitações resultantes dessa expansão. 

Segundo o promotor, a rede pública de drenagem de águas residuais existente onde se pretende 
executar a ligação, apresenta um diâmetro de 200 mm. A rede de drenagem da expansão apresenta 
também, um diâmetro de 200 mm, constatando-se assim que as redes públicas existentes estão 
atualmente dimensionadas para comportar o acréscimo de solicitações previstas resultantes da 
ampliação da zona industrial, não havendo necessidade de alteração de quaisquer diâmetros. 

4.4 Apresentar soluções para realização das travessias das linhas de água com as 
infraestruturas/redes públicas propostas. 

Caso se venha a verificar a necessidade de realização de alguma travessia de alguma linha de água 
com as infraestruturas públicas propostas, os coletores a executar serão implantados a uma 
profundidade nunca inferior de 1,20 m, com a configuração constante da Figura 8.  

 

Figura 8 – Solução de implantação da rede de infraestruturas e travessia das linhas de drenagem. 

 

4.5 Considerando que não está prevista a construção de nenhuma ETAR para tratamento de 
efluentes industriais, solicita-se que seja clarificado como será acautelada a questão 
relativa ao tratamento de efluentes que não tenham características de águas residuais 
domésticas. 

Segundo o promotor, o tratamento de efluentes industriais, que não tenham características de 
águas residuais domésticas será acautelado num Regulamento da Zona Industrial a realizar, e o 
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cumprimento das imposições nele efetuadas será verificado na altura do licenciamento da unidade. 
Será da responsabilidade das unidades a instalar na ZI, o tratamento e controlo de todos os resíduos 
sólidos, líquidos ou gasosos, bem como a eliminação de cheiro, ruídos e outras formas de 
degradação ambiental e abrange os efluentes líquidos, que só poderão ser lançados na rede geral 
após o conveniente tratamento. 

 

4.6 Considerando que a área proposta para implantação de estaleiro interfere com áreas 
integrantes do domínio hídrico, e tendo em conta a existência de outras zonas passíveis de 
ocupação para o efeito, propõe-se a ponderação de alterações ao projeto com 
apresentação de localização alternativa para o estaleiro. 

Na Figura 9 apresenta-se a nova localização do estaleiro, tendo a mesma sido incluída na nova 
versão do Relatório Síntese do EIA, nomeadamente Figura 2.6. 

 

Figura 9 – Localização do estaleiro de obra. 

 

4.7 Indicar o destino dado às águas residuais domésticas produzidas durante a fase de 
construção. Caso seja uma fossa estanque, deverá ser indicada a sua localização exata e 
demonstrado que será garantida a estanquicidade necessária para a salvaguarda da 
qualidade dos recursos hídricos subterrâneos. 

Durante a fase de construção, as águas residuais domésticas produzidas serão as respeitantes aos 
WC’s portáteis, dado serem os ideais para estaleiros de obras, estando prevista a ligação destes à 
rede pública de águas residuais existente na rua adjacente. 
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4.8 Apresentar solução de estabilização das valas, abertas e a abrir, para encaminhamento das 
águas superficiais para a ribeira de Carvalhais, e modelação das margens. 

Por forma a tentar reduzir a probabilidade de ocorrência de acumulação de águas, é intenção do 
Município proceder ao encaminhamento de águas superficiais, desde as passagens hidráulicas 
existentes sob a estrada municipal até à ribeira de Carvalhais, através da execução de valas. Para a 
estabilização das valas e modelação das margens está prevista a colocação de uma cobertura 
vegetal à base de uma mistura de sementes de grama. Importa realçar que este encaminhamento 
em terrenos privados ficará sujeito à respetiva autorização dos proprietários. 

 

4.9 Tendo em conta que a criação de novos taludes poderá conduzir a um aumento da erosão 
e consequente aumento do transporte de sedimentos, que poderão levar à obstrução das 
passagens hidráulicas, solicita-se a apresentação de um projeto de modelação do terreno, 
definindo medidas a implementar para redução da erosão dos taludes e aumento da 
estabilização dos solos, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

Para as áreas a intervencionar, propõe-se uma cobertura vegetal à base de uma mistura de 
sementes constituindo um prado florido, de modo a prever uma baixa manutenção e 
simultaneamente assegurar a consolidação do talude, evitando assim a sua precoce erosão. 
Propõe-se a plantação de árvores transplantadas no nível superior do talude, associado com a 
plantação de arbustos. Também foi tido em atenção a escolha de espécies para o local, 
privilegiando as autóctones, de modo a promover a sua adaptação, bem como o enquadramento 
do espaço, uma vez que o local é maioritariamente de zonas de cultivo de oliveira.  

Preconiza-se a plantação de trepadeiras para revestimento do afloramento rochoso existente, na 
base do talude. Estas plantações serão feitas de acordo com o Plano de plantação, sendo parte 
integrante do projeto de execução. As espécies a plantar foram escolhidas de acordo com aspetos 
estéticos e de manutenção, tendo em conta a adaptação ao clima, contrastes cromáticos, 
nomeadamente a cor da folha e da flor e de forma a criarem espaços autossustentados com 
economia de água e de outros recursos e simultaneamente assegurar a compatibilidade entre o 
proposto e o existente. 

 

4.10 Considerando que as águas pluviais recolhidas de uma zona industrial, antes de serem 
lançadas numa linha de água, têm de ser sujeitas a um tratamento, pois podem ser 
arrastados resíduos de óleos ou outros resíduos contaminantes, solicita-se que seja 
indicado qual o tratamento previsto para as águas pluviais recolhidas durante a fase de 
exploração, previamente à sua descarga nas linhas de drenagem naturais. 

Para o tratamento das águas pluviais durante a fase de exploração serão utilizados dois separadores 
de Hidrocarbonetos, sendo a solução mais prática face à necessidade de evitar a contaminação do 
meio ambiente com hidrocarbonetos, nomeadamente solos, linhas de água, ou ainda a rede pública 
de águas pluviais.  

No Anexo IX apresenta-se a localização dos separadores de hidrocarbonetos. 

A decantação prévia de areias e lodos, processo que tem lugar no decantador, permite um melhor 
tratamento físico das águas oleosas contaminadas com hidrocarbonetos. Através de um Filtro 
Coalescente, as pequenas partículas de gordura aglutinam-se e é garantida a retenção dos 
hidrocarbonetos no interior do equipamento, através do qual se pretende a redução de óleos à 
saída do separador de hidrocarbonetos, evitando assim qualquer poluição ambiental. O 
funcionamento do separador de hidrocarbonetos baseia-se na diferença dos pesos específicos, 
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através da diferença de densidade dos líquidos leves em relação à água, permitindo a sua separação 
e consequente retenção.  

