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1. Introdução 

1.1. Identificação do projeto, da fase em que se encontra e do 
proponente 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projeto de Ampliação da Zona 
Industrial de Bragança, na cidade de Bragança, cujo desenvolvimento corresponde, para 
efeitos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), à fase de Projeto de Execução. 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 1.º e da alínea a) do n.º 10 do anexo II do 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, os projetos de loteamento e parques 
industriais com área superior a 10 ha estão sujeitos a AIA.  

Uma vez que a área do projeto é de 30 ha, encontra-se enquadrado na situação 
anteriormente referida, pelo que carece de procedimento de AIA. 

O proponente do projeto é o Município de Bragança. 

1.2. Identificação da entidade licenciadora e da Autoridade de 
AIA 

A entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Bragança (CMB). 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
novembro, a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte (CCDR-N). 

1.3. Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e 
respetivo período de elaboração 

A Câmara Municipal de Bragança adjudicou à Sítios e Formas – Projeto e Consultoria, Lda, 
a elaboração do EIA. No Quadro 1 apresenta-se a composição da equipa técnica envolvida 
na elaboração do EIA. 

Componente do EIA Técnico responsável 
Coordenação 
Recursos hídricos 
Qualidade do ar 
Ambiente sonoro 

Paula Bernardo, Engenheira do ambiente 

Geologia e geomorfologia 
Solos e ocupação dos solos 
Paisagem 

Rui Campino, Arquiteto paisagista 

Biodiversidade Andreia Dias, Bióloga 
Sónia Rodrigues, Bióloga 

Ordenamento do território 
Componente social 

Vera Portugal, Arquiteta urbanista 
José Oliveira, Arquiteto 

Património Maria Clara André, Arqueóloga 

Quadro 1 –  Equipa técnica 

O EIA foi elaborado entre outubro de 2011 e fevereiro de 2012, e revisto em março de 2013. 
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1.4. Antecedentes do EIA 

O projeto de ampliação da zona industrial de Bragança não foi objeto de estudos anteriores 
à elaboração do atual EIA que constituem antecedentes. 

1.5. Estrutura do EIA 

A estrutura e conteúdos do EIA segue o estabelecido no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
novembro, e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, que fixa as normas técnicas para a 
estrutura do EIA. 

O presente EIA incorpora quatro tomos : 

– Tomo I : Resumo não técnico (RNT); 
– Tomo II : Relatório (corresponde ao presente tomo); 
– Tomo III : Anexos; 
– Tomo IV : Peças desenhadas. 

O RNT assume-se como um documento separado que, de forma sumária e em linguagem 
acessível, expõe o conteúdo do EIA. Este documento segue os “Critérios de boa prática 
para o RNT” (APAI/APA, julho de 2008). 

O Relatório está estruturado em dez capítulos, iniciando-se com a presente introdução 
(capítulo 1), seguida dos seguintes: 

– Capítulo 2 (objetivos e justificação do projeto) com a apresentação da fundamentação e 
antecedentes do projeto e o seu enquadramento com os instrumentos de gestão territorial 
em vigor; 
– Capítulo 3 (descrição do projeto) com a identificação pormenorizada das principais 
características do projeto; 
– Capítulo 4 (caracterização do ambiente afetado pelo projeto) com a identificação dos 
diversos fatores ambientais passíveis de ser afetados pela execução do projeto e evolução 
dos mesmos na ausência do projeto; 
– Capítulo 5 (avaliação dos potenciais impactes do projeto) com a identificação, descrição e 
apreciação dos potenciais impactes decorrentes do projeto, bem como potenciais impactes 
cumulativos; 
– Capítulo 6 (medidas de minimização e/ou compensação) com os procedimentos 
necessários para evitar, reduzir ou compensar os principais impactes negativos do projeto 
ou para potenciar os eventuais impactes positivos do mesmo; 
– Capítulo 7 (monitorização) com os programas de monitorização propostos; 
– Capítulo 8 (lacunas técnicas e de conhecimento) com as principais lacunas de informação 
do presente estudo; 
– Capítulo 9 (conclusões) com a síntese de todos os aspetos analisados no EIA, 
nomeadamente fatores ambientais, impactes significativos, medidas de mitigação, planos se 
monitorização propostos; 
– Capítulo 10 (referências bibliográficas) com a apresentação das fontes de informação e 
bibliografia consultada. 

Os Anexos incluem toda a informação relativa a estudos sectoriais específicos preparados 
durante a realização do EIA e que servem de base e/ou apoio à informação presente no 
Relatório.  

De modo a facilitar o manuseamento simultâneo do Relatório e das Peças Desenhadas, 
estas últimas são apresentadas num tomo isolado e incluem toda a cartografia relevante 
para as análises efetuadas no EIA. 
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2. Objetivos e justificação do projeto 

O projeto tem como objetivo a ampliação do atual Parque Industrial Alto das Cantarias, em 
Bragança. 

Conforme referido na Memória Descritiva do projeto, 

“O Município de Bragança pretende promover a ampliação da Zona Industrial da Cidade, 
para cujo efeito procederá ao loteamento de terrenos sitos a sul da ocupação já existente. 
Através desta operação urbanística, propõe-se: 

a) A constituição de 45 lotes, destinando-se 44 deles a indústria e um a posto de 
abastecimento de combustível; 
b) A criação de infraestruturas capazes de servir diretamente o espaço urbano e as 
edificações, designadamente arruamentos viários e pedonais, redes de esgotos, 
abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços verdes e 
outros espaços de utilização coletiva. 

A opção morfotipológica aposta na criação de um espaço industrial complementar do 
existente, que possa responder à procura por parte de empresas com necessidades de área 
diversificadas. Em termos gerais, a estrutura urbana da ampliação da Zona Industrial, agora 
proposta apresenta: 

a) Um sistema de vias de comunicação constituído por uma rede interna, com uma 
semicircular que limita o espaço industrial, e pela previsão de um novo acesso a partir de 
uma via estruturante; 
b) A salvaguarda de espaços verdes, com funções de estabilização de vertentes, de 
proteção de uma linha de drenagem natural, e de enquadramento urbano; 
c) A organização dos lotes seguindo a sugestão fornecida pelo espaço industrial 
consolidado; 
d) A oportuna regulação do carácter do edificado, estabelecendo designadamente polígonos 
de base de implantação, áreas de logradouro, áreas brutas de construção, lugares de 
estacionamento privado e cotas das plataformas; 
e) A previsão, junto a uma área de património natural, de espaços de estadia e descanso e 
de um equipamento para apoio à Zona Industrial. 

Adota-se uma solução flexível, permitindo a junção de lotes.” 

O concelho de Bragança tem atualmente duas áreas industriais em funcionamento – a Zona 
Industrial de Cantarias e a Zona Industrial de Mós. A Zona Industrial de Cantarias localiza-
se no perímetro urbano, a sudoeste do centro da cidade. A Zona industrial de Mós, localiza-
se numa área rural do concelho, e dista, aproximadamente, 13 Km do centro.  

Apesar de acolherem o mesmo uso, as duas áreas industriais apresentam unidades 
empresariais de tipologia bastante distinta. Dada a proximidade com o centro urbano, a 
zona industrial de Cantarias acolhe empresas cujos ramos de atividade estão 
maioritariamente relacionados com o comércio e venda a retalho de produtos e serviços de 
reparação, assumindo-se por isso como um espaço compatível com as demais funções 
urbanas. Por outro lado, a Zona industrial de Mós abriga tipologias industriais suscetíveis de 
gerar maiores impactos na sua área de envolvência, justificando-se por isso o seu maior 
distanciamento face ao contexto urbano.  
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Figura 1 –  Planta de localização das áreas industriais do concelho 

A necessidade de gerar novos espaços industriais decorre do PU da cidade em 2009, 
tendo-se reforçado este propósito em 2010 com a aprovação da revisão do PDM do 
concelho. A área objeto de intervenção mostra-se classificada como área de urbanização 
programada – zona de expansão industrial e solo afeto à estrutura ecológica nacional.  

Para a autarquia, a expansão da zona industrial de Cantarias assume-se como um projeto 
prioritário de desenvolvimento económico do concelho, uma vez que o espaço existente 
encontra-se lotado (a taxa de ocupação da área industrial é de 96%, uma vez que dos 139 
lotes que compõem a área industrial, apenas cinco se encontram disponíveis). A par do 
reduzido número de lotes disponíveis, existem ainda outros que foram adquiridos no início 
do processo de atribuição de lotes, cujos proprietários não realizaram qualquer tipo de 
intervenção nem se mostram disponíveis para os comercializar, o que dificulta a fixação de 
novas empresas.  

A Zona industrial de Mós apresenta uma dotação de 13 lotes, encontrando-se quatro 
executados ou comprometidos.  

Face ao exposto, e tomando como referência as perspetivas de desenvolvimento e 
dinamização do tecido empresarial do concelho, a Câmara Municipal deliberou mandar 
elaborar o projeto de ampliação da zona industrial de Bragança. 
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3. Descrição do projeto 

3.1. Localização do projeto 

3.1.1. Localização geográfica e administrativa 

A área de intervenção do projeto situa-se, segundo a divisão territorial e administrativa, em: 

- NUT II - Região Norte; 
- NUT III - Sub-região de Alto Trás-os-Montes; 
- Concelho - Bragança; 
- Freguesias - Bragança (Sé), Gostei e Samil. 

A área de projeto localiza-se, na sua maior parte, na freguesia de Bragança (Sé). 

 

Figura 2 –  Enquadramento regional e local, com o concelho e as freguesias onde se insere o projeto 

A urbanização será implantada, tal como já foi referido, na cidade de Bragança, numa área 
que revela sinais de degradação e abandono, embora detenha algumas culturas 
temporárias e permanentes. Os únicos elementos construídos presentes na área de 
intervenção correspondem a apoios agrícolas e pequenos muros, não se lhes reconhecendo 
por isso valor patrimonial significativo. A proximidade com a zona industrial e a ausência de 
função/atividade contribuiu para o depósito de lixos. 

O terreno confina a sul com a atual Zona industrial de Cantarias, a nascente com áreas 
habitacionais densas, a poente com a Rua Albino Nogueira e terrenos agrícolas, com as 
respetivas habitações, e a norte com terrenos agrícolas. 

Na Figura 3 apresenta-se o enquadramento local da zona de abrangência do projeto. 
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Figura 3 –  Enquadramento local do projeto 
(Base cartográfica: Carta Militar de Portugal; IGE; série M889, folhas 37 e 38

3.1.2. Áreas sensíveis

Na aceção do artigo 
Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, são consideradas áreas sensíveis

a) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto
as alterações introduzidas pelo Decreto
b) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 
especial, classificadas nos termos do Decreto
diretivas n.ºs 79/409/CEE e 92/43/CEE;
c) Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 
definidas nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de julho.

Neste contexto legal, a área de abrangência do projeto não se encontra abrangida por 
nenhuma das áreas sensíveis enumeradas.

3.1.3. Planos
projeto 

Vigoraram na área em estudo 

– Plano Diretor Municipal (PDM) de Bragança;
– Plano de Urbanização (PU) de Bragança;
– Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Douro.

Esta temática é analisada com detalhe
de acordo com o estabelecido na Planta de 
abrange solo de urbanização programada 
estrutura ecológica urbana 

 

Enquadramento local do projeto  
(Base cartográfica: Carta Militar de Portugal; IGE; série M889, folhas 37 e 38 

3.1.2. Áreas sensíveis 

Na aceção do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, republicado no Decreto
Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, são consideradas áreas sensíveis

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho;

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 
lassificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das 

diretivas n.ºs 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 

definidas nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de julho. 

este contexto legal, a área de abrangência do projeto não se encontra abrangida por 
nenhuma das áreas sensíveis enumeradas. 

Planos de ordenamento do território em vigor na área do 

área em estudo os seguintes planos de ordenament

Plano Diretor Municipal (PDM) de Bragança; 
Plano de Urbanização (PU) de Bragança; 
Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Douro. 

sta temática é analisada com detalhe no subcapítulo 4.10. Importa, no entanto, referir que, 
com o estabelecido na Planta de Zonamento do PU de Bragança

abrange solo de urbanização programada – zona de expansão industrial e solo afeto à 
estrutura ecológica urbana – zona verde de proteção.  

16/172 

 

Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, republicado no Decreto-
Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, são consideradas áreas sensíveis as seguintes: 

Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, com 
Lei n.º 227/98, de 17 de julho; 

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 
Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das 

Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 

este contexto legal, a área de abrangência do projeto não se encontra abrangida por 

de ordenamento do território em vigor na área do 

seguintes planos de ordenamento do território: 

. Importa, no entanto, referir que, 
Zonamento do PU de Bragança o projeto 
zona de expansão industrial e solo afeto à 
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3.1.4. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

A área afeta ao projeto está parcialmente sujeita às seguintes condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública: 

– Reserva ecológica nacional (REN); 
– Infraestruturas elétricas (linha aérea de alta tensão, linha de média tensão) e de 
telecomunicações (servidão radioelétrica – Despacho Conjunto de 20 de janeiro de 1993, 
publicado no Diário da República n.º 57, II série, de 9 de março de 1993).  

O PU de Bragança menciona o geossítio de Tojal de Pereiros, correspondente ao 
afloramento das rochas mais antigas do território português, como Bem com Interesse 
Natural não Classificado. Embora este geossítio não possua estatuto de proteção legal, são 
reconhecidas a sua importância como Património Natural e a necessidade de proceder à 
preservação e salvaguarda do mesmo.  

3.2. Descrição do projeto 

3.2.1. O sítio 

Tal como foi anteriormente referido, a área de intervenção apresenta áreas agrícolas 
compostas por culturas temporárias e permanentes, bem como vegetação arbustiva e 
herbácea com sinais de degradação e abandono.  

Os únicos elementos construídos presentes na área de intervenção correspondem a apoios 
agrícolas e pequenos muros, não lhes reconhecendo por isso valor patrimonial significativo.  

 

Figura 4 –   Vegetação herbácea, dominante na área de intervenção 
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A proximidade com a zona industrial e a ausência de função/atividade contribuiu para uma 
utilização indesejável do espaço – depósito de lixo. Como ilustra a figura 5, o caminho 
existente na área de intervenção, apresenta-se coberto por entulho. 

 

Figura 5 –  Caminho existente na área de intervenção 

Apesar de a área de intervenção não apresentar culturas de relevância, verifica-se a 
presença de elementos geológicos e florestais que o projeto procurou salvaguardar e 
valorizar, a saber: 

- Afloramentos rochosos; 
- Maciço arbóreo (castenea vulgaris), localizado a noroeste da área de intervenção. 
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Figura 6 –  Maciço arbóreo a preservar 

3.2.2. O projeto 

O projeto de ampliação da zona industrial de Bragança ocupa uma área de 30,30 ha e visa 
a constituição de 45 lotes, dos quais 44 se destinam a indústria e um a um posto de 
abastecimento de combustível. Criam-se também infraestruturas capazes de servir 
diretamente o espaço urbano e as edificações, designadamente arruamentos viários e 
pedonais, redes de esgotos, abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, 
e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva. 

A opção morfo-tipológica aposta na criação de um espaço industrial complementar ao 
existente, que possa responder à procura por parte de empresas com necessidades de área 
diversificadas. Em termos gerais, a estrutura urbana da ampliação da Zona Industrial 
considera: 

a) Um sistema de vias de comunicação constituído por uma rede interna, com uma 
semicircular que limita o espaço industrial;  
b) A salvaguarda de espaços verdes, com funções de estabilização de vertentes, de 
proteção de uma linha de drenagem natural, e de enquadramento urbano; 
c) A organização dos lotes seguindo a sugestão fornecida pelo espaço industrial 
consolidado; 
d) A oportuna regulação do caráter do edificado, estabelecendo designadamente polígonos 
de base de implantação, áreas de logradouro, áreas brutas de construção, lugares de 
estacionamento privado e cotas das plataformas; 
e) A salvaguarda e valorização de elementos naturais e florestais de interesse, como 
afloramentos rochosos e conjuntos de arbóreos, propondo a definição de espaços de 
recreio e lazer nessas áreas.  
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Figura 7 –  Planta geral 

No quadro 2 sintetizam-se as características gerais do projeto, bem como os indicadores 
urbanísticos: 

Área total do terreno a lotear 303 023 m2  
Área total de construção 53 315 m2 
Índice de ocupação do solo 0,16 
Índice de utilização do solo 0,18 
Número de lotes 46 
Área total dos lotes 127 484 m2 
Área máxima total de implantação de edifícios 47 647 m2 
Altura da fachada 10 m 
Número máximo de pisos 2 
Área dedicada a espaços verdes 11 109 m2 
Área dedicada a equipamentos coletivos 5 273 m2 

Quadro 2 –  Quadro de síntese 
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Ao nível dos espaços exteriores, o projeto define espaços de fruição pública distintos: 

- Áreas envolventes aos elementos geológicos do tipo, granulítico, félsico e máfico; 
- Um espaço de atravessamento pedonal que acompanha uma linha de infiltração e 
escoamento superficial; 
- Um espaço verde, na área onde se localiza um conjunto arbóreo de elevado interesse 
natural.  

Os espaços de recreio e lazer enumerados compreendem 5% da superfície de intervenção, 
detendo 15.786 m² da área de projeto. Para o espaço público definido, na área envolvente 
ao afloramento rochoso implantado a sul da área de intervenção, o projeto fixa a 
implantação de um edifício de apoio, que se destina à instalação de uma loja de 
conveniência ou de um estabelecimento de restauração e bebidas. Este edifício apresenta 
áreas máximas de implantação e de construção de 360 m2 e 504 m2, respetivamente.  

Importa criar um talude entre a área a lotear e o tecido construído da cidade, localizado a 
norte, com revestimento vegetal. 

No desenho 01.01 do Tomo IV – Peças desenhadas do EIA, apresenta-se a Planta Geral do 
projeto. Esta planta inclui um quadro síntese com a identificação e descrição dos 45 lotes 
que compõem a ampliação da Zona Industrial de Cantarias. 

A implantação e a configuração dos lotes traduzem os afastamentos mínimos das 
construções em relação ao espaço público e ao limite da parcela ou lote, estando estes 
orientados ao longo das vias. O número de lotes e respetivas áreas, bem como a área de 
impermeabilização e a área máxima de construção, são os que constam do quadro 3: 
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Lote/parcela Área do lote (m2) Área máxima de 

impermeabilização (m2) 
Área máxima de 
construção (m2) 

1 3 969 2 778 1 008 
2 3 014 2 110 1 008 
3 2 894 2023 1 008 
4 2 774 1 942 1 008 
5 2 651 1 856 1 008 
6 2 526 1 768 1 008 
7 2 406 1 684 1 008 
8 2 290 1 603 1 008 
9 3 087 2 161 27 

10 3 568 2 498 1 296 
11 4 082 2 857 1 296 
12 3 794 2 656 1 512 
13 2 430 1 701 864 
14 2 862 2 003 1 296 
15 3 295 2 307 1 296 
16 3 700 2 590 2 016 
17 3 022 2 115 1 168 
18 1 682 1 177 676 
19 3 688 2 582 2 016 
20  3673 2 571 1 512 
21 2 387 1 671 864 
22 2 387 1 671 864 
23 2 387 1 671 864 
24 2 370 1 659 864 
25 3 217 2 252 1 291 
26 1 794 1 256 1 050 
27 3 589 2 512 2 016 
28 3 519 2 463 1 512 
29 1 778 1 245 756 
30 3 585 2 510 2 016 
31 3 585 2 510 2 016 
32 3 517 2 462 2 016 
33 3 562 2 493 2 016 
34 3 585 2 510 2 016 
35 3 916 2 741 2 016 
36 2 705 1 894 756 
37 1 792 1 254 756 
38 1 793 1 255 756 
39 1 793 1 255 756 
40  1 793 1 255 756 
41 1 770 1 239 756 
42 1 770 1 239 756 
43 1 793 1 255 756 
44 1 793 1 255 756 
45 3 897 2 728 1 296 

Total 127 484 89 237 53 315 
Nota: Todos os lotes são para uso industrial, excetuando o lote 9 que se destina a um posto de abastecimento de combustível. 

Quadro 3 –  Distribuição das áreas dos lotes  
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3.2.2.1. Escavação e contenção periférica 

No que se refere ao espaço privado, isto é, ao conjunto de lotes definidos no projeto, a 
solução adotada visa otimizar a oportunidade e as condições de realização das obras de 
modelação destes lotes com vista à sua ocupação edificada. 

Divide-se em: 

– Movimentos de terras (escavações e aterros); 
– Muros de suporte e de vedação. 

A execução do projeto justifica a realização de movimentações de terras, definindo-se para 
cada lote, uma plataforma de nível, cuja cota de projeto corresponde à da entrada no 
recinto.  

Adotam-se dois tipos de muros de suporte de terras: 

– Muros de gabiões; 
– Muros de betão armado. 

Os muros de gabiões rematam o talude entre a Zona Industrial existente e a zona projetada, 
otimizando a área útil dos lotes confinantes. 

Os muros de betão armado dividem-se em dois grupos: 

– Muros entre as plataformas dos lotes; 
– Muros de remate com o espaço público (vias). 

O projeto de execução define nove tipos de muros estruturais, cujas especificações técnicas 
constituem o Anexo 5 (ver Tomo III) do presente Relatório. 

3.2.2.2. Rede de abastecimento de água 

Consideram-se duas condutas, uma de cada lado do arruamento, formando malhas com a 
rede existente. Adicionalmente preveem-se dez marcos de incêndio. 

A rede pública de abastecimento de água projetada consiste na execução de condutas de 
PVC (PVC PN10). A rede assim constituída assegura um serviço adequado, traduzido pela 
continuidade do fornecimento, pela garantia de pressões nos dispositivos de utilização 
prediais entre um mínimo de 100 KPa e um máximo de 600 KPa, e pelo abastecimento aos 
hidrantes (marcos de água e bocas de incêndio). 

Para satisfazer as necessidades de combate a incêndio, considerando a zona com grau de 
risco 2 de acordo com as condições do regulamento, prevê-se a instalação de marcos de 
água e bocas-de-incêndio, de condutas e elementos acessórios da rede, garantindo-se 
desta forma a distância máxima de 150 m. 

Assumem-se os seguintes pressupostos para estimar o consumo da zona industrial: 

- Uma zona industrial tem uma média de 62,5 trabalhadores/ha; 
- Cada trabalhador consome, em média, 80 litros de água por dia; 
- A zona de apoio de restauração/cafetaria tem 360 m2 de área de implantação, o que 
resultará em 240 m2 de sala de refeições; 
- A zona de apoio de restauração/cafetaria tem um consumo de 40 litros/dia/m2; 
- As fugas e perdas correspondem a 10%. 

O que resulta num consumo estimado para toda a área do projeto de 83,40 m3/dia. 
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Note-se que a rede de abastecimento de água existente assegura o fornecimento à zona 
industrial proposta. Como refere a declaração da Câmara Municipal constante do Anexo 6 
(do Tomo III), a rede existente dispõe de capacidade para suportar as necessidades futuras 
da área de intervenção, uma vez que apresenta um caudal de 14,50 m³/h e pressão de 300 
KPa. 

No Tomo IV, na peça desenhada 01.03, apresenta-se a planta do traçado da rede de 
abastecimento de água.  

3.2.2.3. Rede de drenagem de águas residuais e pluviais 

A Rede Pública de Drenagem de Águas Residuais projetada é separativa e inicia-se na 
zona mais elevada da Ampliação da Zona Industrial. É encaminhada para a rede geral 
através da ligação ao emissário, no caso da rede doméstica, e para os coletores presentes 
na zona envolvente, no caso da rede pluvial. 

Como enuncia o ofício em anexo (ver Anexo 7 do Tomo III), a rede de drenagem de águas 
residuais existente, localizada a jusante da Zona Industrial, dispõe de capacidade suficiente 
para receber o efluente residual.  

Prevê-se que a rede doméstica seja constituída por um conjunto de coletores em PVC, da 
classe de Pressão PN6, e por câmaras de visita que recolham os efluentes provenientes 
dos lotes a edificar e os encaminhem, por gravidade, para o ponto da rede onde se 
processa a inserção no emissário. A secção a utilizar é de 200 mm e o caudal resultante, no 
final do troço (caudal a tratar), será de aproximadamente 11,60 m³/h. 

3.2.2.4. Rede de gás 

A área de intervenção do projeto em apreço insere-se numa zona dotada de rede de Gás 
Natural. 

Prevê-se que a alimentação da rede seja efetuada através da conduta de distribuição em 
PEAD Dn 110 mm existente na Rua Arq. Viana de Lima (ver peça desenhada 01.05 do 
Tomo IV).  

Prescreve-se, para a ampliação da Zona Industrial, a instalação de uma rede ramificada ao 
longo do passeio em tubagem PEAD de diâmetro de 63 mm, sendo os ramais de 
abastecimento aos lotes executados no mesmo material, com diâmetro de 32 mm. 

A tubagem a utilizar é o PEAD PE 80 SDR 11, sendo as válvulas em PEAD, respeitando as 
normas em vigor.  

3.2.2.5. Infraestruturas elétricas 

Estão previstas infraestruturas elétricas referentes a redes de média e de baixa tensão (ver 
Tomo IV – peças desenhadas 01.07 e 01.08, respetivamente), bem como rede de 
iluminação pública. 

Considera-se a alimentação de três postos de transformação e distribuição de 630 KVA. 
Assim será estabelecido um anel de média tensão (30 KV), a partir da rede de média tensão 
existente, do PTD Zona Industrial IV e fechando o anel no apoio a deslocalizar junto ao Lote 
1, fazendo aí transição subterrâneo/aéreo. 
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Nesta fase não se preveem alimentações em média tensão. No entanto, a forma como a rede 
de distribuição em média tensão está prevista permitirá sempre a alimentação posterior dos 
lotes que venham a necessitar dessa alimentação, através da abertura de rede respetiva. Por 
esta razão, é estabelecido o fecho suplementar entre os PTD 1 e 2. Tendo em conta as 
condições de estabelecimento locais, características do loteamento e tipologia dos edifícios 
a construir, opta-se pela solução subterrânea, utilizando, para o efeito, cabo LVAV 
3x185+95mm2. A alimentação dos lotes faz-se por chegadas subterrâneas em cabo VAV, 
derivadas dos armários de distribuição. A partir de cada PTD são estabelecidas as saídas. 

Para assegurar a proteção contra contactos indiretos, o neutro da rede de distribuição é 
ligado à terra através de um condutor de 35 mm2 de secção. Além disso, as massas dos 
armários de distribuição são ligadas ao neutro. 

Os elétrodos de terra são do tipo “Copperweld”, enterrados no solo, a uma profundidade tal 
que entre a superfície do solo e topo do elétrodo haja uma distância mínima de 0,80 m. A 
resistência de terra não deve ser superior a 10 Ω, instalando-se o número de elétrodos 
necessários à obtenção deste valor.  

Os armários de distribuição são do tipo normalizado, para montagem exterior, utilizado pela 
EDP (VS 6). Devem ter características não inferiores às correspondentes aos índices de 
proteção seguintes: no interior IP427 e no exterior IP459 (Art.º 8.º e 64.º). Todos os 
armários possuem quatro triblocos do tamanho 00 para alimentação das instalações de 
utilização, e dois triblocos tamanho 02 para seccionamento da rede principal. As caixas têm 
ventilação, sendo executadas em PVC reforçado a fibra de vidro, do tipo das habitualmente 
instaladas pela EDP. Os armários são colocados em maciços de betão, com fixação 
realizada por parafusos. A entrada dos cabos no armário é preenchida até à altura do 
maciço com areia fina, devendo em cada um ser deixado um seio de cabo. A ligação dos 
cabos ao barramento é executada por meio de ligadores bimetálicos e mangas termo-
retráteis. 

A rede de iluminação pública é estabelecida através da instalação de colunas metálicas 
octogonais de 10 m de hu com braços de 1,25 m e armaduras para alojar lâmpadas de 
vapor de sódio de 150 W, do tipo ONIX 2/14019/150W da Schréder. Os cabos são do tipo 
LSVAV 4x16 mm².  

Cada coluna aloja uma abertura na sua base, a uma altura não superior a 0,5 m do solo, e 
os suportes para fixação dos cabos, bem como, as placas de bornes para as derivações, 
incluindo disjuntores termomagnéticos de 10 A. A abertura é dotada de uma tampa que 
feche com toda a segurança, que não possa abrir-se sem meios especiais e que vede a 
entrada de água proveniente de jatos. As ligações entre estas placas e as armaduras são 
feitas em cabo FVV 3 x 2,50 mm2, de cor preta. 

Prevê-se uma potência a disponibilizar, por lote, de 50 KVA, para lotes com área de 
construção até 1 200 m². Acima desta área, considera-se uma potência de 80 KVA. Assim, 
ter-se-á 33 lotes a 50 KVA e 13 lotes a 80 KVA. 

Os postos de transformação e distribuição a instalar são do tipo cabine baixa, com celas de 
tecnologia SM6, da Schneider, ou equivalente, equipados com um transformador de  
630 KVA e cela de reserva para um segundo transformador. O quadro geral de baixa tensão 
é do tipo CA2. A cabine é em edifício pré-fabricado em betão do tipo Kiobet M11T2L, com 
uma porta de acesso EDP e duas portas para acesso aos transformadores, com as 
dimensões 7,910x2,560x2,310 m (CxLxA) da Schneider, ou equivalente. Celas e cabine são 
homologados pela DGE. As suas características mecânicas e elétricas estão de acordo com 
as normas e recomendações internacionais, IEC standard e DMA-EDP e as normas 
particulares da Empresa Distribuidora. Todo o restante equipamento obedece às 
características do respetivo projeto tipo.  
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O transformador de potência a instalar tem as seguintes características: 

- Potência aparente: 630 KVA; 
- Relação de transformação: 15KV/400 - 231V ± 5 %; 
- Frequência: 50Hz; 
- Tensão de curto-circuito: 4%; 
- Ligações: ∆-Y; 
- Perdas: Reduzidas. 

Será equipado com relé DGPT2 para proteção do transformador, obedecendo todas as 
restantes características à DMA da EDP. O quadro geral de baixa tensão a instalar é 
normalizado para PTS até 630KVA, tipo CA2. A área da intervenção é atravessada por 
linhas de média tensão de 30 e 60 KV. Assim, é previsível que estas linhas sejam objeto de 
remodelação, nomeadamente na recolocação dos apoios. Poderá também ser necessária a 
remodelação das mesmas, nomeadamente das de 30 KV, passando a subterrâneas na área 
de intervenção. Mantendo-se, deve ser respeitada, na construção dos edifícios, a distância 
regulamentar entre as mesmas e as respetivas coberturas. Neste caso, em sede de projetos 
dos edifícios, devem os respetivos perfis ser apresentados, de modo que se comprove essa 
condição. 

3.2.2.6. Infraestruturas de telecomunicações 

O projeto de infraestruturas de telecomunicações prevê que as redes que atendam aos 
aspetos aplicáveis, aos edifícios a construir e às infraestruturas já existentes, com as quais 
as referidas redes se interligam. O projeto prevê, assim, a ligação da rede de tubagens aos 
pontos de distribuição existentes. 

A partir de as câmaras são estabelecidas as ligações aos lotes, empregando tubos em PVC 
corrugado. As tubagens são instaladas 0,50 m acima do solo e tamponadas, para permitir a 
ligação futura a cada lote. A rede de condutas é executada empregando tubagem Ø110 em 
PVC corrugado de 3 e 4 furos com tritubo 3xØ40 e câmaras de visita CVR2 e CVR. 

O estabelecimento da rede de condutas é feito em vala, no passeio ou na faixa de rodagem, 
protegida e envolvida em areia, pó de pedra, saibro ou betonilha e sinalizada com rede de 
sinalização de cor verde. 

A profundidade de enterramento é igual ou superior a 0,8 m, sendo de 1,0 m nas travessias 
e faixa de rodagem, caso em que os tubos são protegidos através do seu envolvimento em 
betonilha. 

As câmaras em betão armado pré-fabricado ou construídas no local, com características de 
acordo com as Especificações Técnicas em vigor (Manual ITUR). 

3.2.2.7. Infraestruturas viárias 

A diretriz da solução apresentada para cada um dos arruamentos desenvolve-se 
essencialmente em troços retos, sempre que possível, e curvas circulares simples de 
concordância entre troços retos. Tratando-se de arruamentos de uma zona industrial, 
assume-se uma velocidade do projeto não superior a 40 km/h, pelo que não se justifica, 
desta forma, a adoção de curvas de transição (clotóides), nem de sobrelarguras. 
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Para o conjunto dos arruamentos projetados descrevem-se seguidamente as características 
genéricas do seu traçado em planta: 

- O perfil longitudinal é constituído por trainéis e curvas de concordância verticais côncavas 
e convexas, que formam a rasante. Apesar dos elevados declives, procurou-se no traçado 
das rasantes, o equilíbrio entre aterros e escavações, sem prejuízo de outros aspetos de 
grande importância, tais como coordenação da planta e perfil, velocidade e drenagem 
superficial, tendo sempre como principais condicionantes as cotas das plataformas dos lotes 
marginantes; 
- Tendo em conta as condicionantes próprias do traçado, o perfil transversal para cada um 
dos arruamentos varia em função da existência ou não de baias de estacionamento, 
configuração das mesmas, passeios e largura da faixa de rodagem; 
- O traçado dos arruamentos desenvolve-se em terreno bastante acidentado a que 
correspondem movimentos de terras de volume significativo. O material proveniente da 
escavação pode ser aproveitado para aterro, caso apresente as características físicas 
exigidas para o efeito, de acordo com as condições técnicas. No caso do solo em questão 
não servir para aterro, é necessário recorrer, para o efeito, a solos de empréstimo; 
- Garante-se que a água da chuva que cai sobre o pavimento ou sobre a plataforma seja 
devidamente drenada. Para tal, dadas as características dos arruamentos, as águas pluviais 
são drenadas superficialmente e encaminhadas por gravidade para sumidouros, dispostos 
longitudinalmente ao longo do traçado nos pontos mais baixos, que as recolhem e enviam 
para os coletores pluviais implantados ao longo do traçado; 
- Por outro lado, considerando que a área de intervenção é atravessada por uma linha de 
água, justifica-se assegurar elevados níveis de permeabilidade do solo, sem comprometer a 
utilização do espaço em causa. Neste contexto, a área adjacente à linha de água constitui-
se como canal de circulação pedonal, composto por enrocamento e plantação, sendo os 
lugares de estacionamento executados em grelhas de enrelvamento, com vista à 
maximização dos níveis infiltração das águas superficiais. 

3.2.2.8. Arranjos exteriores 

Encontram-se abrangidas pelo projeto de Espaços Exteriores (ver Tomo IV, peça 
desenhada 01.01) as parcelas de terreno público que não constituem Infraestruturas Viárias. 

Em termos gerais, a estrutura urbana da ampliação da Zona Industrial salvaguarda espaços 
verdes com funções de estabilização de vertentes, de proteção de uma linha de drenagem 
natural e de salvaguarda de património natural, a que acrescem os espaços verdes e de 
descanso e um equipamento de apoio. 

A modelação é condicionada pelas características naturais do terreno, pelas tipologias e 
áreas dos lotes e das vias de acesso, e pela articulação com a futura Zona de expansão de 
baixa densidade, a norte, e com a Zona para equipamento proposto, a nascente, estando 
devidamente coordenada com o projeto de Infraestruturas Viárias. 

Pavimentam-se os caminhos pedonais e áreas exteriores do lote E com blocos de betão 
pré-fabricado biselados. Este lote tem uma parte de superfície revestida a gravilha de 
granito colocada sobre grelhas de PVC, de modo a garantir a permeabilidade do solo. 

As vias A e B, confinantes com a linha de drenagem natural são desniveladas, 
salvaguardando-se a linha de água através da criação de um talude verde e de um canal 
para infiltração e condução de águas pluviais, revestido a pedra de rachão.  
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A composição vegetal utilizada apresenta diversidade em termos morfológicos e cromáticos, 
conferindo um maior conforto e qualificação visual à área de intervenção. No que respeita à 
seleção dos elementos vegetais, prevalecem critérios referentes essencialmente à textura, 
volume e cor, bem como às baixas exigências de manutenção e necessidades de água, 
estando os diferentes estratos arbóreos e arbustivos representados pela utilização de 
exemplares de morfologia distinta de acordo com a sua localização. A estrutura verde 
contempla quatro situações distintas: 

– Arborização de arruamentos, em que são plantadas árvores caducifólias: Liquidambar 
styraciflua, Melia azedarach e Platanus orientalis; 
– Área de enquadramento de equipamento (Parcela E) – constituída por uma área de 
relvado pontuada por alguns exemplares de Cedrus deodara e Magnolia soulangeana; 
– Linha de drenagem – essencialmente constituída por enrocamento e plantação, associada 
aos sistemas ribeirinhos, de árvores e arbustos. Ao nível do solo efetua-se uma sementeira 
de flores silvestres de baixo porte (prado florido), destinada a cobrir e reter o solo até ao 
desenvolvimento da vegetação de maior porte; 
– Área verde – composta por Castenea Vulgaris, espécie existente, com intensificação da 
arborização. 

Em síntese, procura-se para o conjunto da intervenção uma grande unidade concetual, que 
determina a sua legibilidade como sistema único, tendo como fundamental preocupação a 
qualidade e perenidade do tratamento dos espaços verdes, refletindo uma imagem de 
continuidade e integração do empreendimento no tecido urbano. Pretende-se assim, a 
criação de espaços verdes de distinção onde se cumpram objetivos de ordem estética, 
funcional e ecológica. 

3.2.2.9. Cadastro 

De acordo com a planta cadastral (ver Tomo IV, peça desenhada 01.06), na área de projeto 
encontram-se 29 parcelas, pertencendo quatro delas a entidades públicas - Município de 
Bragança e Junta de Freguesia do Samil.  

Das 29 parcelas demarcadas, apenas nove se integram exclusivamente na zona de 
expansão industrial, apresentando-se as restantes enquadradas nas zonas de expansão 
industrial e verde de proteção. 

3.2.2.10. Estimativa orçamental 

A execução do projeto da Zona industrial de Bragança apresenta um custo total de              
4 132 951,17€, revelando-se a componente de escavação e contenção periférica como 
sendo a de maior peso (41% do custo total).  

Subprojeto Custo 
Escavação e contenção periférica 1 705 114,10 € 
Rede de abastecimento de água 63 455,85 € 
Rede de drenagem de águas residuais e pluviais 251 819,45 € 
Rede de gás 38 981,25 € 
Infraestruturas elétricas 637 785,72 € 
Infraestruturas de telecomunicações 128 422,45 € 
Arranjos exteriores 183 024,77 € 
Infraestruturas viárias 1 059 463,26 € 
Total 4 132 951,17 € 

Quadro 4 –  Estimativa orçamental por subprojeto 
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3.2.2.11. Número de trabalhadores previstos nas fases de construção e 
exploração 

Nesta fase não é possível definir os postos de trabalho que serão gerados durante a 
construção e que terão carácter temporário. Admite-se que os trabalhadores a empregar 
sejam preferencialmente mão-de-obra local. 

Para a fase de exploração, e de acordo com as estimativas do projeto, prevê-se que a zona 
industrial empregue cerca de 800 trabalhadores. 