A manutenção do Separador de Hidrocarbonetos consiste na remoção periódica dos óleos e lamas, 
efetuada através das vigias 

 

4.11 Considerando que, de acordo com o projeto da Rede de drenagem de águas pluviais 
proposto, o local previsto para descarga dessas águas é efetuado a jusante dos pontos de 
descarga propostos noutras peças do EIA, deverão ser clarificados o ponto exatos de 
descarga, e, caso esta descarga seja efetuada nos pontos indicados na planta do projeto da 
rede drenagem de águas pluviais, deverão ser avaliadas as condições de escorrência 
existentes tendo em conta que esses pontos não coincidem com nenhuma linha de água 
constante de algumas das plantas de condicionantes do PDM e em alguns dos extratos das 
cartas militares apresentadas. 

No Anexo IX apresenta-se uma planta com a entrega das águas pluviais a qual se encontra refletida 
na Figura 10, na qual se demonstra a coincidência com as linhas de drenagem.  

 

Figura 10 – locais de entrega das águas pluviais. 

5. Qualidade do Ar 

5.1 Na apresentação deste fator ambiental não é referenciado o respetivo enquadramento legal, 
nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 
43/2015, de 27 de março, que fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e estabelece 
o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, bem como outros diplomas que 
se justifiquem e se considerem relevantes. 
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O enquadramento legal aplicável à gestão da qualidade do ar ambiente é o Decreto-Lei nº 102/2010 
de 23 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 
47/2017 de 10 de maio), onde constam os critérios de validação para a agregação de dados e para 
o cálculo dos parâmetros estatísticos, os quais foram introduzidos no capítulo 3.5 do relatório 
síntese do EIA, tendo-se acrescentado um subcapítulo com a seguinte numeração 3.5.2, 
enquadramento legal. 

 

5.2 Deverá ser reformulado o subcapítulo “3.5.4.1 Emissões atmosféricas no concelho de 

Mirandela”, tendo em conta que na página 54/190 do Relatório Síntese a seguinte frase “ o 

inventário de emissões de poluentes atmosféricos com mais atual desagregação aos concelhos 
é reportado ao ano de 2009”, não se encontra correta, dado que o estudo mais recente se 

reporta ao ano 2015 (APA, maio 2017). 

O subcapítulo “3.5.4.1 Emissões atmosféricas no concelho de Mirandela” foi reformulado em 
conformidade no relatório síntese do EIA. A reformulação está patente no subcapítulo 3.5.5.1. 

 

5.3 Esclarecimento sobre a necessidade de apresentação de um eventual plano de monitorização, 
bem como entrega de relatório(s) de monitorização e respetiva periodicidade (caso se 
justifique), tendo em conta as medidas de minimização identificadas para o descritor 
Qualidade do Ar. 

De acordo com a caracterização da situação atual as emissões de poluentes atmosféricos no 
concelho de Mirandela são pouco significativas tendo uma reduzida expressão a nível nacional. 

Face ao resultado da avaliação de impactes e ao desconhecimento das atividades que irão ocupar 
no futuro a área de expansão da ZI de Mirandela bem como a data a sua instalação, considera-se 
que nesta fase não se justifica a apresentação de um plano de monitorização. 

Contudo, foi acrescentado no capítulo das medidas de minimização a necessidade de realização de 
uma campanha de amostragem prévia à construção do projeto, que estabeleça a situação de 
referência, permitindo no futuro, a comparação com a fase de exploração das unidades industriais 
que se vierem a instalar na expansão da ZI. 

 

5.4 Considera-se ser necessário realizar uma campanha de amostragem da qualidade do ar em 
fase prévia à construção do projeto. A amostragem tem como objetivo obter dados que 
permitam comparar resultados considerados como situação de referência da ZI de Mirandela, 
com os resultados que vierem a ser obtidos futuramente na fase de exploração, pelas 
atividades económicas que aí se vierem a instalar. 

No capítulo das medidas de minimização, foi incluída uma medida, nomeadamente medida M1 da 
fase de preparação prévia à execução das obras (ponto 5.1.1 do capítulo 5 do relatório síntese do 
EIA), com vista à elaboração de uma campanha de amostragem fase prévia à construção do projeto. 

 

6. Ambiente Sonoro 

6.1 Após a identificação das principais fontes sonoras e recetores sensíveis, deverão ser 
efetuadas medições de ruído em contínuo, situando-se os locais de amostragem o mais 
próximo possível das habitações, com base na área de influência da expansão da zona 
industrial. Assim, deverá ser apresentado um relatório com a caracterização dos níveis de 
ruído, nomeadamente com a caracterização dos valores limite de exposição. 
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No Anexo X apresenta-se o relatório de Medição de Níveis de Pressão Sonora e Determinação do 
Nível Sonoro Médio de Longa Duração. 

O capítulo 3.6 do relatório síntese (Volume II do EIA), a componente de ambiente sonoro foi revista 
em função das medições de ruído efetuadas. 

Das medições efetuadas concluiu-se que os locais monitorizados apresentam valores limites de 
exposição inferiores aos valores limite de exposição máxima de 65 e 55 dB(A). 

 

6.2 Após a elaboração e análise do relatório deverão ser revistas: a análise de impactes, as 
medidas de mitigação e recomendações e monitorização. 

Em função das medições de ruído efetuadas, procedeu-se à revisão dos impactes (capítulo 4.7 do 
relatório síntese, Volume II do EIA) tendo-se proposto um programa de monitorização de Ruído (ver 
capítulo 6.3 do relatório síntese, Volume II do EIA). 

7. Uso Solo e Ordenamento do Território  

Deverão ser apresentados os elementos, correções, acertos e esclarecimentos sobre as questões 
aqui aludidas, sem prejuízo do seu devido completamento com outros necessários, em linha com 
as observações feitas neste campo. 

7.1 Tratando-se, de facto, da constituição de uma unidade de execução como parte da UOPG 
U7, a sua delimitação “... consiste na fixação em planta cadastral dos limites físicos da área 

a sujeitar a intervenção urbanística ..,“ (cf. ficha n° 69 do Quadro n° 2 do Anexo ao Decreto 

Regulamentar n.° 9/2009 de 29 de Maio). Do processo não consta esta planta cadastral, 
pelo que deverá ser apresentada. 

No Anexo XI é apresentada a planta cadastral. De referir que os terrenos da expansão da ZI de 
Mirandela são propriedade da Câmara Municipal pelo que a planta apenas apresenta a delimitação 
de uma única propriedade.  

 

7.2 Tratando-se de um loteamento, de muita utilidade seria a exposição duma visão prospetiva 
da futura ocupação do espaço em causa, plasmada eventualmente num específico 
“Regulamento/Regime de ocupação e utilização”, sem prejuízo da aplicação do “…regime 
de cada categoria de espaço abrangido... “, conforme o n° 4 do art° 115 do Regulamento 

do PDM de Mirandela (RPDM), não ignorando, o antecedente n° 3. “Constitui objetivo 

comum à concretização de todas as unidades estabelecer as regras e orientações a que 

obedece a ocupação, uso e transformação do solo.”. 

Para efeitos da ocupação da expansão da ZI de Mirandela, o promotor do projeto irá proceder á 
elaboração de um regulamento o qual norteará a futura ocupação deste espaço. 

7.3 Aspeto específico, respeitante aos descritores em análise, que terá de ser devidamente 
considerado em todas as fases do Projeto são os objetivos programáticos definidos no 
RPDM para esta UQPG no n° 7 do art° n° 116 do RPDM. De facto, o estabelecido na 
subalínea v) da alínea a) deste n°7 — “Salvaguardar as linhas de drenagem natural” fica, 
muito ou pouco, comprometido com os movimentos de terras na bacia de drenagem das 
duas marcantes linhas de água existentes no terreno, particularmente nas suas cabeceiras. 
Sendo este um impacto diretamente atinente aos recursos hídricos, também tem a ver 
muito proximamente com US (erosão, estabilidade dos taludes, p. ex.) bem como com OT 
(aumento do risco de inundação e alagamento da EN 15 e da linha de do caminho de ferro, 
p.ex.). Num e noutro caso, são meros exemplos de ações/impacto que se prolongam no 
tempo, havendo por isso de serem considerados para além da fase de construção. 
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Os impactes referidos foram devidamente avaliados na componente recursos hídricos superficiais 
cuja avaliação do risco de inundação foi realizada tendo em conta o efeito da ocupação e 
impermeabilização de toda a área da expansão da ZI de Mirandela. Assim, os impactes foram 
avaliados para além da fase de construção.  

De salientar ainda, conforme esclarecido no ponto 4.1 do presente aditamento, que apesar da carta 
militar 1:25000, ter marcada uma linha de drenagem natural com a qual o projeto apresentado, 
aparentemente, interfere, se constatou que a linha de drenagem se encontra profundamente 
alterada devido às praticas agrícolas e, atualmente, não existe a referida linha de drenagem, 
começando esta a apresentar alguma definição já numa área que com a qual o projeto proposto 
não interfere.  

Por essa razão, e constatando-se que atualmente já não existe qualquer linha de água na zona 
proposta para implantação da zona industrial, conclui-se que a proposta não interfere com 
qualquer linha de drenagem. 

 

7.4 Tanto o Projeto como o EIA parecem ser omissos quanto à ocupação da parte não integrada 
no loteamento (cerca de 7 ha) da UPOG em causa. Este assunto merece melhor atenção, 
designadamente no âmbito do OT, tendo em conta a óbvia condicionante deste espaço 
introduzida pela Exp Zl. Desde logo (mas não só) em termos de acessibilidades, já que, não 
relevando a solução projetada eventuais soluções de continuidade com vista à serventia 
deste espaço aparentemente “sobrante”, alguma outra solução deverá ser equacionada. 

Isto porque outro dos objetivos programáticos da U7, cf. a subalínea v) da mesma alínea a) 
acima referida, é “Estabelecer uma rede viária estruturada, o número de acessos 

necessários, um sistema de circulação e a criação de estacionamento adequados às 
atividades a instalar” — isto referido a toda área que integra a UPOG (sendo que, 
designadamente a estruturação da rede viária não poderá ignorar as condições de acesso 
à ZI na sua globalidade). 

A não integração da parte da UOPG (cerca de 7 ha) não é omissa. A solução proposta para a 
expansão da ZI industrial, é aquela, que nas condições atuais do município, cumpre com os 
objetivos e necessidades da Câmara Municipal para fazer face a um desenvolvimento equilibrado 
do concelho (Figura 11). 

Acresce que o terreno sobrante não pertence ao município e que expansão prevista chega para as 
solicitações dos privados neste momento. A esta data o Município de Mirandela não tem 
capacidade financeira para poder investir em mais lotes. 

Caso no futuro se venha a constatar a necessidade de ocupação da área remanescente da UOPG a 
solução urbanística em avaliação, não impede o seu desenvolvimento. Da análise da Figura 10 é 
possível constatar que entre a área de expansão proposta e o Depósito de Gás existe um caminho 
a partir do qual é possível estabelecer a ligação entre a ZI e área remanescente da UOPG. 

Contudo, caso a área remanescente da UOPG venha a ser proposta para ocupação industrial, 
configura uma ampliação, o que de acordo com o Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
qualquer alteração ou ampliação de projetos tipificados no anexo II estão sujeitos a procedimento 
de AIA. 
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Figura 11 – Expansão da ZI de Mirandela. 

7.5 Caberá ao EIA demonstrar com alguma consistência, em face do uso perspetivável para 
toda a área afeta à U7, que o Projeto, designadamente nas fases de construção e exploração 
(onde se inclui o dito funcionamento) não compromete de forma determinante a 
consecução destes (como de qualquer um dos outros) objetivos programáticos da UOPG 
em causa. 

De acordo com o descrito no capítulo 4.10 do relatório síntese do EIA (Volume II), a metodologia 
de avaliação dos impactes no âmbito do ordenamento do território é feita qualitativamente, com 
base na articulação das características do projeto de expansão da ZI com as estratégias 
preconizadas nos instrumentos de gestão territorial referidos na situação de referência e nos 
efeitos sobre a dinâmica urbana e territorial. 

Neste contexto, os impactes são positivos, quando ocorre uma integração e/ou compatibilidade 
com as estratégias preconizadas e/ou servidões administrativas/restrições de utilidade pública 
presentes na área, ou negativos, quando não se verifica uma integração e/ou compatibilidade com 
as estratégias preconizadas e/ou servidões administrativas/restrições de utilidade pública 
presentes na área.  

Deste modo, ao nível do ordenamento do território a diferenciação entre fase de construção e 
exploração não produz efeitos contraditórios, antes pelo contrário a fase de exploração 
consubstancia as estratégias de desenvolvimento preconizadas ao nível do ordenamento. 
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Quanto aos objetivos programáticos da UOPG, plasmados no n.º 7 do artigo 116.º, os objetivos são: 

§ Estabelecer as regras e orientações a que obedece a ocupação, uso e transformação do 

solo; 

§ Promover uma ocupação estruturada que garanta a instalação e/ ou relocalização de 

novas atividades económicas, suas funções complementares e respetivas infraestruturas 

adequadas às necessidades previstas; 

§ Estabelecer uma rede viária estruturada, o número de acessos necessários, um sistema de 

circulação e a criação de estacionamento adequados às atividades a instalar; 

§ Garantir uma estrutura verde de suporte e enquadramento; 

§ Salvaguardar as linhas de drenagem natural; 

§ Assegurar a proteção e integração paisagística da unidade, mediante a manutenção, 

sempre que possível, da morfologia do terreno e a criação obrigatória, no seu interior, de 

uma faixa verde de proteção envolvente à zona industrial com uma largura mínima de 40 

m, ocupada preferencialmente por cortina arbórea e arbustiva permitindo a passagem de 

infraestruturas viárias, devendo nesta ser mantida a vegetação original sempre que 

ocorram árvores de grande porte; 

§ Programar a sua implementação de forma gradual e faseada. 