3.2.2.12. Acessibilidades 

O principal acesso rodoviário à área do projeto é feito a partir da via de terra batida existente 
(Rua Arq. Viana de Lima), que garante a ligação à atual Zona Industrial de Cantarias e à 
Rua Albino Nogueiro. 

A envolvente da área de ampliação da zona industrial de Bragança é servida por acessos 
rodoviários. A rede rodoviária estruturante de enquadramento do projeto, incluída no PRN 
2000, é constituída pelos seguintes eixos: 

- IP 4 – Itinerário Principal 4. Estabelece a ligação Porto-Vila Real-Bragança-Quintanilha; 
- EN103 – Estrada Nacional 103. Estabelece a ligação Chaves (IP3) – Vinhais – Bragança; 
- EN15 – Estrada Nacional 15. Estabelece a ligação Porto – Bragança. 

O local de implantação do projeto dista aproximadamente 1 km do nó do IP4. 

O IP4 é um eixo rodoviário da rede fundamental (itinerários principais). Esta rede é 
composta pelas vias de comunicação com maior interesse nacional, que servem de base de 
apoio a toda a rede rodoviária nacional e asseguram a ligação entre os centros urbanos 
com influência supradistrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras 
(Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho). 

A EN103 (de acordo com o mesmo diploma) integra a rede complementar (estradas 
nacionais). Estes itinerários complementares são as vias que estabelecem as ligações de 
maior interesse regional. 
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Figura 8 –  Planta de enquadramento rodoviário 

3.2.2.13. Tráfego gerado pelo loteamento  

Para a estimativa do tráfego gerado pela ampliação da zona industrial foi utilizado o Institute 
of Transportation Engineers Trip Generation Rate (Trip Generation Manual, 8th Edition). 
Tendo em conta o índice proposto para a categoria Industrial Park (0,86 trips per 92,90 m2) 
e a área máxima de implantação prevista no projeto, tem-se um PM peak hour (maior 
volume horário registado entre as 16 h e as 18 h) de 441 veículos/hora. 

3.2.2.14. Movimentações de terras 

As movimentações de terras inerentes ao projeto relacionam-se, no essencial, com a 
necessidade de efetuar escavações e aterros, este último a envolver maiores volumes. 

No global, estima-se que as escavações para a execução das infraestruturas produzam um 
volume total de terras da ordem de 47 560 m3, que poderá, parcialmente ser utilizado no 
terreno da intervenção, havendo condução das restantes terras a vazadouro em local 
adequado. Além destas escavações há também movimentações de terras associadas à 
abertura de valas para colocação de infraestruturas enterradas. No entanto, nestes casos, 
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procede-se ao tapeamento das valas no final, sendo os volumes de terras sobrantes 
exíguos e passíveis de serem aplicados localmente. 

Necessita-se de um volume de terras de 183 370 m3 para aterro. De acordo com informação 
da Câmara Municipal de Bragança (CMB), as terras de empréstimo podem ser obtidas num 
terreno propriedade da CMB, situado a 1,5 km do local do projeto. 

 

 

 

Figura 9 –  Localização da origem da terra de empréstimo 

3.2.3. Alternativas do projeto 

O projeto em análise, conforme referido anteriormente, fundamenta-se no Plano de 
Urbanização, que classifica esta área como de “solo de urbanização programada – zona de 
expansão industrial”. 

Sendo o objetivo a ampliação da atual zona industrial, de modo a maximizar a 
complementaridade dos espaços industriais através da exploração de sinergias e economia 
de escala, não se apresentam neste contexto alternativas de conceção. 
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3.2.4. Projetos complementares ou subsidiários 

Para efeitos da presente avaliação de impacte ambiental, o projeto de execução em apreço 
não contempla qualquer tipo de projeto complementar ou subsidiário. 

3.2.5. Programação temporal estimada para as fases de construção, 
exploração e desativação 

O período de vida útil de um projeto desta natureza é difícil de definir. Prevê-se que a 
urbanização da ampliação da zona industrial de Cantarias (infraestruturação da área do 
projeto) decorra durante 6 a 12 meses, pelo que se estima que em 2014 se inicie a 
instalação das primeiras unidades industriais. 

Dada a natureza do projeto, não se prevê a desativação da Zona Industrial. 

3.2.6. Equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente 
afetados pelo projeto 

Não se prevê a afetação de quaisquer equipamentos e infraestruturas relevantes pela 
urbanização da Zona Industrial. 

3.2.7. Materiais e energia utilizados 

Os materiais utilizados são os comuns em empreitadas de construção civil, tais como areia, 
cimento, betão, tijolo e ferro, e demais materiais para acabamentos. Encontram-se 
elencados, nas descrições de cada uma das especialidades do projeto, os materiais a 
utilizar (ver capítulos 3.2.2.1 a 3.2.2.8). 

Em termos de energia, na fase de construção recorre-se essencialmente a combustíveis 
fósseis, para utilização em veículos e equipamentos de motor diesel, e a eletricidade da 
rede pública ou produzida por geradores. Na fase de exploração prevê-se que as unidades 
industriais estejam equipadas com equipamentos alimentados por rede elétrica e por gás 
natural. 

3.2.8. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

3.2.8.1. Efluentes 

Prevê-se que, durante a fase de construção, os principais efluentes produzidos se 
enquadram nas seguintes tipologias: 

- Domésticos (resultantes do funcionamento das áreas sociais do estaleiro); 
- Industriais (resultantes do funcionamento do estaleiro, nomeadamente das oficinas, 
máquinas e equipamentos); 
- Pluviais (provenientes do estaleiro, da zona de obra e da restante área de intervenção). 

Estes efluentes são devidamente recolhidos e tratados (através da utilização de fossa 
sética, separador de hidrocarbonetos, separador de gorduras). 

Na fase de exploração, os principais efluentes produzidos são das seguintes tipologias: 

- Domésticos (resultantes do funcionamento das áreas sociais das unidades industriais e da 
zona de apoio de restauração/cafetaria); 
- Pluviais (água das chuvas, águas de escorrência das vias e zonas de estacionamento e 
águas de escorrência das zonas naturais e verdes); 
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- Industriais (as unidades industriais que produzam um efluente não equiparado a doméstico 
terão um sistema de pré-tratamento, de modo a conferir às suas águas residuais 
características no ponto de inserção da rede de esgotos que não afetem o normal 
funcionamento dos sistemas de drenagem e da ETAR). No posto de combustível/zona de 
apoio de restauração/cafetaria são instalados separadores de hidrocarbonetos e separador 
de gorduras.  
Relativamente às águas pluviais e águas residuais domésticas, apresenta-se no Tomo IV – 
peça desenhada 01.04 a planta de drenagem de águas residuais e pluviais.  

3.2.8.2. Resíduos 

O desenvolvimento da urbanização da zona industrial origina resíduos, pelo que este projeto 
está abrangido pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral 
da gestão de resíduos, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 
de junho. 

Os resíduos sólidos provenientes da fase de construção resultam dos seguintes trabalhos: 

- Demolição total simples de uma edificação e demolição parcial de uma vedação; 
- Levantamento de pavimentos e lancis; 
- Decapagem, desmatação, abate ou derrube de árvores e desenraizamentos; 
- Execução de terraplanagens, escavação, colocação de calçada em cubos de granito da 
região, colocação de placas em betão pré-fabricado, colocação de revestimento betuminoso 
colorido e colocação de revestimento betuminoso em faixas de rodagem; 
- Execução de muros de suporte; 
- Execução de rede de drenagem de águas residuais domésticas, de águas pluviais, rede de 
abastecimento de água, rede elétrica, rede de telecomunicações e rede de distribuição de 
gás.  

No quadro 5 apresenta-se uma listagem dos resíduos que se prevê serem produzidos 
durante as obras de urbanização, com a devida classificação de acordo com o código LER 
(Lista Europeia de Resíduos). Os resíduos produzidos na fase de desativação (caso esta 
venha a ocorrer) são da mesma tipologia que os identificados para a fase de construção, 
dada a semelhança das operações a desenvolver. 
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Código 
LER 

Designação dos resíduos 

08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 
08 01 12   Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 11 

08 01 19* Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes com solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 19 
08 03 17* Resíduos de toner de impressão contendo substâncias perigosas 
08 03 18 Resíduos de toner de impressão não abrangidos em 08 03 17 

08 04 09* Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 
08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09 

13 01 00* Óleos hidráulicos usados 
13 02 00* Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 
13 07 01* Fuelóleo e gasóleo 
13 07 02* Gasolina 
15 01 01 Embalagens de papel e cartão 
15 01 02 Embalagens de plástico 
15 01 03 Embalagens de madeira 
15 01 04 Embalagens de metal 
15 01 05 Embalagens compósitas 
15 01 06 Misturas de embalagens 
15 01 07 Embalagens de vidro 

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 
15 02 02* Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), 

panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas 
15 02 03 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não abrangidos 

em 15 02 02 
16 01 03 Pneus usados 
17 01 01 Betão 
17 01 02 Tijolos 
17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 01 06* Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
contendo substâncias perigosas 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 
17 02 01 Madeira 
17 02 02 Vidro 
17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com substâncias perigosas 
17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 [não contendo alcatrão] 
17 04 00 Metais (incluindo ligas) 

17 05 03* Solos e rochas contendo substâncias perigosas 
17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03ª 

17 09 03* Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) contendo 
substâncias perigosas 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 
03 

20 01 01 Papel e cartão 
20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

20 01 33* Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e 
acumuladores não triados contendo essas pilhas ou acumuladores 

20 01 34 Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33 
20 01 35* Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 contendo 

componentes perigosos 
20 01 36 Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 

35 
20 02 01 Resíduos biodegradáveis 
20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos 
20 03 04 Lamas de fossas séticas 

* Resíduos perigosos; 
ª As terras sobrantes não correspondem a um resíduo mas antes a um material passível de reutilização, nos termos do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. De modo a garantir que estes materiais são adequadamente geridos, encontram-se os 
mesmos incluídos no presente quadro.  

Quadro 5 –  Listagem dos resíduos produzidos na fase de construção, código LER e perigosidade 
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As operações de manutenção de veículos e equipamentos afetos à obra devem ser 
realizadas em oficinas próprias, localizadas fora da área de intervenção, de modo a prevenir 
eventuais derrames e a facilitar a gestão dos resíduos produzidos. 

Na fase de exploração, os principais resíduos produzidos estão associados ao 
funcionamento das unidades industriais (resíduos domésticos, não orgânicos - papel, vidro e 
plásticos, industriais) e à manutenção dos espaços verdes. 

No subcapítulo 6.12 inclui-se um conjunto de medidas genéricas de boas práticas de gestão 
ambiental, que inclui a gestão de resíduos. 

3.2.8.3. Emissões e ruído 

Na fase de construção, as emissões de poluentes atmosféricos resultam essencialmente 
das seguintes atividades: 

- Emissão de poeiras (resultantes da movimentação de veículos e equipamentos em vias 
não pavimentadas e da movimentação, transporte e depósito de terras); 
- Emissão de monóxido de carbono, óxidos de azoto, partículas e compostos orgânicos 
voláteis não metânicos (gerados na combustão de motores de veículos e equipamentos). 

Na fase de exploração, as emissões poluentes estão relacionadas com a existência de 
algumas fontes fixas de emissões atmosféricas poluentes, à semelhança do que atualmente 
ocorre na Zona Industrial de Cantarias. Prevê-se também que a circulação rodoviária na 
área de intervenção e na sua envolvente produza a emissão dos poluentes anteriormente 
referidos. 

No entanto, face ao volume de tráfego esperado e às unidades industriais que se prevê que 
se instalem nesta zona industrial, pode-se inferir que as emissões para a atmosfera são 
pouco significativas. 

Na fase de construção, as principais fontes de ruído decorrem da circulação de veículos e 
equipamentos afetos à obra, nomeadamente os necessários às terraplanagens, atividades 
de construção civil e ao normal funcionamento do estaleiro.  

Dada a natureza do projeto, a circulação de veículos e o funcionamento das unidades 
industriais são as duas principais fontes de ruído na fase de exploração. 
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4. Caraterização do ambiente afetado pelo projeto 

4.1. Introdução 

A caracterização da situação de referência incide sobre um conjunto de descritores, que têm 
como objetivo descrever, de forma rigorosa e detalhada, o estado atual do local destinado à 
obra, bem como da sua zona envolvente, até onde se façam sentir os seus efeitos. 

De acordo com a natureza do empreendimento e as características da área de implantação, 
bem como na legislação em vigor, efetuam-se estudos dos seguintes fatores ambientais: 

- Geologia e geomorfologia; 
- Ocupação do solo; 
- Paisagem; 
- Recursos hídricos; 
- Ruído; 
- Qualidade do ar; 
- Biodiversidade; 
- Socioeconomia; 
- Ordenamento do território; 
- Património arquitetónico e arqueológico. 

O presente trabalho pressupõe, entre outros aspetos, a obtenção dos dados de base 
necessários a uma caracterização, o mais completa e rigorosa possível, da situação de 
referência. Nesta perspetiva, foram contactadas diversas entidades que dispõem de dados 
e informações e consultada diversa documentação bibliográfica com interesse para o estudo 
realizado. 

A informação assim obtida é complementada com trabalhos de campo para monitorização 
ambiental ao nível das águas superficiais e subterrâneas, fauna e flora. A monitorização 
ambiental efetuada apoia-se em visitas de reconhecimento ao local, seleção dos locais de 
amostragem, instalação do equipamento e recolha de amostras, análises laboratoriais das 
amostras e interpretação dos resultados. 

4.2. Geologia e geomorfologia 

4.2.1. Informação de base 

Recorre-se à consulta e interpretação de notícias explicativas de cartas geológicas e 
documentação bibliográfica geral e/ou especializada publicada, nomeadamente: 

- Açorgeo. Relatório “Estudo Geológico e Geotécnico da Ampliação da Zona Industrial de 
Bragança” (2012); 
- Câmara Municipal de Bragança. Plano Diretor Municipal, Relatório; 
- Câmara Municipal de Bragança. Avaliação Ambiental da 1.ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Bragança. Relatório Ambiental (2010); 
- Câmara Municipal de Bragança. 1.ª Revisão do PDM de Bragança. Análise e Diagnóstico. 
Volume I (2004-2009); 
- Carta Geológica de Portugal, escala 1: 200 000 (folha 2); 
- Carta Geológica de Portugal, escala 1: 500 000 (folha Norte); 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Norte. Recursos geológicos e hidrogeológicos da Região 
Norte (2009); 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Norte. Riscos extensivos (2007); 
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- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Plano Regional de 
Ordenamento do Território de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estudos de fundamentação 
técnica. Estrutura biofísica e dinâmicas de ocupação do solo. Versão de trabalho (2005); 
- Meireles, C., et al. Plano Diretor Municipal de Bragança. Recursos Geológicos. Nota 
explicativa do mapa de condicionantes (2002); 
- Meireles, C. Recursos geológicos e o ordenamento do território: o caso do Plano Diretor 
Municipal de Bragança; 
- Notícia Explicativa da Carta Geológica de Portugal, escala 1: 200 000 (folha 2); 
- Pereira, E. Breve História Geológica do NE de Trás-os-Montes. Paisagem Protegida da 
Albufeira do Azibo e Maciço de Morais; 
- http://w3.ualg.pt/~jdias/GEOLAMB/GA5 Sismos/57 Portugal/572 SismicidPort.html; 
- http://e-geo.pt/bds/geositios/default.htn. 

4.2.2. Geologia e geomorfologia regional 

4.2.2.1. Geologia regional 

O concelho de Bragança enquadra-se numa região marcada por uma grande complexidade 
geológica e tectónica.  

Do ponto de vista estrutural, localiza-se no chamado Maciço Hespérico, que constitui a parte 
central e ocidental dos terrenos que compõem a Península Ibérica. Trata-se de uma 
unidade geotectónica que exibe considerável zoneografia apoiada em afinidades 
paleogeográficas, sedimentológicas, magmáticas e tectónicas (Lotze, 1945; Julivert et al., 
1974). Segundo Julivert et al., o Maciço Hespérico divide-se em seis zonas estruturais, 
demarcadas na figura 10: 

 

Figura 10 –  Divisão estrutural do Maciço Hespérico (Julivert et al, 1974, modificado)1  

                                                      
1  PROT Norte - Recursos Geológicos e hidrogeológicos da Região Norte, 2009. 
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O concelho de Bragança enquadra-se geologicamente nas zonas Centro Ibérica e da Galiza 
- Trás-os-Montes. 

 

 

 
 
Figura 11 –  Enquadramento do município de Bragança nas unidades estruturais do Maciço Hespérico2   

A área de intervenção do projeto insere-se na zona de Galiza - Trás-os-Montes. Na geologia 
desta zona, destacam-se os chamados complexos polimetamórfico, alóctones, constituídos 
pelo empilhamento de diversas unidades tectónicas, carreadas e instaladas sobre 
metassedimentos Paleozoicos (in Meireles et al, 2002). Segundo os mesmos autores, 
estima-se que essa instalação resulte da colisão de placas tectónicas iniciada 
aproximadamente há 400 milhões de anos, sendo transportadas para a superfície rochas 
das crustas oceânica, continental e do manto superior (anfibolitos, granulitos e 
metaperidotitos), sobressaindo, deste modo, na geologia em apreço, o chamado maciço de 
Bragança, um dos cinco complexos da Península Ibérica onde estão presentes as já 
mencionadas rochas exóticas da crusta e do manto terrestre. 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal (folha 2) à escala 1: 200 000 (Pereira, 2006), 
o concelho de Bragança abrange as seguintes unidades estruturais: autóctone, 
subautóctone, rochas graníticas, alóctone inferior, alóctone superior a parautóctone. 