Da avaliação efetuada no relatório síntese do EIA (volume II), constatou-se que o projeto em 
avaliação dá cumprimento aos objetivos programáticos da UOPG, designadamente, o 
estabelecimento das regras de ocupação, uso e transformação do solo, disponibiliza espaços 
infraestruturados e com um sistema de circulação estruturado com disponibilização de 
estacionamentos para acolhimento de atividades empresariais, garante o enquadramento da 
expansão da ZI com base na área verde programada a qual possui uma largura, acima dos 40 m no 
limite oeste e norte. 

Quanto às linhas de drenagem, o projeto não as coloca em causa na medida em que as supostas 
linhas de drenagem não se observam no terreno, devido à alteração morfológica do terreno 
motivada pelas práticas agrícolas, nomeadamente a cultura de olival disposto em socalcos. 

 

7.6 No que respeita a US, tendo sido avançada como “ação” a “infraestruturação da área’ 

deverá ser melhor esclarecida a razão de não ser considerada para efeito de avaliação de 
impactes neste descritor (ou fator, conforme a terminologia do RS). Isto apesar de algumas 
das infraestruturas a executar se localizarem em taludes e boa parte delas zonas de risco 
de perigosidade elevada ou muito elevada de movimento de vertentes. 

De acordo com a metodologia da avaliação de impactes ao nível do uso do solo, são considerados 
impactes sobre os solos e respetivos usos todas as modificações da situação de referência. Estas 
modificações serão provocadas pelas ações de corte de vegetação e movimentação de terras, 
impactes devidamente avaliados no capítulo 4.9 do relatório síntese do EIA (Volume II). 

Conforme descrito no capítulo 2 do relatório síntese do EIA (Volume II), para a implementação do 
projeto será necessário, face às condições orográficas da área, proceder a movimentações de terras 
para possibilitar a implantação do projeto, alterando de forma significativa a orografia do terreno. 

É referido ainda que, as infraestruturas serão implantadas no espaço canal definido pelos 
arruamentos, os quais só serão concretizados após a finalização das movimentações de terras. 
Assim, constata-se que não haverá lugar à instalação de redes de infraestruturas nos taludes.  

Neste sentido, a ação de infraestruturação da área não é relevante no âmbito da componente 
ambiental Uso do Solo. 
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7.7 Por outro lado, resultando os impactes das ações, terá de ser clarificada a associação destas 
àqueles, por via dum quadro síntese que permita a análise da relação causa efeito, com 
base na metodologia utilizada. 

Ao nível do uso do solo, no relatório síntese do EIA (Volume II) é apresentado um quadro síntese 
dos impactes (Quadro 4.17), o qual sintetiza a avaliação de impactes em função da metodologia 
descrita no capítulo 4.9 do relatório síntese do EIA. A relação causa efeito é desenvolvida em texto, 
a qual justifica a significância dos impactes. 

No quadro seguinte apresenta-se a síntese dos impactes sobre a componente uso do solo.  

Fase Ação Impacte  Efeito Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Corte de 
vegetação. 

Movimentação 
de terras. 

Movimentação 
de máquinas. 

Destruição das 
características 
morfológicas dos 
solos  

- Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Artificialização 
dos solos 

- Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Funcionamento 

Presença do 
loteamento –  
Atividade 
desenvolvida 

Artificialização 
dos solos 

- Moderada 
Muito Baixa 

a Baixa 

Insignificante 
a Pouco 

significativo 

 

7.8 Também quanto a OT a avaliação de impactes terá de ser reformulada considerando as 
fases sequentes à construção, definida metodologia que permita a avaliação com a 
metodologia geral definida para os restantes descritores, com as devidas e necessárias 
adaptações, naturalmente. 

Conforme referido no ponto 7.5 do presente aditamento, a metodologia da avaliação dos impactes 

do projeto no descritor Ordenamento do Território, é feita qualitativamente, com base na 

articulação das características do projeto de expansão com as estratégias preconizadas nos 

instrumentos de gestão territorial referidos na situação de referência e nos efeitos sobre a dinâmica 

urbana e territorial. 

Deste modo, ao nível do ordenamento do território a diferenciação entre fase de construção e 
exploração não produz efeitos contraditórios, antes pelo contrário a fase de exploração 
consubstancia a estratégias de desenvolvimento preconizadas ao nível do ordenamento. 

Tendo em conta a área de expansão da ZI a avaliação da compatibilidade está presente no capítulo 

4.10 do Relatório Síntese. 

Em síntese: a avaliação de impactes terá de ser feita para todas as fases do Projeto (ou devidamente 
justificada a opção em sentido contrário), devendo ser exposta em quadros resumo parciais e totais 
que permitam leitura inequívoca das características dos impactes (cf. quadro 4.2). das ações que os 
induziram, e do resultado final obtido para os impactos referentes a todos e a cada um dos 
descritores (ou fatores) considerados. 

No relatório síntese do EIA (Volume II), todas as componentes procedem á identificação das ações 
de projeto consideras relevantes sendo justificadas as razões da sua relevância, existindo no final 
de cada componente ambiental um quadro síntese dos impactes. 

Acresce ainda que no capítulo 4.16, é apresentado um quadro que sintetiza todos os impactes 
avaliados que a implantação do projeto de expansão da ZI de Mirandela irá provocar, onde é 
apresentada a significância de cada impacte. 
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8. Património Cultural  

A documentação em análise refere-se ao EIA da Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de 
Mirandela. O presente EIA contempla os resultados de um relatório da vertente patrimonial cujo 
Pedido de Autorização pata Trabalhos Arqueológicos (PATA) foi requerido e aprovado à Dr.ª Maria 
Adelaide Costa Pinto. 

Constata-se, portanto, que foi autorizada uma prospeção arqueológica para a realização do 
descritor Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico do projeto referido em epígrafe 
(ofício n° S 2017-421857 de 21 de fevereiro de 2017), embora o relatório desses trabalhos não 
tenha sido submetido à Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) e Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC) para a necessária aprovação. 

Segundo os dados do relatório técnico dos trabalhos arqueológicos cujos resultados se encontram 
vertidos no Anexo VII deste EIA, é feita uma caraterização da Situação de Referência, é realizada 
uma análise de Impactes e estão previstas medidas de mitigação de caráter geral. Apesar da 
prospeção arqueológica não ter detetado elementos patrimoniais ou quaisquer outros vestígios de 
interesse patrimonial, está contemplada a necessidade do acompanhamento arqueológico 
permanente da obra na fase de desmatação e decapagem das camadas iniciais do terreno, 
terraplanagens e todas as etapas que impliquem movimentação de terras. Contudo, esses dados 
terão que ser previamente aprovados pela DRCN e DGPC. 

Pelo exposto, considera-se que não estão reunidas as condições para emitir conformidade ao 
descritor Património deste EIA, uma vez que o relatório referente ao Património Arqueológico, 
Arquitetónico e Etnográfico do projeto da Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de 
Mirandela ainda não foi submetido às entidades de tutela para a respetiva análise e necessária 
aprovação. 

O relatório com o resultado dos trabalhos efetuados foi enviado, via correio em julho de 2018, à 
Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN).  

Contudo, no âmbito do pedido de elementos adicionais, a 24 de setembro de 2018, procedeu-se 
ao reenviado do relatório desta feita para a extensão de Macedo de Cavaleiros da DRCN, tendo sido 
confirmada a sua receção. 

A 19 de novembro foi efetuado um contacto telefónico com a Direção Geral do Património e 
Cultura, tendo-se obtido a informação de que a extensão de Macedo de Cavaleiros tinha emitido 
parecer e o mesmo se encontrava na Direção Regional de Cultura do Norte para despacho. 

Desde o reenvio do relatório até à presente data ainda não há informação sobre a emissão do 
parecer. 

9. Paisagem  

9.1 Deverá ser apresentada clarificação do seguinte parágrafo, página 23/190 do RS: “Em termos 

de volumes será necessário proceder à escavação de 46.527 m3 e ao aterro de 72.371 m3. De 

acordo com o balanço do volume de terras resultantes da escavação e o volume de terras a 

utilizar nos aterros verifica-se um défice de 25.850 m3 que serão necessários escavar em terras 

de empréstimo. As terras de empréstimo serão provenientes da área afeta aos lotes das 

unidades industriais.”. 

Uma vez que a regularização da área de expansão da ZI terá que ocorrer previamente à 
instalação das unidades industriais, deverá ser clarificada a indicação constante do referido. 

O balanço do volume de terras apresentado diz respeito às áreas necessárias para a materialização 
dos arruamentos, passeios e estacionamentos.  

A movimentação das terras para materialização final dos lotes será efetuada pelos adquirentes dos 
lotes. 
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9.2 Em relação ao Projeto de Integração Paisagística (PIP), o mesmo deverá ser complementado 
com os respetivos: 

i) caderno de encargos: 

ii) mapas de medição; 

iii) cronograma de implementação (para além do constante do Quadro 2,4, página 21/190 do 
RS); 

iv) plano de manutenção, indicando ainda qual será a entidade responsável por essa execução. 

No Anexo XII apresenta-se o caderno de encargos do projeto de integração paisagística e o 
respetivo mapa de medições. 

No caderno de encargos está contemplado o cronograma de implantação do projeto. Quanto à 
manutenção, o caderno de encargos estabelece que o primeiro ano após a implementação do PIP 
a manutenção é da responsabilidade do empreiteiro que implementar o PIP. Após esse período a 
manutenção ficará a cargo dos serviços da Câmara Municipal. 

10. Socioeconomia  

10.1 Apesar de ser referido no EIA que se desconhece, na presente fase, o número de 
trabalhadores envolvidos na fase de construção, bem como o tráfego associado, deverá ser 
apresentada uma estimativa que fundamente a avaliação de impactes efetuada, atendendo a 
que o cronograma da fase de construção é de 18 meses. 

De acordo com o promotor, estima-se que no total estarão a trabalhar em simultâneo 17 
trabalhadores, sendo esse valor atingido no mês 8, 13 nos meses 7 e 9 e 15 nos meses 16 e 18. Nos 
restantes meses o número de trabalhadores varia entre 6 e 9 (Quadro 8) 

Quadro 8 – Estimativa do número de trabalhadores em função do cronograma da obra. 

  

ATIVIDADES 

  

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   
Trabalhos preparatórios 9 9                6 

Movimentos de terras    6 6 6               

Sistema público de drenagem de águas 
residuais domésticas      6 6 3            

Sistema público de drenagem de águas 
pluviais      3 3 3            

Rede de abastecimento de água         3            

Rede gás         5           

Infraestruturas elétricas e de 
telecomunicações       4 4 4           

Pavimentos/passeios          9 9 9    5 5 5 

Sinalização        4 4       4 4 4 

Paisagismo                         6 6 6 6     

Total  9 9 6 6 6 9 13 17 13 9 9 9 6 6 6 15 9 15 

 

10.2 Considera-se estar em falta a avaliação dos impactes socioeconómicos no âmbito da fase de 
exploração/funcionamento, nomeadamente, a avaliação dos impactes atendendo a 
modificações gerais na qualidade e hábitos de vida da população, consequências sobre os 
processos de atração e/ou repulsão da população, geração de emprego e influência sobre as 
atividades económicas da região e referência aos impactes de outros fatores associados. 
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A avaliação de impactes da exploração da expansão da ZI de Mirandela foi integrada na nova versão 
do Relatório Síntese, no capítulo 4.13 (Volume II). 

 

10.3 Informar sobre a eventual existência de reclamações. 

Segundo informação do promotor não existem quaisquer reclamações. 

 

11. Resíduos  

No que concerne ao descritor Resíduos, deverão ser aditados ao EIA os seguintes elementos: 

11.1 Caracterização da situação de referência. 

De acordo com o referido no Relatório Síntese do EIA, ponto 2.6 (descrição do projeto), o projeto 
de expansão da ZI de Mirandela consiste na preparação de um loteamento, cuja intervenção 
compreende as operações de terraplenagem, a execução de arruamentos, estacionamento, 
pavimentação, sinalização rodoviária e de redes de infraestruturas de saneamento, águas pluviais, 
abastecimento de água, energia elétrica em média e baixa tensão, iluminação pública, gás e de 
telecomunicações. 

De salientar que as operações de terraplanagem dizem respeito à obra da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Mirandela. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Mirandela apenas é responsável pelos resíduos de 
construção. A tipologia deste género de resíduos bem como o respetivo código LER encontra-se 
identificado no Quadro 2.6 do relatório síntese do EIA (Página 28).  

 

11.2 Identificação e avaliação dos impactes e das respetivas medidas de minimização em 
conformidade com o estabelecido na Portaria n° 395/2015, de 4 de novembro, para as fases 
de construção e de exploração/funcionamento. 