 

                                                      
2 Meireles et al., 2002. 
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Figura 12 –  O município de Bragança no contexto das principais unidades geoestruturais do Nordeste 
Transmontano  
(Adaptação da apresentação Recursos Geológicos e o Ordenamento do Território: o exemplo do PDM de Bragança, de Carlos 
Meireles)  

Do ponto de vista litológico (Meireles et al., 2002), estão representados na área do 
município de Bragança as seguintes formações: depósitos sedimentares (Quaternário e 
Terciário), metassedimentos e rochas ígneas do Paleozoico (incluindo os granitos), rochas 
ígneas e ultrabásicas do Câmbrico e Pré-câmbrico (Figura 13): 

i) Quaternário  
Depósitos constituídos pelos aluviões atuais, nos vales dos rios, e por depósitos, terraços e 
cascalheiras de vertente, sendo estas escassas e geralmente associadas às cristas de 
quartzitos e de liditos. 

ii) Terciário 
- Depósitos grosseiros, carbonatados e ferruginosos, conhecidos por “Formação Vale 
Álvaro”; 
- Depósitos areno-conglomeráticos vermelhos da “Formação de Bragança” (depósitos de 
Atalaia), a preencher antigos vales fluviais; 
- Depósitos conglomeráticos da “Formação Aveleda”, mais modernos que as anteriores 
formações, correspondentes a um leque fluvial. 

iii) Paleozoico 
As litologias pertencentes a esta Era ocupam a maior parte da área do município, 
particularmente os sistemas: 
- Devónico (410 – 360 M. anos) – as manchas principais estendem-se para leste da falha da 
Aveleda, na região de Gimonde e Coelhoso. Há manchas mais pequenas em Rio de Onor e 
entre Zeive e Soutelo; predominam os arenitos e os quartzofilitos. Os quartzofilitos, fazendo 
parte da unidade alóctone inferior dos Maciços de Bragança e Morais, ocorrem na 
envolvente destes maciços, como sejam S. Pedro de Sarracenos, Zoio, Carregosa e a sul 
de Sendas; 
- Silúrico (435– 410 M. anos) – constitui a mancha principal do município; predominam os 
filitos carbonosos, com intercalações de vários tipos: liditos, quartzitos, metavulcanitos 
básicos e ácidos, e calcários; 
- Ordovícico - (500– 435 M. anos) – ocorre próximo de Rio de Onor, Guadramil, França e 
Paradinha, predominam os xistos ardosíferos e quartzíticos. 
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iv) Maciços de Bragança e Morais 
- Uma das unidades tectono-estratigráficas destes maciços (unidades alóctone intermédia) é 
de natureza ofilítica, ou seja, é constituída por litologias típicas da crusta oceânica, como 
sejam anfibolitos, gaibros e serpentinitos; 
- As litologias da unidade superior destes maciços, constituem um caso único na geologia 
do país. A presença de gnaisses e migmatitos, granulitos, anfibolitos e metaperidotitos da 
crusta continental a manto superior, é uma das características desta unidade. As rochas 
máficas e ultramáficas (granulitos, anfibolitos e metaperidotitos) predominam na parte sul do 
maciço, nomeadamente no terreno da própria cidade, ao passo que as rochas ácidas, 
gnaisses, migmatitos e micaxistos predominam na região de Espinhosela, Baçal e Gimonde 
Associadas aos metaperidotitos desta unidade, ocorrem importantes mineralizações de 
cromite anómalas em platinóides. 

v) Rochas graníticas 
Estas rochas têm pouca expressão cartográfica no município. Há granitos próximos da 
aldeia de Montesinho, representando a terminação de um extenso batólito com grande 
desenvolvimento para noroeste, em Espanha. Ocorrem também granitos nas regiões de 
Pombares, Rebordaínhos, Sortes, onde tem sido feito o aproveitamento destes materiais 
para a produção de britas. Em Pinela e Parada ocorrem algumas cúpulas graníticas a que 
estão associadas antigas explorações de estanho. 
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Figura 13 –  Carta litológica do município de Bragança  
(Meireles, 2002) 
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4.2.2.2. Geomorfologia Regional3 

A geomorfologia do concelho de Bragança é expressão da complexidade geológica e 
tectónica que caracterizam o Nordeste Transmontano do território português, que apresenta 
cotas relativamente superiores às registadas no troço litoral oriental e na zona sul do país.  

O Nordeste de Portugal insere-se numa grande superfície aplanada, talhada em rochas do 
Maciço Hespérico, designada por peneplanície da Meseta Norte (Ribeiro et al, 1979) ou 
Superfície Fundamental (Martin-Serrano, 1988; in Pereira et al, 2003). 

Não obstante as cotas relativamente altas que caracterizam esta região, o município de 
Bragança é marcado por uma zona deprimida entre os 600 m e os 700 m, onde se insere a 
cidade de Bragança, marginada por um conjunto de serras e planaltos, a saber: 

- Serra de Montesinho - limite noroeste do município, onde se atingem cotas máximas 
próximas dos 1 500 m; 
- Serra da Nogueira – limite oeste do município e onde se atingem cotas máximas próximas 
dos 1 300 m; 
- Serra das Barreiras Brancas – limite nordeste do município, correspondente a um relevo 
residual de natureza de cristas quartzíticas onde se atingem cotas máximas da ordem dos  
1 000 m; 
- Planaltos de Deilão e Milhão – limite este do município, onde as cotas máximas variam 
entre os 825 m e os 960 m; 
- Planalto da Parada – limite sudeste do município, onde se atingem cotas máximas da 
ordem dos 960 m. 
 

                                                      
3 Adaptado de “Avaliação Ambiental da Revisão do Plano Diretor Municipal de Bragança. Relatório Ambiental”. 
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Figura 14 –  Esboço geomorfológico da área correspondente à Folha 2 da Carta Geológica à escala 1:200 000 
(Pereira, 2006) 

Verifica-se, assim, que a cidade de Bragança se insere numa área deprimida, a mais de  
300 m abaixo da superfície fundamental, e que as serras envolventes correspondem a 
áreas levantadas entre 150 m e 300 m relativamente à mesma superfície fundamental. Esta 
zona deprimida está associada à tectónica regional, nomeadamente à falha Bragança-
Vilariça-Manteigas, acidente tectónico ativo que se desenvolve entre o bordo meridional da 
Serra da Estrela e o território espanhol (extensão de aproximadamente de 250 Km). 
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Figura 15 –  Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental, escala 1.1 000 000  
(Cabral, J., Ribeiro, A., 1988) 

Na fisiografia regional adquirem também particular destaque os vales encaixados do rio 
Sabor e do rio Maçãs. O rio Sabor é um afluente da margem direita do rio Douro, ao qual 
afluem os cursos de água mais importantes que atravessam o município de Bragança, 
nomeadamente o rio Maçãs (margem esquerda), o rio Onor (que atravessa o Parque 
Natural de Montesinho) e o rio Fervença (que atravessa a cidade de Bragança).  

4.2.3. Geologia e geomorfologia local 

4.2.3.1. Geologia local 

De acordo com o que foi referido anteriormente, pode dizer-se, de forma resumida, que a 
área de projeto se encontra inserida num terreno algo aplanado, onde afloram rochas 
máficas e ultramáficas (granulitos, anfibolitos e metaperidotitos) pertencentes ao Complexo 
Alóctone superior, do maciço de Bragança, na zona Galiza e Trás-os-Montes.  
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Na área de projeto, de acordo com o “Estudo Geológico e Geotécnico” realizado que se 
apresenta em anexo (ver Tomo III, anexo 10), diferenciam-se, além do solo vegetal (SV), 
três zonas geotécnicas com caraterísticas geotécnicas distintas, a saber: 

- ZG1, Zona Geotécnica 1 – a rocha apresenta um grau de alteração de W5 (rocha 
decomposta, com comportamento de solo); 
- ZG2, Zona Geotécnica 2 – a rocha apresenta um grau de alteração que varia de W2 
(rocha pouco alterada) a W4 (rocha muito alterada). Esta zona geotécnica diferenciada 
diferencia das restantes por apresentar heterogeneidade a nível das características 
geotécnicas, nomeadamente no que se refere ao estado de alteração. O material mais 
alterado aparece, de forma geral, alternado com o material menos alterado.  
- ZG3, Zona Geotécnica 3 – a rocha apresenta um grau de alteração que varia de W2 
(rocha pouco alterada) a W3 (rocha medianamente alterada). Esta zona geotécnica 
diferencia-se das restantes por apresentar melhores características geotécnicas, 
nomeadamente no que se refere ao estado de alteração.  

4.2.3.2. Geomorfologia local 

As figuras 16 e 17 permitem observar a variabilidade do relevo existente na área do projeto 
e envolvente. 

 

 

 

Figura 16 –  Hipsometria 
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Figura 17 –  Declividade 

A área de projeto situa-se entre cotas próximas dos 690 e 742 metros. Aproximadamente 
86% da área do projeto situa-se entre os 700 e os 740 metros de altitude.  

Em termos de declividades, a área do projeto é heterogénea, sendo caracterizada 
predominantemente por um tipo de relevo moderado a acentuado. A área de projeto com 
relevo plano (declive inferior a 5%) é de aproximadamente de 3 ha. 

4.2.3.3. Sismicidade 

A sismicidade em Portugal não é, em geral, nem muito intensa nem muito frequente, mas 
esporadicamente o território continental português tem sido sacudido por sismos de elevada 
intensidade e magnitude. A sismicidade resulta em geral de roturas em falhas antigas. 
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Para grande número de autores a zona de epicentros de alguns sismos históricos mais 
importantes sentidos em Portugal continental localizam-se a SW do Cabo de S. Vicente, na 
região do Banco de Corringe. Além da sismicidade associada à deformação na fronteira das 
placas Açores – Gibraltar, existe também atividade sísmica no interior e junto ao litoral, onde 
ocorreram alguns sismos históricos. A localização duma linha de epicentros ao longo da 
faixa atlântica da Península Ibérica leva alguns autores a admitirem a possível existência de 
uma zona de subcondução ao longo da margem continental. 

No norte do país, nomeadamente nas regiões do Minho, Trás-os-Montes e Douro, verifica-
se também alguma sismicidade que, em geral, está associada a falhas ativas como a falha 
de Vilariça de direção NNE-SSW que se estende por mais de 200 Km e com deslocamento 
horizontal máximo de 8 Kms e a falha Mortágua – Régua – Verim, também de direção NNE-
SSW. Outras falhas profundas da crusta do soco Norte que são ou podem ser falhas ativas 
com ocorrência de sismos, são: os cizalhamentos NW-SE Cerveira - Ponte de Lima – 
Felgueiras – Amarante – Régua, e Espinho – Coimbra – Tomar; o cizalhamento NW – SE 
correspondente ao sulco carbonífero do Douro Esponsende – Valongo – Castelo de Paiva – 
Castro Daire; a falha ENE – WSW Estevais (Monte Corvo) – Aldeia d’Ávila; a falha normal 
N-S Monção – Paredes de Coura – Ponte de Lima;e a falha NE – SW Marão – Baião - 
Arouca – Sever do Vouga. 

A Carta Sismotectónica do Serviço Nacional de Meteorologia e Geofísica (Figura 18), 
extraída de Cabral (1983) apresenta as principais fraturas ativas do Norte de Portugal.4 

                                                      
4 in “PROT Norte - Recursos Geológicos e Hidrogeológicos da Região Norte, 2009”. 
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Figura 18 –  Extrato da Carta Sismotectónica de Portugal Continental 

O concelho de Bragança apresenta, de acordo com Carta de Isossistas de Intensidades 
Máximas em Portugal Continental, uma sismicidade baixa (Zonas V e VI). 
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Figura 19 –  Carta de Isossistas de Intensidades Máximas em Portugal Continental  

Tendo por base o zonamento sísmico para o território nacional elaborado no âmbito do 
Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, o concelho de 
Bragança encontra-se situado na Zona D, área de menor coeficiente de sismicidade 
(coeficiente de sismicidade de 0,3) de Portugal Continental. 
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Figura 20 –  Zonamento do risco sísmico para Portugal Continental   

De qualquer modo, como a área concelhia está fortemente recortada por falhas, algumas 
delas profundas e parte delas ativas, há sempre o risco de ocorrerem pequenas 
movimentações no subsolo, quando da ocorrência de sismos mais importantes, e sempre a 
certeza de que, sobre elas, a ação do sismo sai reforçada, pela absorção de energia 
cinética provocada por vibrações. Neste aspeto, a metade ocidental, em geral, e a área em 
torno de Bragança, em particular, são aquelas que sentem mais o seu efeito. 

4.2.3.4. Recursos geológicos5 

O conceito de recursos geológicos tem vindo, progressivamente, a afirmar-se com o 
reconhecimento da importância que na vida económica das nações têm assumido certos 
produtos naturais que, sendo parte constituinte da crosta terrestre, não ocorrem 
generalizadamente, mas antes se concentram em ocorrências localizadas, determinadas 
pelo condicionalismo geológico do território. 

O concelho de Bragança situa-se numa zona com significativo potencial de recursos 
minerais metálicos, estando identificadas 54 ocorrências minerais no Sistema de Informação 
de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses (SIORMINP) do Instituto Nacional de 
Engenharia, Tecnologia e Inovação (atual Laboratório Nacional de Energia e Geologia).  

Ao longo dos anos existiram diversos contratos de exploração de recursos minerais. No 
entanto, quer por esgotamento de recursos, quer devido à falta de viabilidade económica, 
muitas das empresas acabaram por encerrar as explorações que detinham. Em 2009 
existiam quatro explorações de recursos minerais inativas ou em fase de encerramento. 

                                                      
5 Adaptado de “Avaliação Ambiental da Revisão do Plano Diretor Municipal de Bragança. Relatório Ambiental”. 
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Estavam ainda identificadas mais de trinta antigas áreas minerais desativadas em virtude do 
esgotamento dos recursos minerais (volfrâmio, estanho, ouro, prata, ferro, crómio, platina, 
cobre, chumbo, manganês, antimónio). 

Na área do município de Bragança são ainda conhecidas ocorrências de urânio, 
denominadas no SIORMINP por Cabanas, Cabeço, Pereiros e Vales, sendo que no caso de 
Pereiros o recurso mineral se encontra medido, ou seja, é relativamente bem conhecido 
através de estudos científicos pormenorizados. 

Existiam em 2009 três contratos de exploração de recursos minerais metálicos, 
nomeadamente de talco (concessão Sete Fontes), de barite (Alto Caroceira) e de estanho e 
tungsténio (Teixugueira).  

No que respeita aos recursos minerais não metálicos estão identificadas, no município, 22 
pedreiras com registos de movimentos constantes do Boletim de Minas desde 1964, das 
quais: 5 pedreiras de granito, 1 de areias e outra de argila, 2 pedreiras de xistos, 1 pedreira 
de peridolitos, 6 pedreiras de serpentinas e outras 6 de calcários. Possuíam licença para 
exploração de recursos geológicos não metálicos uma pedreira de granito localizada na 
freguesia de Mós, duas pedreiras de serpentinas nas freguesias de Donai e Gondosende e 
um areeiro na freguesia de Sendas.  

Ainda de acordo com o documento que vem sendo citado, existiam também explorações de 
minerais não metálicos não licenciadas, nomeadamente pedreiras de quartzitos, xistos e 
materiais inertes resultantes de depósitos detríticos, da alteração de rochas graníticas, de 
rochas tectonizadas ou ainda de escombreiras associadas a antigas áreas minerais. 

As figuras 21 e 22 identificam as ocorrências minerais do município, e as áreas de 
condicionantes geológicas. 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 52/172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21 –  Ocorrências minerais do Município de Bragança  
(Meireles et al., 2009) 
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Figura 22 –  PDM de Bragança. Síntese dos mapas de condicionantes – Recursos Geológicos  
(Meireles et al., 2009) 

A área do projeto, de acordo com informação prestada pela Direção Geral de Energia e 
Geologia, situa-se sobre uma área potencial de recursos geológicos (Cr - Cromo), não 
pendendo sobre a mesma quaisquer restrições legais (Figura 16). 
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Figura 23 –  Áreas potenciais de recursos geológicos 

Segundo informação prestada pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, esta 
área esteve, entre 1921 e 1935, concessionada à Sociedade das Minas de Cromite de 
Bragança, através da concessão mineira n.º 1039 – Vale de Ovelhas. Não se conhece 
registo de alguma produção mineira, sendo igualmente desconhecida a eventual tonelagem 
de minério existente no local, atualmente inserido em zona bastante urbanizada. 
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4.2.3.5. Património geológico 

O enquadramento geológico e geomorfológico do município de Bragança é marcado na 
paisagem por um conjunto diversificado de formações geológicas, formas e estruturas de 
interesse do ponto de vista do património geológico e geomorfológico.  

Embora no município não exista nenhum geomonumento classificado, são reconhecidos 
vários locais de interesse geológico.  

Na área do projeto, localiza-se um geossítio de importância científica (Cabeço do Tojal dos 
Pereiros) - afloramento de granulitos máficos, associado a metaperidodios. Estas rochas 
foram datadas com a idade de 1,1 bilião de anos pelo método do Sm- Nd (Samário – 
Neodímio),sendo as rochas mais antigas do país (Santos, et al., 1997). 

 

 

Figura 24 –  Localização do geossítio “Cabeço do Tojal dos Pereiros”  

 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 56/172 

 

Figura 25 –  Geossítio “Cabeço doTojal dos Pereiros” 
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4.3. Ocupação do solo 

4.3.1. Informação de base 

A caraterização da componente do uso do solo tem por objetivo a descrição do ambiente 
afetado pelo projeto. Tendo em conta que os efeitos sobre o uso do solo se manifestam de 
forma muito localizada, considera-se como território de análise, para o efeito, o local de 
implantação e a sua envolvente imediata.  

A informação que serve de suporte à análise efetuada consiste, essencialmente, na Carta 
de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental (COS 2007). Foi ainda efetuado um 
reconhecimento de campo, com registo fotográfico, no sentido de confirmar a informação 
cartográfica e informar com rigor das existências na área a intervencionar.  

4.3.2. Enquadramento 

A área de estudo apresenta um mosaico variado de usos do solo. Conforme a Carta de Uso 
e Ocupação do Solo de Portugal Continental (COS 2007), estão representadas as seguintes 
tipologias de uso: 

- Territórios artificializados, correspondendo a superfícies artificializadas ou ajardinadas, 
ocupadas com atividades relacionadas com a urbanização do território. Esta tipologia de 
uso inclui áreas de tecido urbano, áreas de indústria, comércio e transportes, áreas de 
extração de inertes, áreas de depósito de resíduos e estaleiros de construção e áreas de 
espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais de lazer e zonas históricas; 
- Áreas agrícolas e agroflorestais, constituídas por culturas temporárias, culturas 
permanentes e culturas agrícolas heterogéneas; 
- Florestas e meios naturais e seminaturais, representadas por áreas florestais e áreas de 
vegetação arbustiva e herbácea.  
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Figura 26 –  Uso do solo (COS 2007) 
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4.3.3. Uso atual do solo 

Na área de projeto, que evidencia sinais de degradação e abandono, é possível identificar a 
partir da leitura interpretativa da Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental, 
as seguintes categorias de usos: culturas temporárias e permanentes, vegetação arbustiva 
e herbácea e pequenas parcelas de área de “indústria, comércio e transportes”, no acesso 
da ampliação prevista à atual zona industrial. 

O levantamento local das existências no terreno confirma as grandes categorias de uso do 
solo presentes na área de projeto.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 27 –  Uso do Solo, levantamento de campo 

Assim e de acordo com o levantamento local, estão presentes na área a intervencionar os 
seguintes tipos de uso do solo: 

- Áreas florestais, correspondendo a povoamentos de carvalhos (forma arbustiva) e de 
castanheiros, na forma de povoamento disperso; 
- Áreas agricultadas, ocupadas por culturas arvenses (de sequeiro) e pomares; 
- Elementos construídos, como pequenos muros e edificações de apoio agrícola, sem valor 
patrimonial, bem como alguns caminhos em terra batida; 
- Elementos naturais, representados por uma pequena linha de água (assinalada na carta 
da REN aprovada para o concelho de Bragança pela Portaria n.º 466/2010, de 6 de julho) e 
por afloramentos rochosos, dos quais se destaca o afloramento do “Cabeço do Tojal dos 
Pereiros”, afloramento de interesse científico, cujas rochas estão datadas com a idade 1,1 
bilião de anos, sendo as rochas mais antigas do país; 
- Áreas abandonadas ou sem usos de solo definido, como é o caso de áreas ocupadas por 
vegetação herbáceo-arbustiva invasora ou de áreas utilizadas como depósito de lixo e de 
materiais resultantes da atividade de construção civil.  
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Em termos de representatividade, destacam-se as áreas florestais, que ocupam cerca de 
49% da área a intervencionar, e as áreas agrícolas, que ocupam cerca de 35%.  
 

Figura 28 –  Áreas florestais, povoamentos de carvalhos e 
castanheiros 

Figura 29 –  Áreas florestais, povoamentos de carvalhos e 
castanheiros 

Figura 30 –  Elementos construídos sem valor patrimonial Figura 31 –  Elementos naturais, afloramento rochoso 

Figura 32 –  Áreas abandonadas, vegetação herbáceo-
arbustiva 

Figura 33 –  Áreas abandonadas, depósito de lixo 
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4.4. Paisagem 

4.4.1. Metodologia 

A análise da componente paisagem, no âmbito da elaboração de um EIA, pressupõe a 
avaliação da componente visual da mesma e a existência de um observador de forma que, 
numa fase posterior, se possam determinar as alterações que nela ocorram em resultado da 
concretização de um determinado projeto.  