Conforme referido anteriormente, a Câmara Municipal de Mirandela é responsável pelos resíduos 
da fase de construção. Tratam-se de resíduos frequentes em qualquer obra de construção, não 
sendo expectáveis impactes ambientais significativos. Contudo, no relatório síntese do EIA são 
apresentadas medidas de minimização para o manuseamento e deposição dos resíduos no interior 
do estaleiro bem como a elaboração de um plano de gestão de resíduos.  

 

11.3 O Plano de Resíduos que faz parte do presente EIA, para a fase de construção e desativação, 
deverá ser elaborado em conformidade com as disposições contidas no Art° 170 e seguintes 
do Decreto-Lei 73/2011, de 19 de outubro, também para a fase de exploração/funcionamento. 

O EIA não apresenta qualquer plano de resíduos. No ponto 2.10.2 é apresentada uma listagem dos 
resíduos que se prevê que venham a ser produzidos durante a construção do loteamento. 

No capítulo das medidas de minimização é apresentada uma medida, mais concretamente a 
medida M2, que refere que deve ser elaborado um Plano de Acompanhamento Ambiental da obra 
devendo fazer parte deste plano, um plano de gestão de resíduos. 

Para a fase de funcionamento a gestão os resíduos será da responsabilidade das unidades 
industriais que vierem a ocupar os lotes, os quais nesta fase não são possíveis de determinar, face 
ao desconhecimento do tipo de atividades que irão ocupar este loteamento. 

 

 



 

Pág. 34 de 103                         Aditamento 
 

12. Riscos 

12.1 Em Vol II - 1.3 (Enquadramento Legal) sugere-se a inclusão da legislação relativa aos Planos 
de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), designadamente a Lei 27/2006, de 3 de julho, com 
as alterações introduzidas pela Lei Orgânica da Proteção Civil e a Resolução da Comissão 
Nacional de Proteção Civil 30/2015, de 07 de maio, que fixa os critérios e as normas técnicas 
para a elaboração e operacionalização dos PMEPC. 

O capítulo do enquadramento legal apresentado no relatório síntese do EIA (Volume II) descreve o 
enquadramento do projeto face ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, e 31 de outubro, republicado pelo 
Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, conforme estipulado pela Portaria n.º 395/2015 
de 4 de novembro. 

A legislação referida na questão acima, diz respeito, conforme referido, aos critérios e às normas 
técnicas para a elaboração e operacionalização dos PMEPC, pelo que na avaliação do projeto em 
causa não se justifica a sua apresentação.  

 

12.2 Em Vol II — 1.3 (Enquadramento Legal) sugere-se também que seja incluída a referência ao 
Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, designadamente o Decreto-Lei 
220/2008, de 12 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 224/2015, de 09 de 
outubro, bem como Portaria n.° 1532/2008. de 29 de dezembro. 

Em conformidade com a questão anterior, o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios não é apresentado. Este regime é de aplicação obrigatória para a implementação do 
edificado o qual será cumprido aquando do licenciamento das diversas atividades que vierem a 
ocupar o loteamento. 

 

12.3 O projeto deverá articular-se com o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Mirandela (aprovado pela Resolução n.° 2/2018 da Comissão Nacional de Proteção Civil, 
publicada em Diário da República, 2. série, no dia 20 de junho de 2018). 

Segundo informação do promotor, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, em vigor, 
determina o seguinte: 

§ Procedimentos a adotar antes da manifestação de riscos na Zona Industrial: 

o Estratégias de mitigação de riscos (sensibilização, simulacros, formação, análise de 
riscos, registo histórico de ocorrências, fiscalização, planeamento de emergência); 

o Aplicação da lei. 

§ Procedimentos face à manifestação de riscos na Zona Industrial: 

o Identificar a substância ou substâncias existentes; 

o Avaliar a situação e adotar uma atitude ofensiva ou defensiva; 

o Adequar o tipo de intervenção à substância perigosa existente; 

o Identificar os perigos imediatos e garantir as condições de segurança para as forças 
de intervenção; 

o Suprimir as fontes de ignição; 

o Identificar o número e as condições das vítimas; 

o Estabelecer perímetro de segurança e zonas (zona 0, zona 1 e zona 2); 

o Respeitar as distâncias mínimas de segurança estabelecidas; 
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o Formular um plano de ação; 

o Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

o Posicionar as forças intervenientes sempre do lado onde sopra o vento; 

o Prestar o socorro e salvamento das vítimas após estarem garantidas as condições de 
segurança para as forças de intervenção; 

o Condicionar a circulação (abertura de corredores de emergência); 

o Transmitir informações à população. 

§ Procedimentos a adotar posteriormente à manifestação de riscos na Zona Industrial 

o Efetuar a trasfega da substância perigosa; 

o Proceder à recolha de substâncias perigosas derramadas e à limpeza do local; 

o Inspecionar a área afetada; 

o Restabelecer as condições de trabalho; 

o Adotar medidas preventivas. 

Sendo a Câmara Municipal de Mirandela, através dos serviços de proteção civil, a entidade 
responsável pela implementação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e ao mesmo 
tempo o promotor da expansão da ZI, considera-se que a articulação está garantida. 

 

12.4 Deverá ainda ser assegurada a compatibilidade com a Legislação de Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios em vigor, designadamente no que diz respeito ao abastecimento de 
água, de acordo com o estipulado no ponto n.° 1 do art.° 12º da Portaria n° 1532/2008, de 
29/12, “o fornecimento de água para abastecimento dos veículos de socorro deve ser 

assegurado por hidrantes exteriores, alimentados pela rede de distribuição pública ou, 

excecionalmente, por rede privada, na falta de condições daquela”, bem como no que diz 

respeito aos procedimentos de prevenção, de acordo com o estipulado no ponto n.° 6 do art.° 
202° da Portaria n° 1532/2008, de 29/12, “Nos zonas limítrofes ou interiores de áreas 

florestadas, qualquer edifício ou zona urbanizada deve permanecer livre de mato com 

continuidade horizontal suscetível de facilitar a propagação de um incêndio, a uma distância 

de 50 m do edificado”. 

De acordo com o promotor e a informação de projeto (Anexo XIII), a compatibilidade está 
assegurada com a instalação de 4 hidrantes na área de expansão, respeitando o estipulado no 
ponto n.°1 do art.° 12º da Portaria n° 1532/2008, de 29/12. 

Em relação aos procedimentos de prevenção, de acordo com o estipulado no ponto n.° 6 do art.° 
202° da Portaria n° 1532/2008, de 29/12, existe uma faixa livre de mato que evita a propagação de 
um incêndio. 

 

12.5 Sugere-se que seja dada particular atenção ao eventual aumento do fluxo de trânsito nos 
acessos às zonas onde se irá desenvolver o projeto, provocando pela movimentação de 
veículos afetos às obras, equacionando alternativas e, especialmente, procurando 
salvaguardar a passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência. 

Face às características do local constata-se que a única forma de aceder à área de expansão da ZI é 
usando o acesso à atual ZI, pelo que não existem alternativas de acesso. 
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Quanto à salvaguarda da passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência, é uma condição 
que o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil impõe nos Procedimentos face à 
manifestação de riscos na Zona Industrial, estando devidamente assegurada. 

 

12.6 O EIA deverá contemplar ainda medidas de segurança relativas aos espaços das obras, 
designadamente a elaboração de um Plano de Segurança / Emergência para as mesmas, o qual, 
além de identificar e caraterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos, 
definam os procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável pelas obras em caso de 
ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a minimizar e mitigar os 
potenciais efeitos negativos da(s) mesma(s). 

O projeto de expansão da ZI de Mirandela contempla um ‘Plano de segurança e saúde em projeto’, 

o qual fará parte integrante do caderno de encargos da empreitada. Este plano estabelece as 
regras/especificações a observar no estaleiro da obra durante a fase de execução dos trabalhos, 
pretendendo-se com a implementação do preconizado eliminar ou reduzir o risco de ocorrência de 
acidentes e de doenças profissionais.  

De acordo com o Plano, compete, ao Empreiteiro manter o plano de segurança permanentemente 
atualizado e implementá-lo desde o início da instalação do estaleiro de apoio ou de qualquer 
trabalho no estaleiro, até à receção provisória da empreitada ou, se for o caso, até à última receção 
provisória parcial, devendo o Empreiteiro devolvê-lo ao Município de Mirandela, através da 
Fiscalização, com toda a documentação demonstrativa das ações implementadas durante a 
execução da empreitada (registos da segurança e saúde no trabalho). 

O ‘Plano de segurança e saúde em projeto’ é apresentado no Anexo XIV. 

 

12.7 De acordo com o EIA, no local onde se irá implantar o projeto foram identificadas duas linhas 
de água, devendo ser acauteladas as situações de inundação. 

Os impactes referidos foram devidamente avaliados na componente recursos hídricos superficiais 
cuja avaliação do risco de inundação foi realizada tendo em conta a ocupação de toda a área da 
expansão da ZI de Mirandela.  

Nesta situação os impactes foram avaliados tendo em conta a impermeabilização máxima admitida 
com a ocupação de todos os lotes. De acordo com a avaliação efetuada, que considerou um período 
de retorno de 100) constatou-se que neste cenário ocorrerá uma subida do nível da água próximo 
da passagem hidráulica que atravessa a EN 15 e a via férrea. No entanto, constatou-se que a subida 
em situações de muita pluviosidade não põe em causa o funcionamento destas infraestruturas. 

 

12.8 Deverão ser alertadas do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de 
socorro e proteção civil, nomeadamente os Corpos de Bombeiros de Mirandela e da Torre de 
Dona Chama, as Autoridades de Segurança e o Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Mirandela. 

No capítulo 5 ‘medidas de mitigação e recomendações’ do relatório síntese do EIA (Volume II), está 
contemplada uma medida (M4), correspondente à ‘Fase de preparação prévia à execução das 

obras’ que determina que deve ser divulgado o programa de execução das obras quer às entidades 
envolvidas em operações de socorro e proteção civil quer às populações residentes na área 
envolvente. 
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12.9 Deverão ser apresentados os riscos naturais e tecnológicos presentes na área abrangida pelo 
projeto, bem como os provocados pela implantação do mesmo, bem como as respetivas 
medidas mitigadoras dos possíveis efeitos adversos resultantes. 

Face ao local de implantação do projeto em avaliação, às suas características e à avaliação efetuada 
no âmbito das diversas componentes ambientais que integram o EIA, consideram-se como, 
possíveis riscos naturais e tecnológicos os seguintes: 

§ Risco de movimentação de vertentes; 

§ Contaminação dos recursos hídricos; 

§ Erosão hídrica dos taludes. 

O risco de movimentação de vertentes, advém das características orográficas da área de 
implantação do projeto, encontrando-se identificadas na planta de ordenamento do PDM de 
Mirandela. 

Segundo o PDM, estas áreas correspondem às áreas que apresentam perigosidade elevada e muito 
elevada ao deslizamento e rutura de solos, situadas em especial nas zonas com geologia mais 
desfavorável, nomeadamente onde existam declives superiores a 25 % associados a formações de 
xisto, declives superiores a 30 % associados a formações de granito ou declives superiores a 100 % 
bem como a respetiva faixa de proteção de 50 m, associados a qualquer formação nestas condições. 

Na área de expansão da ZI de Mirandela ocorrem áreas de perigosidade elevada e muito elevada, 
sendo as muito elevadas de menor expressão.  

Ao abrigo do artigo 102.º do regulamento, nas áreas de perigosidade elevada de ocorrência de 
movimentação de vertentes, quando for permitida a construção de novos edifícios ou conservação, 
reconstrução, alteração e ampliação de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos 
terrenos e a estabilização dos taludes. 

Nas áreas de perigosidade muito elevada a ocupação está condicionada aos seguintes critérios (n.º 
2 do artigo 102.º): 

a) A construção de novos edifícios só é permitida quando seja comprovada a inexistência de 

risco de derrocada, após elaboração de estudo específico; 

b) Quando permitida a construção de novos edifícios ou conservação, reconstrução, alteração 

e ampliação de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e a 

estabilização dos taludes. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal de Mirandela procedeu à elaboração de um estudo geotécnico 
(Anexo VII) por forma a obter um conhecimento mais detalhado das características geológicas do 
local e a indicação das características que os aterros a realizar deverão observar. 

Segundo o estudo geotécnico, nas áreas de maior cota (encostas e cabeços) os solos são 
esqueléticos com espessura entre 10 a 40 cm. A rocha surge logo de seguida, exibindo maior estado 
de alteração à superfície e diminuindo com o aumento da profundidade. 

Nas áreas de menor cota, os solos caracterizam-se por uma cobertura de componente silto-arenosa 
com passagem a areia siltosa com fragmentos de rocha xistenta e de quartzito. A matéria orgânica, 
quando existente, limita-se ao horizonte superficial de 30 a 60 cm, representada por raízes e alguns 
restos vegetais. 

Em termos sísmicos a área em estudo localiza-se em zonas de baixo risco apresentando velocidades 
de propagação muito baixas. 

Face a estas características o estudo geotécnico indica que nos locais de aterro e quando atingidas 
as cotas finais de projeto, pode-se considerar 200 kPa de tensão admissível, desde que a sua 
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execução seja acompanhada em permanência por um técnico da especialidade e que as camadas 
sejam aprovadas e confirmadas por ensaios in situ. 