Desta forma, a análise da paisagem implica o conhecimento dos fatores intrínsecos de 
âmbito biofísico, independentes da ação do Homem, que funcionam como elementos 
estruturantes da paisagem, como sejam o relevo, a geologia, a hidrologia, o clima, entre 
outros, assim como os fatores extrínsecos, de ordem sociocultural, que se traduzam na 
atuação do Homem ao longo do tempo, expressando-se nas diversas tipologias de 
ocupação territorial.  

A análise da paisagem a afetar pela ampliação da Zona Industrial de Bragança centra-se 
nos seguintes aspetos fundamentais: 

- Identificação da área de influência do projeto; 
- Identificação das Unidades Homogéneas de Paisagem; 
- Análise da manifestação visual da paisagem.  

4.4.2. Enquadramento 

O concelho de Bragança insere-se, segundo o estudo “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”6, nas seguintes unidades de 
paisagem: 

                                                      
6 Contributos para a Identificação e Caracterização da paisagem de Portugal Continental – Coleção Estudos 10, DGOTDU e Universidade 
de Évora, 2004. 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 62/172 

 

Legenda: 19 – UP Terra Fria Transmontana; 21 – UP Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros; 22 – UP Vale do Sabor; a – 
parte superior da Serra de Montesinho 

Figura 34 –  Unidades de paisagem (UP) de nível regional
7
  

i. Terra fria Transmontana - abrange as partes oeste e norte do município, coincidido grosso 
modo com a área do Parque Natural de Montesinho. “As paisagens desta unidade 
apresentam em traços largos as características das do Parque Natural de Montesinho. (...) 
Esta é claramente uma paisagem de altitude, com grandes horizontes e usos condicionados 
pelo rigor do clima. As formas são em geral arredondadas, com um uso predominantemente 
agrícola, num mosaico diversificado, sempre acompanhado por grandes manchas de matos 
ou matas”. 

Normalmente, as áreas mais declivosas surgem associadas a usos florestais (alguns dos 
quais ainda de espécies autóctones, como o castanheiro e o carvalho negral), interrompidos 
nas zonas vale por lameiros correspondentes a “pastagens de montanha, regadas através 
da água das chuvas e do degelo”. É nas zonas de vale ou em pequenos planaltos que se 
encontram os aglomerados urbanos, junto aos quais se dispõem espaços hortícolas e de 
produção de cereais. Em torno destes últimos distribuem-se as zonas de pastagens e de 
matos. No entanto, à medida que a altitude vai aumentando, as áreas agrícolas em torno 
das aldeias vão perdendo importância, aumentando as áreas dos povoamentos florestais de 
pinheiros, principalmente na parte norte e nordeste da unidade de paisagem. 

Esta unidade integra a parte mais elevada do concelho de Bragança, incluindo, na sua parte 
Norte, a serra de Montesinho e, no extremo sul, a serra da Nogueira, onde se situa a maior 
mancha de carvalho negral do país e da Europa. 
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Devido ao rigor do clima e à sua variação sazonal, a paisagem é marcada por contrastes 
que passam pela presença de neve e pela variação de cores da vegetação florestal folhosa. 
É ainda uma paisagem relativamente despovoada, devido ao seu caráter periférico. 

ii. Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros – abrange a parte central do município, 
constituindo uma unidade de transição entre a Terra Fria, a norte, e a Terra Quente, a sul e 
conjugando características da paisagem destas duas unidades. Assim, “não se apresenta 
com o carácter de montanha e clima agreste da Terra Fria, mas também não atinge as 
temperaturas elevadas da Terra Quente nem a sua diversidade de produções agrícolas e 
intensidade de ocupação”. 

O padrão de ocupação das áreas agrícolas e florestais é idêntico ao encontrado na 
paisagem anterior, em função da fisiografia do terreno, sendo no entanto mais marcado 
nesta unidade. Assim, os espaços abertos agrícolas ocupam normalmente os espaços de 
planalto, os vales aplanados e as encostas mais suaves, sendo usadas culturas mais típicas 
da Terra Quente ou da Terra Fria em função da localização das áreas em zonas mais 
quentes e protegidas ou mais frescas e húmidas. Por seu lado as áreas florestais ocupam 
as encostas, cabeços e vales mais acidentados e, ao longo das linhas de água são usuais 
as galerias ripícolas bem constituídas. Este mosaico reflete-se numa paisagem de uso 
equilibrado, “sem grandes contrastes ou acidentes”, na qual Bragança surge como a única 
área urbana com importância, sendo o restante povoamento de tipo aglomerado e a 
unidade caracterizada por uma densidade populacional baixa. 

iii. Vale do Sabor – abrange a parte nascente do município coincidente com os vales do rio 
Maçãs e do rio Sabor, assim como com os seus interflúvios. A unidade é caraterizada pelo 
contraste existente entre as duas zonas fisiográficas que se intercalam: o vale e o 
interflúvio.  

Os vales dos rios Maçãs e Sabor são mais ou menos encaixados, “por vezes com encostas 
escarpadas, sobretudo ocupadas por matos espontâneos, mas também manchas de 
eucalipto ou pinheiro”. Nos vales encontram-se ainda áreas agrícolas, nas zonas 
aluvionares e nas bases das encostas. Por vezes, aos vales estão ainda associadas 
galerias ripícolas importantes.  

Por seu lado, os interflúvios caracterizam-se por “colinas de perfil suave com uso 
predominantemente agrícola e um mosaico diversificado”, a que se associam parcelas 
pequenas, onde se podem encontrar culturas arvenses, vinha e olival, frequentemente 
separadas por muros de pedra e com limites por vezes acompanhados de alinhamentos 
arbóreos. 

No conjunto, as duas unidades fisiográficas e a respetiva ocupação proporcionam uma 
grande variedade de padrões, texturas e cores, a que se associa uma paisagem muito 
diversificada. No entanto, apesar de expectável, a água não é uma constante, devido ao 
reduzido caudal dos rios. Por outro lado, esta unidade tem uma densidade populacional 
baixa, sendo o povoamento concentrado em pequenos núcleos, grande parte sem 
identidade”7. 

4.4.3. Caracterização 

O estudo de visibilidade sobre a área de projeto permitiu verificar uma área de influência 
visual que se estende essencialmente no eixo sul, salvaguardando a área mais densificada 
da cidade de Bragança, a norte.  

Contudo, esta influência é pouco significativa, na medida em que a ampliação da zona 
industrial de Bragança se encontra enquadrada pela zona industrial já existente.  

                                                      
7 In “Avaliação Ambiental da Revisão do Plano Diretor Municipal de Bragança – Relatório Ambiental”. 
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Figura 35 –  Carta de visibilidade 

A área de estudo é ampla, de relevo predominantemente ondulado, tendo como elemento 
mais marcante o vale do Rio Fervença, situado a norte da área de projeto.  

Verifica-se que a localização do projeto e a morfologia local definem uma bacia visual de 
dimensão não muito significativa, que se estendendo essencialmente para sudoeste, 
abrangendo algumas áreas do tecido urbano existente.  
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Figura 36 –  Festos e talvegues 

A morfologia local e a ocupação do território são claramente marcadas pela geologia. Este 
condicionamento é efetuado não só pelo contraste dos diversos tipos de rocha que ocorrem 
na região, mas também pela tectónica, por vezes ainda ativa, como é o caso da falha 
Portelo- Bragança-Manteigas.  

Em termos de ocupação do território, encontra-se um mosaico variado de usos do solo 
(territórios artificializados, áreas agrícolas e agroflorestais e meios naturais e seminaturais), 
que contribuem para uma paisagem diversificada e de qualidade.  
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De destacar, no entanto, a presença do IP4 e da zona industrial existente, elementos que 
influenciam negativamente a área do ponto de vista paisagístico.  

 

 

 

Figura 37 –  Uso do solo (COS 2007) 
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4.4.4. Unidades de paisagem 

A paisagem da área em análise é diversificada, tendo globalmente um valor cénico 
considerável. As unidades de Paisagem (UP) definidas estão ligadas à fisiografia da área e 
ao uso do solo: 

– UP 1, Zona industrial de Bragança - esta unidade, que comporta a área de projeto, 
corresponde à zona industrial de Bragança, uma área em fase de consolidação, que 
apresenta sinais de degradação. Estes fatores, associados às unidades industriais e de 
armazenagem existentes, conferem-lhe um valor cénico baixo, com capacidade de 
absorção visual média.  
– UP 2, Cidade de Bragança – Corresponde à área da Cidade de Bragança propriamente 
dita. Embora sendo constituída por uma ocupação quase exclusivamente artificial, a sua 
longa história, com todos os valores culturais, arquitetónicos e paisagísticos, valorizada 
ainda pela presença do Rio Fervença, faz dela uma cidade emblemática. É, em geral, uma 
área de elevado valor cénico, com capacidade de absorção visual média.  
– UP 3, Área rural envolvente – Corresponde à área rural que envolve as duas outras 
unidades de paisagem identificadas. Trata-se de uma unidade com usos dominantemente 
agroflorestais, apresentando um mosaico diversificado de culturas, tanto agrícolas (culturas 
permanentes, culturas temporárias) como florestais (florestas abertas e áreas de vegetação 
herbácea e arbustiva). É uma área de valor cénico diversificado, com capacidade de 
absorção visual média.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 38 –  Unidades de paisagem 
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A classificação qualitativa da Paisagem pode ser feita através da análise de um conjunto 
diversificado de atributos estéticos. Da análise do Quadro 6, onde se apresenta o resumo 
dessa avaliação, pode confirmar-se que a área apresenta uma qualidade de Paisagem 
diversificada.  

Aspetos UP1 UP2 UP3 
Escala Ampla Ampla Ampla 
Enquadramento Aberto Aberto Aberto 
Diversidade Reduzida Média Variada 
Harmonia Mista Mista Mista 
Textura Gerida Gerida Gerida/Natural 
Cor Colorida Monocromática Colorida 
Forma Ondulante Ondulante Ondulante 
Raridade Vulgar Vulgar Vulgar 
Qualidade Baixa Média Elevada 
Quadro 6 –  Atributos estéticos da Paisagem 

4.4.5. Análise visual da paisagem 

Para a análise visual da paisagem consideram-se três variáveis: valores visuais, intrusão e 
absorção visual.  

Os valores visuais referem-se aos elementos que constituem a paisagem, que, pela sua 
especificidade, contribuem para o acréscimo da qualidade visual. Esses valores podem ser 
construídos (igrejas, capelas, monumentos, miradouros, entre outros), culturais (usos 
associados à intervenção do homem na paisagem) ou naturais (geo-monumentos, 
formações geológicas, formações vegetais, entre outros).  

A intrusão visual diz respeito aos elementos estranhos à paisagem, tais como estruturas ou 
infraestruturas que, pela sua localização, altura, volumetria, cor, qualidade arquitetónica, 
entre outro tipo de fatores, comprometa a qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu 
valor visual e a capacidade de atração turística e consequentemente, o seu valor 
económico. Neste contexto, observam-se intrusões visuais em todas as UP, associadas à 
ocupação humana e infraestruturação que se verifica em toda a área, com especial 
destaque para a UP1 e UP3, onde a presença, respetivamente, da área industrial de 
Bragança e do IP4 na UP3, correspondem a claras intrusões visuais.  

A absorção visual está diretamente relacionada com as anteriores variáveis. Consiste na 
capacidade que uma determinada paisagem apresenta para absorver, integrar ou disfarçar 
visualmente as atividades humanas, mantendo o seu caráter e a sua qualidade visual. Esta 
capacidade da paisagem é avaliada com base na maior ou menor apetência para suportar 
um impacte visual, em função do relevo, e também da ocupação do solo e da qualidade 
paisagística presente.  

No Quadro 7 apresenta-se síntese da análise visual obtida para as unidades de paisagem 
consideradas.  

Aspetos UP1 UP2 UP3 
Qualidade Baixa Média Elevada 
Valores visuais Reduzido Elevado Reduzido 
Intrusões visuais Elevado Elevado Elevado 
Absorção visual Alta Média Média 
Quadro 7 –  Síntese da análise visual 

Da análise do Quadro 7 pode concluir-se que a área em análise apresenta, no geral, um 
valor cénico e uma capacidade de absorção visual média.  
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4.5. Recursos hídricos 

4.5.1. Enquadramento Hidrogeológico 

O local da ampliação da zona industrial de Bragança insere-se na Bacia Hidrográfica do rio 
Douro, sub-bacia do rio Sabor, conforme o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro. 

Esta bacia, com uma área de 18 643 km2 em território português, é constituída 
predominantemente por unidades granitoides e unidades metassedimentares muito 
deformadas.  

Em termos hidrogeológicos, estas formações são essencialmente constituídas por maciços 
eruptivos e formações metamórficas (predominantemente xistos e metagrauvaques), que 
apresentam uma baixa condutividade hidráulica e uma produtividade bastante reduzida, que 
não ultrapassa os 1 a 3 l/s por captação tubular unitária. Aproximadamente 95% da área da 
bacia corresponde a rochas com permeabilidade de fissuras onde ocorrem aquíferos 
descontínuos. Nos restantes 5% existem rochas porosas com comportamentos diversos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Figura 39 –  Sistemas de aquíferos (unidades litológicas)   

Analisando as características das formações geológicas que afloram no concelho de 
Bragança, a aptidão hidrogeológica é bastante reduzida, desenvolvendo-se em 
profundidade pequenos níveis aquíferos locais que estão associados à fracturação e/ou 
alteração das rochas cristalinas que aí afloram maioritariamente. 
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4.5.1.1. Inventário dos pontos de água 

De acordo com dados fornecidos pela ARH Norte, existem nove captações licenciadas na 
área em estudo e na envolvente mais próxima (500 metros). Destas, apenas uma tem um 
uso industrial, estando as restantes destinadas à rega. Não foram disponibilizados os dados 
referentes às profundidades dos furos, pelo que se apresenta no quadro seguinte as 
características destas captações: 

 
Processo Localização Tipo Uso 

12889/2009 41°47´15´´N 6°46´41´´W Subterrânea Rega 
274/01 41°47´02’’N 6°46´20´´W Indústria 
550/06 41°47´23’’N 6°46´26´´W Rega 
170/05 41°47´29’’N 6°46´25´´W Rega 
392/03 41°47´37’’N 6°46´27´´W Rega 
s/n 41°47´38’’N 6°46´14´´W Rega 
s/n 41°47´32’’N 6°45´59´´W Rega 
s/n 41°47´29’’N 6°45´59´´W Rega 
s/n 41°47´19’’N 6°46´05´´W Rega 

Quadro 8 –  Resumo das características das captações licenciadas (dados ARH Norte) 

Para a avaliação destes pontos fez-se uma saída de campo com técnicos do Município de 
Bragança. Das três captações licenciadas mais próximas da área de intervenção, apenas 
uma foi detetada (F3). Na localização das restantes seis também se registaram 
incompatibilidades de localização ou mesmo inexistências. Pelo que, em colaboração com 
os serviços autárquicos se procedeu à recolha de amostras em três captações (F1, F2 e F3) 
identificadas na figura 40.  
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Figura 40 –  Localização das captações estudadas e das captações fornecidas pela ARH Norte   

 
Captação Tipo Profundidade (m)
F1 – Formarigos Furo 100
F2 – Zona Industrial de Bragança Furo s.i.d.
F3 – Bairro da Misericórdia Furo s.i.d.

s.i.d – sem informação disponível 

Quadro 9 –  Resumo das características das captações amostradas 

A amostragem foi feita após bombagem prolongada, tendo-se recolhido três amostras de 
água para análise dos constituintes principais. No anexo 2 do tomo III apresentam-se os 
resultados das determinações efetuadas. 
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4.5.1.2. Resultados 

O aquífero apresenta, na zona em estudo, uma água de baixa condutividade elétrica (entre 
350 e 450 µS/cm) e valores de pH acima de 7, tal como é de esperar em terrenos de 
natureza carbonatada. A temperatura média da água subterrânea varia entre os 16 e os  
17º C e é concordante com a temperatura ambiente registada na época da recolha.  

A variabilidade da composição química das águas subterrâneas reflete a ocorrência de 
episódios pontuais de contaminação. Um dos sinais de contaminação, possivelmente de 
origem doméstica, prende-se com a presença de bactérias coliformes totais, coliformes 
fecais e estreptococos fecais em duas das amostras recolhidas. Numa destas amostras 
também se encontraram fosfatos, que podem ser provenientes de contaminação de origem 
doméstica (proveniente de fossas) ou de origem agrícola (ortofosfatos existentes em 
fertilizantes). 

Convém referir que os valores de sulfatos (inferiores a 22 mg/l) e nitratos (inferiores a  
10 mg/l) nas águas subterrâneas são bastante reduzidos, pelo que não se faz sentir de 
forma significativa o impacte produzido pela prática de atividades agrícolas.  

Dos resultados obtidos verifica-se que nenhuma das amostras recolhidas excede os valores 
máximos admissíveis para águas destinadas à produção de água para consumo humano. 

4.5.2. Recursos hídricos superficiais 

4.5.2.1. Introdução 

Tal como referido anteriormente, o local de implantação da ampliação da zona industrial de 
Bragança insere-se na Bacia Hidrográfica do rio Douro, sub-bacia do rio Sabor, conforme o 
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro. 
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Figura 41 –  Principais sub-bacias (Plano Bacia Hidrográfica do rio Douro) 

Para o estudo desta componente foi consultada a bibliografia disponível sobre a bacia 
hidrográfica em causa. O relatório final do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro, de 
março de 2001, é uma importante fonte documental. Em termos de qualidade das águas 
superficiais, foi também consultado o site da ARH Norte – Administração da Região 
Hidrográfica do Norte I.P. e do SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos). 

Recolheram-se também informações sobre as infraestruturas das águas residuais junto de 
ARH Norte e da Câmara Municipal de Bragança. 

Os reconhecimentos de campo e a recolha de amostras de águas superficiais efetuados 
permitiram completar a apreciação da situação existente em termos de recursos hídricos 
superficiais. 
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4.5.2.2. Caracterização 

A área geográfica do estudo insere-se na Bacia Hidrográfica do rio Douro e na unidade 
homogénea de planeamento do Alto Sabor. 

A sub-bacia do Sabor é a maior da Bacia Hidrográfica do Douro, com 3 312 km2. O 
escoamento médio nesta sub-bacia é de 224 mm/ano, concentrando-se significativamente 
(80%) no semestre húmido e quase se anulando nos meses de verão. Ao rio Sabor afluem 
os seguintes rios navegáveis: Ribeira de Baçal, Rio Igrejas, Rio de Onor, Rio Frio, Rio 
Fervença e Ribeira de Penacal. 

 

 

 

Figura 42 –  Enquadramento do loteamento e das principais linhas de água 

4.5.2.3. Disponibilidade de água 

As necessidades globais de água na bacia hidrográfica do rio Douro são atualmente de 
cerca de 242 hm3/ano, enquanto na UHP do Alto Sabor as necessidades de água são de  
29 hm3/ano. A maior parte das necessidades (cerca de 99%) corresponde à atividade 
agrícola, ao passo que os restantes 1% se repartem essencialmente pelo abastecimento 
público e, em menor expressão, pela indústria (PBHD). 

Um balanço global das necessidades de água – recursos hídricos superficiais efetuado no 
âmbito do PBH do Douro – demonstra que a bacia apresenta nitidamente duas regiões com 
grau de homogeneidade climática: uma ocidental, mais húmida, e outra interior, mais seca. 
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4.5.2.4. Usos da água 

Na bacia hidrográfica do rio Douro, as principais utilizações consumptivas dos recursos 
hídricos têm origem nas atividades agrícolas e nas relacionadas com o abastecimento 
urbano e industrial.  

O principal uso do rio Fervença, bem como das ribeiras que para ele drenam, é a rega, dada 
a existência de atividades agrícolas e agropecuárias nas áreas circundantes das ribeiras e 
rio. 

4.5.2.5. Qualidade da água 

A qualidade de água superficial de uma determinada bacia hidrográfica resulta da 
combinação das características naturais dessa bacia, das atividades económicas existentes 
nessa área e da existência de sistemas de tratamento de águas residuais e respetiva 
eficiência. 

Descrevem-se, de seguida, as principais fontes de poluição existentes nas linhas de água 
relacionadas com a área em estudo. 

4.5.2.5.1. Fontes de Poluição 

A bacia do Fervença constitui uma área de forte tradição pecuária, quer em efetivo bovino, 
quer ovino, em que predominam as pastagens naturais (lameiros) alternadas por culturas de 
forragens anuais e milho. Estas atividades podem constituir focos de poluição das águas.  

 

 

Figura 43 –  Lameiros  
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Como suporte foi criado o Aproveitamento Hidroagrícola de Gostei. A albufeira de Gostei, 
que se localiza a cerca de 5 km da cidade de Bragança e que ocupa, à cota máxima de 
armazenamento, uma área de 14,90 ha, serve uma área agrícola de 212 ha e assegura 
agricultura de regadio. Do trabalho de campo e dos contactos com os técnicos da Câmara 
Municipal e agricultores locais decorre que esta albufeira e respetivas estruturas para 
regadio se encontram num estado de elevada degradação, sendo a água do rio Fervença 
utilizada essencialmente para os lameiros e pastagens sob coberto. 

 

 

 

Figura 44 –  Localização do perímetro de rega do aproveitamento hidroagrícola de Gostei face ao 
loteamento em estudo 

Figura 45 –  Albufeira de Gostei Figura 46 –  Vista da atual zona industrial a partir do 
perímetro de rega do aproveitamento hidroagrícola de Gostei 

De salientar que a o sistema de drenagem das águas residuais que serve a cidade de 
Bragança é genericamente constituído por duas redes de drenagem, uma para a bacia do 
rio Fervença e outra para o rio Sabor. Estas drenam para a ETAR situada na margem 
esquerda do rio Fervença, a jusante da área do projeto. 
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4.5.2.5.2. Qualidade do meio recetor 

Para a obtenção de dados sobre a qualidade das águas superficiais na zona em estudo 
consultaram-se a ARH Norte e a Câmara Municipal de Bragança. De acordo com a 
informação do SNIRH, não existem na área estudo e na envolvente estações de 
monitorização nem dados sobre a qualidade das águas. 

Considerando a necessidade de avaliar os potenciais impactes que a drenagem das águas 
pluviais pode ocasionar no meio recetor, e a inexistência de dados de qualidade disponíveis 
no local de descarga, efetuou-se a caracterização dessas águas. Para o efeito foram 
identificados dois pontos de amostragem que permitissem caracterizar o rio Fervença, para 
onde vai ser feita a drenagem das águas pluviais da urbanização. 

 

Figura 47 –  Localização dos pontos de amostragem no rio Fervença 
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No Anexo 3 do Tomo III, apresenta-se a grelha de classificação do Instituto da Água (INAG). 
Os resultados obtidos na campanha de monitorização, que decorreu em dezembro de 2011, 
são apresentados no quadro seguinte: 

 
Parâmetro Unidades P1 P2
Arsénio mg/l As <0,001(l.q.) <0,001(l.q.)
Azoto amoniacal mg/l NH4 <0,1(l.q.) <0,1(l.q.)
Azoto Kjeldahl mg/l N <5(l.q.) <5(l.q.)
Cádmio mg/l Cd <0,0005(l.q.) <0,0005(l.q.)
Carência bioquímica de oxigénio mg/l O2 <6(l.q.) <6(l.q.)
Carência química de oxigénio mg/l O2 <10(l.q.) <10(l.q.)
Chumbo mg/l Pb <0,002(l.q.) <0,002(l.q.)
Cianetos mg/l CN <0,01(l.q.) <0,01(l.q.)
Cobre mg/l Cu <0,005(l.q.) <0,005(l.q.)
Coliformes fecais /100 ml 1 600 2 800
Coliformes totais /100 ml 42 000 68 000
Condutividade µS/cm, 20ºC 171 174
Crómio mg/l Cr <0,005(l.q.) <0,005(l.q.)
Estreptococos fecais /100 ml 168 116
Fenóis mg/l C6H5OH <0,0003(l.q.) <0,0003(l.q.)
Ferro mg/l Fe 0,08 0,08
Fosfatos P2O5 mg/l P2O5 0,07 0,11
Fósforo P mg/l P 0,01 0,02
Manganês mg/l Mn 0,02 <0,02(l.q.)
Mercúrio mg/l Hg <0,0010(l.q.) <0,0010(l.q.)
Nitratos mg/l NO3 <4 (l.q.) <4 (l.q.)
Oxidabilidade mg/l O2 2,5 2,2
Oxigénio dissolvido (sat) % saturação de O2 99 99
pH Escala Sorensen 7,9 7,9
Selénio mg/l Se <0,0025(l.q.) <0,0025(l.q.)
Sólidos suspensos totais mg/l 2 3
Substâncias tensioativas mg/l, sulfato de lauril e 

sódio 
<0,2 (l.q.) <0,2 (l.q.)

Zinco mg/l Zn <0,01(l.q.) <0,01(l.q.)

Quadro 10 –  Parâmetros monitorizados no rio Fervença 

Para os parâmetros estudados, e de acordo com a classificação do INAG, as águas do rio 
Fervença são classificadas como razoáveis no ponto 1 e como más no ponto 2. Em ambos 
os casos, o parâmetro responsável pela classificação foi o dos coliformes totais. 

De acordo com esta classificação, no ponto 1 as águas têm uma qualidade aceitável, 
suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento 
rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes), mas com 
reprodução aleatória; sendo considerada apta para recreio sem contacto direto. No ponto 2, 
a água apresenta qualidade medíocre, sendo potencialmente apta apenas para irrigação, 
arrefecimento e navegação. Neste caso, a vida piscícola pode subsistir, mas de forma 
aleatória. 
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4.6. Ruído 

4.6.1. Introdução 

O ruído constitui uma causa de incómodo, um obstáculo às comunicações verbais e 
sonoras, podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma auditivo e alterações 
fisiológicas extra-auditivas. 

Do ponto de vista físico, pode definir-se o ruído como toda a vibração mecânica 
estatisticamente aleatória de um meio elástico. Do ponto de vista fisiológico, é ruído todo o 
fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva desagradável ou incomodativa. 

A importância da emissão de ruído perturbador para o exterior, com origem em 
estabelecimentos industriais, comerciais e serviços, vem expressa no Regulamento Geral 
do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

Com o objetivo de caracterizar os níveis de ruído no local destinado à ampliação da zona 
industrial de Bragança, consultaram-se o Mapa de Ruído de Bragança (datado de julho de 
2008) e as respetivas medições acústicas, bem como a classificação acústica que integra o 
Plano Diretor Municipal de Bragança. 

De acordo com o Regulamento do PDM de Bragança, publicado pelo Aviso n.º 12248-
A/2010, de 18 de junho, a classificação acústica é definida da seguinte forma: 

- As zonas sensíveis correspondem aos espaços de equipamentos de caráter religioso, de 
ensino e de saúde, e aos espaços para equipamentos, e não podem ficar expostas a ruído 
ambiente exterior superior a 55 dB(A) expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A) 
expresso pelo indicador Ln; 
- As zonas mistas correspondem às restantes categorias integradas em perímetro urbano, 
exceto espaços de e para indústria, e não podem ficar expostas a ruído ambiente exterior 
superior a 65 dB(A) expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A) expresso pelo 
indicador Ln. 

4.6.2. Caracterização 

As áreas com sensibilidade à ocorrência de ruído ambiental identificadas na zona estão 
relacionadas com a existência de habitações no perímetro da zona industrial. 

Para a análise quantitativa dos níveis sonoros na envolvente da zona industrial foram 
analisados os mapas de ruído para os indicadores de referência, nomeadamente Lden 
(indicador de ruído diurno-entardecer-noturno) e Ln (indicador de ruído noturno). 
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Figura 48 –  Mapa de ruído à cota de 4 metros – Indicador Lden  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 –  Mapa de ruído à cota de 4 metros – Indicador Ln  
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Da análise dos referidos mapas resulta que o ruído proveniente da laboração das unidades 
industriais da zona industrial é pouco significativo, uma vez que se obtêm níveis de ruído 
ambiente exterior inferiores a 55 dB(A) para o indicador Lden e a 45 dB(A) para o indicador 
Ln. Estes valores enquadram-se nos limites definidos no regulamento do PDM. 

Através dos mapas de ruído verifica-se que os edifícios que se situam na faixa 
compreendida entre a EN15 e a zona industrial de Bragança e a futura ampliação da 
mesma encontram-se sob uma forte influência da via rodoviária (EN15), que é uma das 
principais entradas na cidade de Bragança. 

Para a elaboração do mapa de ruído efetuaram-se medições acústicas no perímetro da 
envolvente da zona industrial. Estas medições foram realizadas, sempre que possível, na 
proximidade das unidades industriais, com tempos de amostragem de meia hora ou até 
estabilização do sinal. Dos três pontos escolhidos, os pontos E e F encontram-se dentro do 
perímetro da atual zona industrial e o ponto G encontra-se em frente à zona industrial. 
Embora este último se encontre fora da zona industrial, sofre influência direta desta e do 
tráfego da EN15. 

 

 

Figura 50 –  Localização dos pontos de medição acústica 
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Os valores obtidos nas medições acústicas encontram-se no seguinte quadro: 

 
Pontos Indicador de ruído 

Diurno (Ld) Entardecer (Le) Noturno (Ln) Lden
E 56,4** 55,5 52,9* 60,1
F 40,3 39,9 38,8 45,4
G 50,1*** 48,9 44,4* 52,5
* Nestas medições registaram-se cães a ladrar e vento forte. 
** Influência do ruído proveniente das unidades industriais em laboração. 
*** Influência do ruído proveniente da EN 15 e da zona industrial. 

Quadro 11 –  Caracterização do ruído ambiente (expresso em dB(A)) 

4.7. Qualidade do ar 

4.7.1. Metodologia 

Para a caracterização da qualidade do ar na zona de implantação do projeto, foi efetuada 
uma pesquisa das estações fixas da qualidade do ar existentes na região. De pesquisa 
concluiu-se que a estação de qualidade do ar mais próxima da área a intervencionar 
pertencente à Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Norte é a de Lamas 
d’Olo (concelho de Vila Real), localizada aproximadamente a 100 km a SW da zona de 
intervenção. Para além de esta estação ser muito distante do local a caracterizar, é do tipo 
de fundo (não monitoriza a qualidade do ar resultante das emissões diretas de nenhuma 
fonte em particular; representa a poluição a que qualquer cidadão, mesmo que viva longe 
de fontes de emissão, está sujeito). Daí não se considerar representativa da qualidade do ar 
existente na área a intervencionar. 

 

 

Figura 51 –  Zonas, aglomerações e estações de monitorização na região norte (fonte: PROT Norte)   
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4.7.2. Caracterização 

Tendo em conta que as estações fixas de qualidade do ar se encontram muito distanciadas 
do local, não é possível considerar os dados recolhidos nessas estações como 
representativos da qualidade do ar da área em estudo. 

Presume-se que atualmente ocorra uma forte influência das principais vias de circulação da 
região (IP4, EN15 e EN103) nos níveis de poluentes atmosféricos, sobretudo de monóxido 
de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx) e partículas PM10, assim como das indústrias já 
existentes na Zona Industrial de Bragança, principais fontes emissoras do dióxido de 
enxofre (SO2). 

Assim, os atuais níveis de qualidade do ar da área de estudo resultam, essencialmente, das 
fontes de emissão atrás referidas. Face a esta densidade de fontes estima-se que os 
valores registados não ultrapassem os valores limite definidos na legislação. 

4.8. Biodiversidade 

4.8.1. Flora e vegetação 

O presente capítulo pretende efetuar uma caracterização da situação de referência no que 
concerne ao descritor flora e vegetação da área de alargamento da Zona Industrial de 
Bragança, de forma a avaliar os principais impactes resultantes da instalação e 
funcionamento do alargamento da Zona Industrial e sugerir medidas de minimização dos 
mesmos.  

Uma componente essencial em Estudos de Impacte Ambiental é o estudo das comunidades 
de vegetação da área, que pode ser definida como, o conjunto de todas as espécies 
vegetais aí existentes, resultantes da interação de um conjunto de fatores bióticos e 
abióticos que definem e caracterizam um dado habitat. Quando se promove a conservação 
de comunidades e habitats, sabe-se que o risco de extinção das espécies que os compõe é 
menor, isto é, a sua preservação é assegurada. 

4.8.1.1. Definição da área de estudo 

Considera-se por área de estudo toda a zona Industrial existente e a área definida como 
alargamento da mesma, assim como, todos os acessos e vias de serviço (potencialmente 
zonas com elevados impactes), não esquecendo toda a área adjacente (potencialmente 
ameaçada). 

A área acima delimitada passará a ser referida como área de estudo. 

4.8.1.2. Áreas classificadas 

A área em estudo localiza-se na entrada sul de Bragança, relativamente próximo do Sítio 
PTCON0041 – Samil – incluído na Lista Nacional de Sítios Natura 2000 ao abrigo da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho. Devido à proximidade com 
este Sítio de Rede Natura, a área de estudo apresenta muitas semelhanças com esse local.  

É uma área marcada por diferentes habitats, embora muito alterados pela presença do 
homem, quer pelo uso dos solos para agricultura e pastorícia, quer pela ação de incêndios 
ou poluição. A área de estudo é marcada por vegetação serpentinícola pioneira, como o 
Dianthus marizii e Santolina semidentada. 
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Na área de estudo foram inventariados os seguintes habitats naturais presentes no Anexo I 
da Diretiva Habitats (92/43/CEE): 

- Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230); 
- Florestas de Quercus Ilex aquifolium (9340); 
- Florestas de Castanea sativa (9260); 
- Cursos de água mediterrânicos permanentes da paspalo-agrostidion com cortinas 
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba (3280); 
- Florestas galerias com Salix alba e Polpus alba (92AO); 
- Cursos de água mediterrânicos intermitentes (3290); 
- Charnecas oromediterrâneas endémicas com giestas espinhosas (4090); 
- Pradarias húmidas Mediterrânicas de ervas altas de Molino-Holoschoenium (6420). 

Além dos habitats referidos, estão presentes as seguintes espécies de flora constantes na 
Diretiva Habitats: 

- Dianthus marizii - Anexos II e IV da Diretiva de Habitats; 
- Santolina semidentata - Anexos II e IV da Diretiva de Habitats. 

Na zona natural e homogénea de Bragança, a vegetação característica integra o carvalho 
negral (Quercus pyrenaica), consiste o vidoeiro (Betula alba) e, em lugares de maior 
altitude, urzes (Ericas spp.), a carqueja (Chamaespartium tridentatum), o sargaço (Halimium 
allyssoides), as roseiras bravas (Rosa spp.), as giestas (Cytisus spp.) e os tojos (Ulex spp.). 
Nas partes mais baixas encontram-se a azinheira (Quercus Ilex), o carvalho cerquinho 
(Quercus faginea), o rosmaninho (Lavandula pendunculata), a esteva (Cistus ladanifer), o 
trovisco (Daphne gnidium) e o sobreiro (Quercus suber), bem como o freixo (Fraxinus spp.) 
nas zonas de cursos de água. 

4.8.1.3. Situação fitogeográfica de Bragança 

A Biogeografia é um ramo da Geografia, que tem por objetivo estudar a distribuição dos 
seres vivos. A Fitogeografia restringe ainda mais o seu estudo à distribuição geográfica das 
espécies vegetais, sendo, segundo alguns especialistas, o ramo da geografia que descreve, 
classifica e interpreta a zonação da vegetação. 

A região de Bragança encontra-se numa região sub-continental, que na sua maior parte 
pertence à Terra Fria do Planalto, inserindo-se os seus relevos montanhosos na à Terra Fria 
de Montanha, e os seus vales na Terra de Transição. 

A recente alteração das categorias de muitas das unidades biogeográficas de nível superior 
da Península Ibérica, por autoria de Rivas-Martines & Loidi, (1999), citado por Aguiar, 2000, 
assim como a reorganização sintaxonómica dos bosques de Quercus suber lusitano-
duriense, leva a propor uma alteração à tipologia biogeográfica para o NE de Portugal 
original de Costa et al. (1998). Desta forma, Bragança situa-se fitogeograficamente como: 

Reino Holoártico 
  Região Mediterrânica 
    Sub-Região Oeste -Mediterrânica  
      Província Mediterrânica-Iberoatlantica 
        Superprovíncia Carpetano-Iberico-Leonesa 
          Setor Lusitano-Duriense 
            Subsetor Transmontano 
             Superdistrito Miranda-Bornes-Ansiães 
               Superdistrito Dureinse 
                Subsetor Ribaduriense 
                  Superdistrito da Terra Quente 
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Rivas-Martinez (1987) havia proposto recuperaram-se os Subsetores Transmontano e 
Rubaduriense caracterizados pelos geosigmasintaxa, cujas séries climatófilas são 
presididas pelos bosques mesomediterrâneos do Physospermo cornubiensis-Quercetum 
suberis subas. Quercetosum fagineae e do Junipero oxycedri-Quercetum suberis subas. 
Pistacietosum terebinthi, respetivamente. O subsetor Transmontano tem um ombroclima 
sub-húmido inferior, enquanto o Subsetor Ribaduriense varia entre o seco e o semiárido 
(Aguiar, 2000). 

O estudo detalhado da distribuição geográfica das plantas fornece um critério extremamente 
útil e objetivo para a avaliação de áreas, tendo em mente o posterior planeamento da sua 
exploração. 

4.8.1.4. Bioclimas e andares altitudinais da vegetação 

São vários os fatores que influenciam a distribuição da vegetação, nomeadamente os 
climáticos, edáficos e bióticos, sendo os fatores climatológicos (Bioclimatologia) os 
principais controladores, seguindo-se os topográficos. Assim, as espécies encontram-se 
distribuídas segundo zonas de altitude e latitude de acordo com as amplitudes térmicas 
propícias ao seu desenvolvimento. Bragança é caracterizada pelo macroclima Mediterrânico 
com os seguintes andares climáticos:  

 - Supramediterrânico; 
 - Oromediterrânico. 

4.8.1.5. Vegetação potencial 

A vegetação natural correspondente às associações climáticas encontra-se atualmente 
muito alterada, diferindo bastante da que seria de esperar encontrar. Para isso contribuíram 
a presença e a ação humanas, através da agricultura, do sobrepastoreio, do corte, do fogo e 
da introdução de espécies exóticas. 