Assim, recomenda que a execução de ensaios para determinação do teor em humidade e grau de 
compactação (método do gamadensimetro) por cada camada de aterro. Para avaliar o 
comportamento do solo do aterro (relação tensão/deformação) deverão ser realizados ensaios de 
carga em placa por cada 1.0 m de altura de aterro. 

No que concerne à contaminação dos recursos hídricos, trata-se de um potencial impacte 
decorrente da construção do loteamento, devido ao risco de ocorrência de algum derrame 
acidental de substâncias poluentes líquidas ou dissolvidas na água, podendo ocorrer infiltração de 
contaminantes e posterior afetação das águas subterrâneas e superficiais. De notar que a 
ocorrência de um derrame acidental é muito improvável caso sejam adotadas medidas preventivas 
de boas práticas no manuseamento de substancias poluentes em obra. 

Contudo, são apresentadas no capítulo 5 do Relatório Síntese do EIA (Volume II), um conjunto de 
medidas de minimização no sentido de antecipar este impacte. 

Acresce ainda, que, para o tratamento das águas pluviais da fase de exploração serão colocados 
dois separadores de Hidrocarbonetos, sendo a solução mais prática face à necessidade de evitar a 
contaminação do meio ambiente com hidrocarbonetos, nomeadamente solos, linhas de água, ou 
ainda a rede pública de águas pluviais.  

A decantação prévia de areias e lodos, processo que tem lugar no decantador, permite um melhor 
tratamento físico das águas oleosas contaminadas com hidrocarbonetos. Através de um Filtro 
Coalescente, as pequenas partículas de gordura aglutinam-se e é garantida a retenção dos 
hidrocarbonetos no interior do equipamento, através do qual se pretende a redução de óleos à 
saída do separador de hidrocarbonetos, evitando assim qualquer poluição ambiental. O 
funcionamento do separador de hidrocarbonetos baseia-se na diferença dos pesos específicos, 
através da diferença de densidade dos líquidos leves em relação à água, permitindo a sua separação 
e consequente retenção.  

A manutenção do Separador de Hidrocarbonetos consiste na remoção periódica dos óleos e lamas, 
efetuada através das vigias 

Relativamente ao risco de erosão hídrica dos taludes, este advém do facto da modelação do terreno 
para obtenção das cotas de projeto, originar zonas de aterro com altura e espessura significativas. 

Neste sentido, além da recomendação do estudo geotécnico é proposto um plano de monitorização 
para avaliação do estado dos aterros. 

 

13. Resumo Não Técnico 

Após a análise efetuada ao RNT, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, considera-se que 
o mesmo não apresenta as condições necessárias para abertura da Consulta Pública, tendo como 
base quer a Nota Técnica de 2008 ‘Critérios de Boa Prática para o RNT” elaborada pela APAI em 

colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, quer os “Critérios para a Fase de 

Conformidade em AIA”, aprovados pela Informação da Secretaria de Estado do Ambiente n° 10 de 

18/02/2008, quer ainda o ponto 1 do módulo X.i do Anexo II da Portaria n° 399/2015, 5 de 
novembro. 

Assim sendo, deverá o RNT ser revisto e complementado, conforme explicitado seguidamente. 

Sem prejuízo de incorporar a informação decorrente de eventuais solicitações no âmbito da 
apreciação dos vários fatores ambientais, o RNT deverá ser reformulado, de acordo com as 
considerações seguintes: 
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§ a folha de rosto, apresentada deve ser alterada, e deve conter a seguinte informação: 

o Identificação clara do dono da obra; 

o Identificação clara da entidade responsável pela elaboração do EIA; 

o Data de edição RNT (mês e ano); 

o Identificação: “Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto 

[designação do projeto)’: 

o - Fase do projeto, utilizando-se uma das fases constantes da legislação sobre AIA; 

§ o RNT deve constituir um documento único e autónomo pelo que a referência a “Volume 

1” na folha de rosto deve ser retirada; 

§ quaisquer eventuais numerações ou códigos técnicos devem ser pouco intrusivos, pelo que 
deve ser retirado o código constante da folha de rosto; 

§ a partir da figura 1 — Localização do projeto de expansão da zona industrial de Mirandela, 
devem ser corrigidas as numerações de todas as figuras apresentadas; 

§ a numeração das figuras referenciadas no texto também devem ser corrigidas. 

O RNT deverá, pelo exposto, ser reformulado. 

Por último, tendo em vista a utilização do novo sistema de consulta pública, através de uma 
plataforma eletrónica, deverão ainda ser apresentados os ficheiros (em formato Shapefile) com a 
localização e delimitação georreferenciada do projeto em avaliação, no sistema de coordenadas 
ETRS_I 989_TMO6-Portugal. 

A nova versão do Resumo Não Técnico foi corrigida em conformidade com as solicitações acima 
referidas. 

O ficheiro shapefile com a localização e delimitação georreferenciada da área do projeto é 
apresentado na plataforma eletrónica SILiamb (Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental), 
com o descritivo ‘EIA_Expansao_ZI_Mirandela.zip’. 
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Anexo I - Alvarás 
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Anexo II - Declaração da SONORGÁS 
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Anexo III – Especificação técnica do pavimento a aplicar no estacionamento 
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Anexo IV - Mapa do circuito dos transportes públicos 

Ver ficheiro: Anexo_IV_Percursos autocarros.pdf 

 

 

Anexo V – Estudo de tráfego 

Ver ficheiro: Anexo_V_Estudo_Tráfego_ZI_Mirandela.pdf 

 

 

Anexo VI – Plantas dos perfis do projeto 

Ver ficheiro: Anexo_VI_Perfis_Projeto.zip 

 

 

Anexo VII – Estudo geotécnico 

Ver ficheiro: Anexo_VII_Estudo_Geotecnico.pdf 
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Anexo VIII - Declaração das Águas do Norte 
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Anexo IX – Planta da localização dos tranques de hidrocarbonetos e entrega das águas pluviais 

Ver ficheiro: Anexo_IX_hidrocarbonetos_pluviais.pdf 
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Anexo X – Relatório da avaliação do ambiente sonoro 
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Anexo XI – Planta cadastral 
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Anexo XII – Paisagem 

A - Caderno de encargos 

B - Mapa de medição 
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A - Caderno de encargos 
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B - Mapa de medição 
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Anexo XIII – Planta dos hidrantes 

Ver ficheiro: Anexo_XIII_Hidrantes.pdf 

 

 

Anexo XIV – Plano de segurança 

Ver ficheiro: AnexoXIV_Plano_segurança_saúde_projeto.pdf 