A Província Carpetano-Ibérico-Leonesa, em Portugal, é dominada pela bacia hidrográfica 
do rio Douro. Inclui a maior parte de Trás-os-Montes e uma parte significativa da Beira Alta. 
É grosso modo limitada a oeste pelo planalto do Barroso e pelas serras do Alvão e do 
Marão. A sul do rio Douro, a fronteira desta Província prolonga-se pelas faldas norte das 
serras de Montemuro, Leomil e Lapa; corre ao longo da margem esquerda do rio Távora; 
desemboca no sistema central incluindo a serras do Açor, Estrela e Malcata e prolonga-se 
pelo território espanhol a Norte e a Leste. No segmento português desta Província dominam 
rochas siliciosas câmbricas e pré-câmbricas, sobressaindo os xistos do complexo xisto-
grauváquico e os granitos hercínicos. Existem áreas significativas de rochas básicas e 
ultrabásicas e ainda afloramentos residuais de calcários cristalinos, com algumas espécies 
de grande interesse florístico mas sem uma autêntica vegetação calcícola. Angelica major 
Lag., Armeria langei subsp. langei, Dianthus langeanus, Galium harcynium Weig. subsp. 
vivianum Kliphius, Genista cinerascens, G. hystrix, Isatis platyloba, Koeleria crassipes, 
Leuzea rhaponticoides, Ranunculus abnormis, R. nigrescens, Rubus brigantinus, Rumex 
suffruticosus, Santolina semidentata, Saxifraga fragosoi (=S. continentalis), Sedum 
willkomiannum e Teesdaliopsis conferta são algumas das plantas endémicas desta 
Província. Entre os endemismos ibéricos cujas populações estão maioritariamente contidas 
nesta província citam-se: Agrostis truncatula, Armeria transmontana, Campanula herminii, 
Carduus carpetanus, Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez-Mata & Sancho, 
Dianthus laricifolius subsp. laricifolius, Erysimum linifolium, Euphorbia matritensis, Euphorbia 
oxyphylla (= E. broteroi), Festuca summilusitana, Digitalis thapsi, Festuca rothmaleri, 
Genista micrantha, G. florida subsp. polygaliphylla, Hispidella hispanica, Jasione crispa 
subsp. sessiliflora, Silene legionensis, Spergularia capillacea, Trisetum ovatum, Hieracium 
castellanum, Ionopsidium abulense, Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood subsp. 
flaveola (Hoffmanns. & Link) Ladero & Velasco, L. pulverulenta, Lupinus hispanicus, 
Narcissus rupicola, Ranunculus longipes, Reseda virgata, Saxifraga dichotoma subsp. 
albarracinensis, Saxifraga carpetana, Silene coutinhoi e Thymus zygis subsp. zygis. Por 
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oposição a outras Províncias mediterrânicas são comuns ou estão presentes nesta área 
(espécies diferenciais) Agrostis duriaei, Artemisia glutinosa, Alyssum serpyllifolium, Carduus 
platypus subsp. platypus, Colchicum multiflorum, Gagea nevadensis, Holcus mollis, 
Juniperus oxycedrus, Linaria elegans, L. saxatilis, Luzula lactea, Plantago radicata, Prunus 
avium, Quercus faginea subsp. faginea, Rhinanthus minor, Scrophularia herminii, S. reuteri, 
etc. Na porção portuguesa a vegetação climácica é constituída por carvalhais de Quercus 
pyrenaica da subaliança Quercenion pyrenaicae (Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae, 
residualmente Holco mollis-Quercetum pyrenaicae), sobreirais do Quercion broteroi (Rusco 
aculeati Quercetum suberis inéd.) e mais raramente azinhais (Genisto hystricis-Quercetum 
rotundifoliae) da mesma aliança. Entre as comunidades arbustivas características dos 
territórios carpetano-ibérico-leoneses citam-se os giestais do Genistion polygaliphyllae 
eascomunidades de Echinospartum ibericum (Echinospartenion iberici). Os cervunais do 
Campanulo hermini-Nardion strictae, os estevais do Cistion laurifoliae e as comunidades de 
caméfitos pulviniformes do Hieracio castellani-Plantaginion radicatae têm o seu ótimo nesta 
Província. Por fim, refira-se que, no espaço geográfico português, têm o seu ótimo nesta 
província os arrelvados de terófitos crassifólios do Sedion pedicellato-andegavensis, os 
arrelvados de terófitos não nitrófilos de ótimo supraoromediterrânico do Triseto-Agrostion 
truncatulae, assim como algumas comunidades nitrófilas como sejam: as comunidades 
escionitrófilas perenes do Geranio robertiani-Cariolophetum sempervirentis e Myrrhoidi 
nodosae-Alliarietum petiolatae; as comunidades de margens de caminhos pisoteadas e 
intensamente nitrofilizadas do Urtico urentis-Malvetum neglectae e as comunidades de 
infestantes do Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae. 

4.8.1.6. Comunidades vegetais 

Há 5 milhões de anos o Sul da Europa devia ter um clima relativamente quente e húmido 
com uma densa vegetação predominantemente tropical ou sub-tropical. Deste período são 
testemunhos alguns exemplos de floresta sempre verde (folha-persistente), denominada 
Laurissilva, de que se destaca o azereiro (Prunus lusitanica subsp. lusitanica), que se 
encontram em vales encaixados em zonas montanhosas, onde terão permanecido esses 
microclimas quentes e húmidos (Paiva, 2001). 

Quando, há 3 milhões de anos, com as glaciações, a humidade e a pluviosidade diminuíram 
consideravelmente, ocorre um empobrecimento geral da floresta. As plantas que 
sobreviveram tiveram que se adaptar a temperaturas mais baixas e a maior secura, dando 
origem a uma vegetação com dominância de espécies herbáceas e arbustivas associadas a 
pinhais silvestres, isto é, uma vegetação com características semelhantes à da atual taiga 
(Paiva, 2002).  

Há cerca de 10 mil anos, ao terminar o último e mais drástico período glaciar, Wurm, dá-se 
uma evolução geral destes pinhais para uma floresta caducifólia. Portugal deveria ter sido 
um imenso carvalhal constituído, predominantemente, pelo carvalho-alvarinho (Quercus 
robur) nos pontos mais altos, e pelo negral (Quercus pyrenaica) e sobreirais (Quercus 
suber) nas zonas de clima mais temperado e seco (Paiva, 1998).  

Com a intervenção humana, inicia-se a destruição destas florestas naturais, inicialmente de 
forma esporádica e pontual com a abertura de clareiras para agricultura e pastorícia. Na 
Idade Média a destruição da floresta intensifica-se e inicia-se a sua substituição pela 
monocultura de pinheiro bravo (Pinus pinaster). Durante a época dos descobrimentos a 
nossa floresta é intensamente explorada para obter matéria-prima para a indústria de 
construção naval (Devy-Vareta, 1986). Muitos desses pinhais deram lugar a uma vegetação 
cada vez mais pobre constituída por formações de urzes (Erica ssp.), tojo (Ulex ssp.), giesta 
(Cytisus ssp.) e carqueja (Pterospartum tridentatum), que, de uma forma geral, são plantas 
pouco exigentes, formando aquilo a que chamamos matos e matagais (Paiva, 2001).  

Os fogos sempre foram um flagelo no nosso país, mas a partir de 1975 deu-se um aumento 
drástico dos mesmos, levando a uma devastação do que resta de pinhal, das poucas 
relíquias do Terciário e até mesmo de áreas agrícolas (Paiva, 2001). 
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Assim sendo, as comunidades vegetais atualmente existentes na área de estudo 
restringem-se a lameiros, a vegetação ripícola, matagais baixos e floresta de caducifólias.  

 

Figura 52 –  Comunidades vegetais existentes na área de estudo 

4.8.1.7. Metodologia 

Com o objetivo de identificar sistematicamente as espécies de flora e as unidades 
fitossociológicas características dos cobertos vegetativos existentes na área de estudo 
estrategicamente delimitados, serão identificados vários percursos nas diferentes unidades 
de vegetação identificadas, ao longo dos quais se procederá à recolha de espécimes para 
posterior identificação e uma primeira inventariação florística ao nível da espécie, género e 
família. 

Em para cada área irá procurar-se: 

- A ocorrência de espécies raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de 
extinção (denominadas RELAPE); 
- Associações de elementos florísticos observados em diferentes tipos de habitats 
constantes no Anexo I da Diretiva 92/43/CEE; 
- A ocorrência de habitats naturais constantes da Diretiva 92/43/CEE; 
- Delimitar zonas de interesse conservacionista para flora e vegetação.  

Dado que o estudo foi realizado no outono (e o ideal para o levantamento da Flora e 
Vegetação são a primavera e o princípio do verão) verificando-se uma situação climatérica 
anormal para a época (demasiado calor e precipitação quase inexistente), efetuou-se uma 
pesquisa bibliográfica intensiva de forma a poder referenciar o maior número de espécimes 
para a zona. 

4.8.1.8. Resultados 

4.8.1.8.1. Comunidades vegetais presentes na área de estudo 

As comunidades vegetais de uma determinada região refletem a interação de fatores 
bióticos e abióticos. Estes integram a atividade antropogénica, que tem exercido uma 
elevada pressão sobre a flora da região nos últimos séculos (sobretudo desde meados da 
Idade Média), conduzindo a uma redução significativa da diversidade e complexidade 
estrutural das formações vegetais. De facto, o pastoreio e a produção de carvão vegetal 
conduziram à substituição dos carvalhais outrora existentes por matos de diversos tipos, 
com uma diversidade inferior. 
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Ainda assim, preservou-se na área de estudo um conjunto de espécies relevante do ponto 
de vista conservacionista. Estas espécies foram já referidas no ponto 4.8.1.2. e voltam a ser 
referidas no ponto 4.8.1.8.2, em que se faz referência às comunidades vegetais tal como se 
distribuem pelos diferentes habitats. 

4.8.1.8.2. Habitats naturais presentes na área de estudo 

Entende-se por habitat um local ou fração do meio adequado para a vida de uma dada 
planta, animal, população ou comunidade. Na área de estudo foram identificados os 
seguintes habitats naturais constantes do Anexo I da Diretiva 92/43/CEE, que são ocupados 
por determinados tipos de vegetação: 

– 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica  
Florestas dominadas por carvalhais (Quercus pyrenaica), que se encontram em locais 
secos. Os carvalhais representam vestígios das comunidades climáticas da aliança 
Quercion robori-pyrenaicae, carvalhiças e carvalhais ibéricos desenvolvidos sobre 
substratos siliciosos em solos mais ou menos ácidos. A subaliança Quercetum pyrenaicae 
tem implementação na zona norte da Zona Industrial da qual fazem parte as associações: 
Holco mollis-Quercetum pyrenaicace, Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicace e 
Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae. Na área em estudo, a estrutura desta floresta 
encontra-se na forma arbustiva, sempre em contacto com as charnecas. 

 

Figura 53 –  Carvalhais dominados por Quercus pyrenaica. 

– 9340 - Florestas de Quercus ilex aquifolium  
Florestas dominadas por azinheira (Quercus ilex subsp. ballota), que se encontram em 
locais secos. Na área em estudo, a estrutura desta floresta encontra-se na forma arbustiva, 
em ilhas isoladas sempre em contacto com as charnecas. 

– 9260 - Florestas de Castanea sativa  
Florestas de Castanheiros supra-Mediterraneas e sub-Mediterraneas de Castanea sativa. 
Estas florestas podem ser vestígios de habitats naturais ou resultado de plantações, ou seja 
habitats seminaturais. 

– 6420 - Pradarias húmidas Mediterrânicas de ervas altas de Molino-Holoschoenium 
Este tipo de habitats naturais e seminaturais é constituído por gramíneas altas. Aqui pode-
se encontar Scirpus holoschoenus, Agrotis spp., Galium spp., Briza minor, Cyperus spp., 
Trifolium ssp., Carex spp., Juncus ssp., Hypericum ssp, Prunellla vulgaris, etc. É de 
assinalar a presença, por vezes, de espécies bulbosas como Paradisea lusitanica, 
Hyacinthoides hispanica, Gladiolus illyricus e orquídeas. 
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– 3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da paspalo-agrostidion com 
cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba  
Estas comunidades são caracterizadas pelo amieiro (Alnus glutinosa), freixo (Fraxinus 
angustifolia) carvalho negral (Quercus pyrenaica), carvalho negral (Quercus robur) e 
salgueiros (Salix ssp.). Frequentemente adjacentes aos cursos de água,estão associadas 
levadas ou taludes encharcados e umbrosos onde se desenvolvem associações típicas de 
pteridófitas para além de muitas hepáticas. A flora herbácea associada é muito variada e 
está estritamente ligada ao caudal, tipo de margem e declive. Desta forma, o estrato 
herbáceo é composto por espécies higrófilas, em grande parte comum à flora dos lameiros. 
As margens podem alojar espécies endémicas como Omphalodes nitida e Galium 
broterianum, entre outras. Das espécies herbáceas mais representativas podemos salientar 
a presença da menta-da-água (Mentha aquatica), agrião (Rorippa nasturtium-aquaticum), 
miosótis (Myosotis discolor e M. debilis), Carex ssp e Juncus ssp. 

– 92 AO - Florestas galerias com Salix alba e Polpus alba  
Estas comunidades estabelecem-se ao longo das margens dos cursos de água, 
desempenhando um papel fundamental na estabilização das margens, segurando o solo e 
evitando a erosão. Com o aumento da exploração dos lameiros, estes bosques ripícolas têm 
sido reduzidos a faixas mais ou menos estreitas ao longo dos cursos de água (no área de 
estudo, o rio Fervença). São caracterizados, ao nível arbóreo, pelo amieiro (Alnus 
glutinosa), vidoeiro (Betula alba), freixo (Fraxinus angustifolia), carvalhal negral (Quercus 
pyrenaica), carvalho alvarinho (Quercus robur) e salgueiros (Salix atrocinerea e Salix 
salviifolia). No estrato arbustivo pode-se encontrar o Sanguinho (Frangula alnus), o pilriteiro 
(Crataegus monogynea) e rosas (Rosa ssp.). 

– 3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes 
São curso de água intermitentes que secam parcialmente ou totalmente uma parte do ano, 
onde se encontra Polygonum spp, Ranunculus ssp., Juncus, ssp., etc. 

– 4090 - Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas 
Este é o habitat mais comum e dominante de toda a área de estudo. É característico de 
solos siliciosos, maioritariamente em climas atlânticos e subatlânticos, de planícies e 
montanhas baixas. Nas imediações dos carvalhais sobre os solos serpentinosos 
desenvolvem-se giestais (espécies arbustivas da família das Leguminosas) constituindo-se 
a primeira etapa de degradação dos carvalhais e sendo denominados por giestas, como a 
gieta-pioneira (Genista florida), Cytisus multiflorus. É nestas charnecas que se encontram as 
espécies Dianthus marizii e Santolina semidentata. 

 

Figura 54 –  Charnecas secas e Dianthus spp. 

Nenhum dos habitats presentes na área de estudo é identificado como habitat natural 
prioritário, no âmbito da Rede Natura 2000. 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 90/172 

4.8.1.8.3. Espécies RELAPE presentes na área de estudo 

São consideradas espécies RELAPE todas as que sejam Raras, Endémicas, Localizadas, 
Ameaçadas ou Em Perigo de Extinção, constantes da Diretiva Habitats ou protegidas ao 
abrigo da legislação nacional. 

Face à necessidade de preservação do património e diversidade biológica, este estatuto de 
proteção é atribuído a espécies que apresentam baixos contingentes, elevada velocidade de 
regressão nas suas populações, aumento dos fatores que as ameaçam e confinam a 
pequenas áreas.  

Na área de estudo foi identificado um conjunto de espécies endémicas, assim como 
espécies incluídas nos Anexos II, IV e V da Diretiva Habitats. 

Na tabela que se segue, estão indicadas as espécies RELAPE identificadas na área de 
estudo.  

 
Taxa Estatuto e/ou motivação para conservação 
Acer monspessulanum L. D- L 174/88 
Ajuga pyramidalis L. EL 
Anarrhimum bellidifolium (L.) Willd. EE 
Arenaria querioides Poirret ex Wilk subsp. querioides V; EIb. 
Armeria transmontana (Samp.) Lawrence EIB 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffmanns V; E 
Betula alba L. EIb; R, D-L174/88 
Campanula lusitanica L. subsp. lusianica R; EL. 
Castanea sativa Mill. D-L174/88 (em maciço) 
Conopodium majus (Gouan) Loret EE 
Cytisus multiflorus (L’ Her) Sweet EIb; nA 
Crocus cartetanus Boiss & Reut EIb 
Crocus serotinus Salisb. subsp salzmanni (Gay) Mathew V; EIb 
Dianthus laricifolius L. subsp larcifolius EIb Nw 
Dianthus marizii Brot V; R; ELu; Cons. Eur. 1983; Anexo II e IV 
Eryngium duriae Gay ex Boiss Ex 
Erythronium dens-canis L. Ex; EE. 
Festuca elegans Boiss Ex ; II e IV 
Fumaria reuteri Boiss R 
Galium broterianum Boiss & Reut EIb 
Galium mollugo L  EE 
Genista falcata Brot. EIb 
Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. umbellatum V 
Jasione crispa (Pourret) Samp subsp. serpentinica Ex 
Lavandula stoechas L. subsp. sampaiana Rozeira EIb; nA 
 Leuzea rhaponticoides Graells E; EIb; Cons. Eur. 1983; Anexo V 
Lilium martagon L.  Ex 
Lotus corniculatus L. subsp. carpetanus (Lacaica) Rivas 
mart. 

EIb 

Luzula lactea (Link.) E. Mey. EIb 
Narcissus bulbocodium L. subsp. bulbocodium Anexo V; EE 
Narcissus triandrus L. Anexo IV; EE 
Omphalodes nitida Hoffmanns & Link EI (NW) 
Ornithogalum concinnum (Salisb) Cout  EIb 
Paradisea lusitanica L.  Vu; EIb 
Phalacrocarpon oppositifolium (Brot) WilK. subsp. 
Oppositifolium 

Ex; R ;EIb 

Plantago radicata Hoffmanns & Link subsp. radicata Vu; EL 
Polygala microphylla L. EIb 
Pseudorrhenatherum longifolium (Thore) Rouy EE 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. tridentatum EIb; nA 
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp D-L 169/88 
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Taxa Estatuto e/ou motivação para conservação 
Quercus pyrenaica Willd. D-L174/88 (em maciço) 
Quercus robur L. D-L174/88 (em maciço) 
Ranunculus olissiponensis Pers. subsp. olissiponensis EIb 
Robus henriquesii Samp. EIb 
Ruscus aculeatus L. DH- Anexo V 
Salix salvifolia Brot Vu;EL; Anexo II e IV 
Santolina semidentata Hoffmanns & Link V; E; EL; Anexo II e IV 
Veronica micrantha Hoffmanns & Link Vu; EL; Anexo IV 
Legenda: 
Ex – Em perigo de extinção;  
A – Ameaçada; 
nA – não ameaçada 
V – Vulnerável; 
R – Rara;  
I – Indeterminada;  
EL – Endemismo Lusitanico; 
EIb - Endemismo Ibérico; 
EE – Endemismo Europeu  
D-L169/88 – espécies protegidas ao abrigo da legislação nacional D-L 169/88 
D-L174/88 – espécies protegidas ao abrigo da legislação nacional D-L 174/88 
II, IV, V – Anexos II, IV e V, respetivamente, da Diretiva de Habitats; 
Conc. Eur. – Concelho da Europa 
Con. Berna – Convenção de Berna foi assinada em Berna a 19 de setembro de 1979, durante a 3.º Conferência Europeia de 
Ministros do Ambiente. Em Portugal, o texto da Convenção foi publicado pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho. A sua 
regulamentação, em Portugal, decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro. 

Quadro 12 –  Espécies RELAPE presentes na área de estudo com o respetivo estatuto e/ou motivo para 
conservação. 

4.8.2. Fauna 

Portugal possui uma grande diversidade biológica, resultado da sua localização geográfica e 
das condições geofísicas. Inclui um elevado número de endemismos e de espécies-relíquia 
do ponto de vista biogeográfico e/ou genético (www.icnb.pt). 

Para o presente estudo, de caracterização da fauna, foi considerada, além da área 
abrangida pela Ampliação da Zona Industrial de Bragança, uma área tampão de cerca de 
500 m em redor daquela. 

Para caraterizar o estado atual da fauna do local, foi efetuada pesquisa bibliográfica da zona 
em questão e envolventes e realizaram-se trabalhos de campo no sentido de elaborar uma 
descrição o mais completa possível. 

A proximidade à malha urbana é uma relevante condicionante no que respeita à fauna do 
local. Além das espécies de distribuição generalizada com maior tolerância à presença 
humana, coexistirão outras na envolvência, de distribuição mais localizada e menos 
tolerante. Desta forma, pretende-se, com a situação de referência, inventariar e caracterizar 
os valores faunísticos presentes na área de estudo. 

4.8.2.1. Metodologia 

Com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e ao Google Earth, pretendeu-se 
verificar se a zona de estudo se insere nos limites de Áreas Classificadas incorporadas no 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei 142/2008, de 24 
de julho. O SNAC engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas 
classificadas que integram a Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo 
de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. Verificou-se ainda se o 
local em estudo faria parte de alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto 
atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna) 
(www.spea.pt, Costa et al., 2003). 
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Tendo em conta o âmbito deste trabalho, a avaliação das biocenoses foi efetuada não 
estudando todos os taxa existentes, mas apenas os grupos taxonómicos considerados 
como bioindicadores da qualidade ambiental do local e por serem potencialmente mais 
afetados pelo tipo de empreendimento em causa. Foram inventariados anfíbios, répteis, 
mamíferos, aves e peixes. 

Efetuou-se essencialmente uma compilação bibliográfica com o objetivo de elaborar uma 
listagem das espécies de vertebrados potencialmente ocorrentes na zona. Realizaram-se 
prospeções no terreno, de modo a se confirmar a presença de indivíduos dos diversos 
grupos. 

O trabalho de campo decorreu nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2011, tendo sido possível 
verificar a existência de algumas espécies.  

Os nomes vulgares utilizados no decorrer do presente trabalho são os constantes no “Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal”. Ainda com base neste livro, as espécies foram 
classificadas segundo o seu estatuto de conservação. 

4.8.2.2. Classificação do tipo de ocorrência das espécies na área de estudo 

De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes, discriminou-se 
a ocorrência das espécies em possível, muito provável ou confirmada.  

No caso dos répteis e anfíbios, considerou-se que a espécie tem ocorrência confirmada 
quando foi observada durante o trabalho de campo, muito provável quando a espécie é 
comum para os biótopos da área de estudo ou o seu biótopo preferencial está presente e 
possível quando está dada para a quadrícula 10x10km da área de estudo. 

Para os mamíferos, considerou-se que a sua ocorrência é confirmada quando foi registada 
no trabalho de campo (por observação direta ou por registo de indícios); é muito provável 
quando a espécie é dada para a quadrícula 50x50km em que se insere a área de estudo e é 
muito abundante em território nacional; é possível quando apenas é dada para a quadrícula 
50x50km.  

As espécies de aves foram consideradas como confirmadas quando foram observadas 
durante o trabalho de campo ou há bibliografia que indique a sua nidificação no local, foram 
dadas como muito prováveis quando estão listadas para a quadrícula 10x10km da área de 
estudo e os seus biótopos preferenciais estão presentes e como possíveis quando estão 
listadas para a quadrícula 10x10km da área de estudo mas os seus biótopos preferenciais 
não estão presentes.  

Para os peixes, considerou-se que uma espécie tem ocorrência muito provável se está 
listada para o Rio Fervença que delimita a área de estudo; possível, se é muito comum em 
território nacional e confirmada se a espécie foi detetada no local. 

4.8.2.2.1. Anfíbios e répteis 

No que respeita ao estudo dos anfíbios, foram efetuados percursos lineares a pé, durante o 
período crepuscular e noturno, em toda a zona de estudo e ainda percursos rodoviários na 
zona da área tampão. 

Para inventariação de répteis, foram prospetados os potenciais locais de abrigo (sob 
pequenas rochas, troncos e vegetação, entre outros) que se detetaram na zona de estudo e 
imediações.  
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Realizaram-se, para deteção de ambos os grupos, percursos rodoviários (diurnos e 
noturnos) a velocidade constante, para deteção de animais atropelados e animais que 
atravessam a via. Os percursos possíveis, foram realizados na área envolvente à zona de 
implementação das novas infraestruturas (Loureiro et al., 2008). 

4.8.2.2.2. Mamíferos 

Efetuou-se prospeção de indivíduos e de indícios de presença (pegadas, trilhos, fossadas, 
restos alimentares, tocas, galerias e excrementos) através de caminhos de terra existentes 
em 6 percursos lineares de 200m e registando os indícios /indivíduos (realização diurna e 
noturna uma vez que a generalidade apresenta hábitos noturnos ou crepusculares, sendo 
difícil a sua observação direta). Procurou-se que os transectos atravessassem os diferentes 
biótopos da zona.  

Colocaram-se estações-de-cheiro consistindo na preparação do solo com um substrato 
mole, que permite a recolha de um molde das patas dos animais que utilizem estas 
estruturas, tendo por objetivo a identificação das espécies. O substrato utilizado foi pó de 
pedra; o atrativo (sardinhas enlatadas para atrair a presença dos animais que passassem 
nas estruturas) foi colocado no centro de um círculo de aproximadamente 50 cm de raio. 

Recorreu-se também à compilação de informação bibliográfica, nomeadamente a 
publicação do Instituto da Conservação da Natureza (Mathias et al., 1999), onde a 
distribuição dos mamíferos é apresentada a uma escala de quadrículas 50X50 km do 
sistema UTM, de onde se obtém o tipo de ocorrência das espécies. 

4.8.2.2.3. Aves 

Para a caracterização da comunidade de aves foi utilizado um método pontual, que consiste 
no registo dos contactos obtidos por um observador em pontos-de-escuta durante um 
período temporal previamente estabelecido (5 minutos) (Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995). 
Ao longo do período de contagem o observador registou todos os contactos, visuais ou 
auditivos, especificando a espécie e o número de indivíduos. Foram realizados oito pontos 
de escuta e foram registadas observações pontuais de aves de rapina.  

Este método foi utilizado não com intuito de se contabilizarem indivíduos, mas para 
determinar a composição qualitativa das ornitocenoses. 

Os dados para as aves diurnas foram recolhidos durante os períodos de maior atividade, ou 
seja, durante o período matinal e no final do dia. 

Ao final do dia/princípio da noite, efetuaram-se também pontos-de-escuta para deteção de 
aves de hábitos crepusculares e noturnos (Loureiro et al. 2008). 

4.8.2.2.4. Peixes 

Adjacente à área tampão de 500 m considerada em redor da área de Ampliação da Zona 
Industrial, existe um pequeno troço do Rio Fervença que é importante ter em consideração. 
Este rio foi alvo de intervenção do Programa Nacional de Requalificação Urbana e 
Valorização Ambiental das Cidades – Polis. 

A caracterização da composição piscícola foi efetuada com recurso ao observado in loco e a 
pesquisa bibliográfica. 

A diversidade ictiológica foi ainda obtida através de consulta da “Carta piscícola” da 
Autoridade Florestal Nacional (http://www.cartapiscicola.org/). 
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4.8.2.3. Resultados 

Com auxílio de SIG e de Google Earth, verificou-se que a zona de estudo não se insere nos 
limites de Áreas Classificadas. No entanto, encontra-se, em linha reta, a uma distância de 
cerca de 3,4 km do Parque Natural de Montesinho, ZPE (Zona de Proteção Especial) 
Montesinho/Nogueira (PTCON0002) e SIC (Sítio de Importância Comunitária 
Montesinho/Nogueira (PTCON0002) e a cerca de 2,3 km do SIC Samil. 

 

 

Figura 55 –  Proximidade da zona de estudo em linha reta, às áreas classificadas mais próximas: Parque Natural de Montesinho, 
ZPE Montesinho/Nogueira, SIC Montesinho/Nogueira e SIC Samil 

A proximidade da zona a Áreas Classificadas poderia torná-la mais sensível devido à 
probabilidade de ocorrência de espécies raras e com estatuto de conservação desfavorável. 
No entanto, a zona de ampliação da Zona Industrial de Bragança incorpora uma área muito 
degradada, utilizada para passagem de rebanhos de cabras, cavalos, cães e gatos 
domésticos, além da utilização humana através da deposição de lixo de diversas origens e 
constante extração de lenhas da pequena bolsa de carvalhal ali existente. A integração na 
malha urbana torna a zona de ampliação pouco apetecível a espécies mais sensíveis e 
menos conspícuas, como são as espécies com estatutos de conservação desfavoráveis. 
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Figura 56 –  Lixo diverso (entulho, pneus, colchões) depositado na área de ampliação da Zona Industrial de Bragança 

4.8.2.3.1. Lista de espécies 

No decurso do trabalho de campo, confirmou-se a presença de 26 espécies na área de 
estudo (anfíbios – 1; répteis – 1; mamíferos – 2 e aves – 22). 

Apesar de existirem várias espécies de ocorrência provável na quadrícula da zona de 
estudo, os biótopos existentes são bastante perturbados e degradados, podendo nem 
sempre cumprir os requisitos mínimos para a ocorrência das referidas espécies. 

Da pesquisa bibliográfica consultada, considerou-se a existência de 169 espécies de 
possível ocorrência, 85 de ocorrência muito provável e 26 confirmadas por observação no 
local.  

24 (cerca de 15%) das espécies listadas para a área de estudo, ou seja, 22 espécies de 
aves e 2 espécies de mamíferos, apresentam estatuto de conservação segundo o novo 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (www.icn.pt); no entanto, nenhuma delas foi 
observada durante o trabalho de campo. 

  



 

1073F2t2RLr2_2013-04 96/172 

4.8.2.3.2. Anfíbios 

Existem em Portugal, 17 espécies de anfíbios. Destas, 7 estão referenciadas para a 
quadrícula que engloba a zona de estudo (anexo I), e por isso consideraram-se como de 
ocorrência muito provável. Dado que o biótopo preferencial de 3 espécies está presente na 
área de estudo, essas foram consideradas como possíveis. Na inventariação efetuada, 
apenas foi confirmada a presença de rã-verde (Pelophylax perezi) (6% do total de répteis 
presentes em Portugal). Esta espécie foi identificada nas margens do Rio Fervença, que se 
encontra no limite da área tampão adjacente à zona de ampliação da Zona Industrial.  

Todas as espécies consideradas são classificadas como “Pouco Preocupante” em Portugal 
(Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal).  

4.8.2.3.3. Répteis 

Existem 5 espécies de répteis potencialmente ocorrentes na área em estudo, das 28 
espécies em Portugal (Loureiro et al, 2008) (anexo 4). 

Todas as espécies de répteis de ocorrência muito provável no local têm a classificação de 
“Pouco Preocupante”. Na inventariação efetuada foi confirmada uma espécie, a lagartixa-
do-mato-comum (Psammodromus algirus), que corresponde a 3,6% das espécies que 
ocorrem em Portugal.  

Grande parte das espécies referidas apresentam uma maior área de distribuição, quer a 
nível nacional, quer ao nível regional, isto é, ocorrem praticamente em quase todo o 
território de Portugal Continental e ocupam uma grande diversidade de habitats.  

A área não contempla pontos húmidos ou habitats adequados à ocorrência de anfíbios, à 
exceção do pequeno troço do Rio Fervença abrangido pela zona de estudo.  

4.8.2.3.4. Mamíferos 

A escala mais recomendada para a elaboração de um atlas é 10x10 km, pelo que, como o 
atlas consultado apresenta escala 50x50 km, naturalmente foram consideradas inúmeras 
espécies que não ocorrem na zona de estudo, mas apenas na envolvência, como o caso do 
lobo (Canis lupus). Considerando as 68 espécies de mamíferos que ocorrem em Portugal, 
46 foram identificadas no atlas consultado como ocorrentes na quadrícula que abrange a 
área de estudo (anexo 4), e por isso apresentam ocorrência possível. Consideraram-se 
ainda 15 espécies como muito prováveis de ocorrer. 

O Parque Natural de Montesinho (e zona envolvente) constitui uma das áreas mais 
importantes para a conservação do lobo-ibérico em Portugal, albergando uma parte 
significativa do efetivo nacional total (cerca de 15%). Os efetivos que aqui ocorrem são parte 
integrante do maior núcleo populacional da Península Ibérica e de toda a Europa Ocidental. 
Esta área constitui ainda, em conjunto com a metade Norte da província de Zamora, uma 
das zonas de maior densidade de lobos da Península Ibérica (http://portal.icnb.pt/). 

A zona mais próxima à zona de estudo, onde ocorre lobo, localiza-se a cerca de 3 km (em 
linha reta). No entanto, devido à localização da zona de estudo na malha urbana, em plena 
cidade de Bragança, com toda a destruição do habitat associada, é praticamente impossível 
a existência de lobo no local. 

Além do lobo, os morcegos constituem o grupo de espécies com maior grau de ameaça. No 
entanto, embora sejam referenciados para a quadrícula (50X50 Km) respeitante à zona 
estudada, não foram detetados indivíduos e não foram encontrados na zona, pontos de 
alimentação ou dormitórios destas espécies. Poderiam ser efetuados estudos mais 
aprofundados, com auxílio de tecnologia para deteção de morcegos. No entanto, considera-
se a área com um habitat inadequado à existência destes animais. 
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Sendo sensíveis a todos os fatores responsáveis pela degradação e perda de habitat, os 
mamíferos sofrem com algumas ameaças mais específicas, que as suas características 
biológicas ou o seu papel socioeconómico determinam. 

Nas prospeções efetuadas, foram observados 1 exemplar de ratinho-do-campo (Apodemus 
sylvaticus) e 1 excremento de um mustelídeo, provavelmente de uma fuinha (Martes foina). 
Estas duas espécies correspondem a 3% das espécies de mamíferos selvagens que 
ocorrem em Portugal. Além destes, apenas se observaram animais domésticos na zona - as 
estações-de-cheio foram utilizadas por gatos-domésticos; observaram-se também cães, 
cavalos e excrementos de rebanho de cabras. 

4.8.2.3.5. Aves 

Quanto às aves, na área de estudo ocorrem sobretudo espécies de passeriformes 
características do biótopo arbustivo (bosque) e agrícola. Além destas, podem observar-se 
espécies tipicamente mediterrânicas (Jansen, 2002).  

O facto de se terem realizado prospeções de campo apenas numa determinada época do 
ano impossibilita a deteção de espécies nidificantes, visitantes de inverno, migradoras 
estivais e as que apenas se encontram de passagem, o que certamente aumentaria a 
riqueza específica observada. 

Na pesquisa bibliográfica foram inventariadas 106 espécies para a quadrícula em que se 
insere a área de estudo, que foram consideradas como apresentando ocorrência muito 
provável, mas apenas 22 foram detetadas durante o trabalho de campo (anexo 4) (7,5% das 
espécies ocorrentes em Portugal). 63 têm ocorrência possível. 

Das 22 espécies observadas (existem em Portugal 294 espécies de aves), todas são 
classificadas com estatuto de conservação “Pouco Preocupante”. De modo semelhante aos 
outros grupos, existem espécies, nas áreas classificadas envolventes, com estatutos de 
conservação que requerem preocupações e cuidados acrescidos a ter em conta na 
construção de infraestruturas.  

Os pardais (Passer domesticus), pintarroxos (Carduelis canabina) e estorninhos-pretos 
(Sturnus unicolor), foram as únicas aves observadas em bandos. De todas as outras 
espécies apenas se observou um exemplar, à exceção de rola-turca (Streptopelia decaoto), 
do chapim-azul (Cyanistes caeruleus) e do chapim-real (Parus major).  

Foi observada apenas uma ave de rapina diurna, uma águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 
e uma ave de rapina noturna em vocalização noturna, o mocho-galego (Athene noctua). 

Das espécies inventariadas, 7 apresentam estatuto de conservação desfavorável: o açor 
(Accipiter gentilis), a ógea (Falco subbuteo), o milhafre-real (Milvus milvus), o tartaranhão-
cinzento (Cyrcus cyaneus), o esmerilhão (Falco columbarius) e o noitibó-da-Europa 
(Caprimulgus europaeus), com estatuto “Vulnerável”. Além destas, o tartaranhão-caçador 
(Circus pygargus) apresenta estatuto de “Em Perigo”. Embora estejam confirmadas para a 
quadrícula em estudo, nenhuma foi detetada nos trabalhos de campo. 

4.8.2.3.6. Peixes 

Das 51 espécies de peixe portuguesas, com base na “Carta Piscícola Nacional”, 5 têm 
presença provável no rio Fervença (anexo 4 do Tomo III). Destas, apenas o bordalo 
(Squalius alburnoides) apresenta estatuto de conservação desfavorável “Vulnerável”. 

Durante o trabalho de campo, não foram efetuadas amostragens de peixes, pois a massa 
de água presente no limite da área de estudo não demonstrava condições adequadas à 
existência deste grupo de vertebrados.  
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A análise da Carta Piscícola Nacional comprova esta situação, pois indica que foram 
capturados muito poucos exemplares no rio Fervença e apenas próximo da localidade de 
Alfaião. Os exemplares foram capturados entre agosto e setembro de 1997: 1 exemplar de 
bordalo, 3 barbos, 5 pimpões, 2 bogas e 4 escalos. Este facto deve-se, provavelmente, à 
reduzida qualidade da água deste rio, devido às descargas de efluentes não tratados. A 
situação aparenta estar preferível, mas não foram efetuadas novas capturas e novos 
estudos de inventariação da ictiofauna. 

O Rio Fervença é um dos afluentes da margem direita do rio Sabor e a sua morfologia é 
caracterizada pela grande bacia hidrográfica de Bragança. Na área desta bacia distingue-se 
a zona rural, constituída essencialmente por regiões agrícolas, e uma zona urbana de 
grande pressão sobre a bacia do rio, que é a cidade de Bragança. No interior desta bacia 
encontram-se áreas representativas dos diferentes impactos: efluentes domésticos; 
depósito de resíduos sólidos (lixeira municipal); atividades agropecuárias; agricultura de 
regadio e exploração de recursos naturais que estão a influenciar a qualidade dos recursos 
hídricos (Fernandes & Oliveira, 2001). 

4.8.2.3.7. Ocorrência de espécies por biótopos 

Um biótopo pode ser constituído por um ou mais Habitats da Rede Natura 2000. Por vezes 
a delimitação geográfica entre dois ou mais habitats não é possível, quer por aspetos 
taxonómicos, quer por limitações de campo. 

Identificou-se a existência de 3 biótopos na zona de estudo – agrícola, bosque e galeria 
ripícola (carta do uso de solos). Neste caso, o biótopo agrícola está representado por 
terreno de restolho de aveia, o bosque por uma mancha de carvalhos de pequeno porte 
com uma franja de castanheiros, e a galeria ripícola pela parte marginal do troço do rio 
Fervença que é abrangida pela zona em questão. 

As espécies confirmadas na área de estudo foram observadas nos três biótopos e 
identificadas no terreno (Figura 57 e 58) e Quadro 13. 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 99/172 

 
Figura 57 –  Biótopos presentes na zona de estudo: bosque (predominantemente carvalhal de pequeno porte) e agrícola (restolho 
de aveia) 

 
Figura 58 –  Biótopo presente na zona de estudo. Galeria ripícola do rio Fervença 

  

Biótopo Agrícola 

Biótopo Bosque 

Galeria ripícola 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 100/172 

 
 Espécie Biótopos 
 Nome científico Nome vernáculo Bosque Agrícola Galeria 

Ripícola 
Anfíbios Pelophylax perezi Rã-verde   X 
Répteis Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato-

comum 
 X  

Mamíferos Apodemus sylvaticus Ratinho-do-campo X   
Martes foina Fuinha X   

Aves Alauda arvensis Laverca  X  
Athene noctua Mocho-galego X   
Buteo buteo Águia-d´asa-redonda X X  
Carduelis canabina Pintarroxo  X  
Carduelis chloris Verdilhão X   
Columba livia Pombo doméstico  X  
Columba palumbus Pombo-torcaz X X  
Corvus corone Gralha-preta  X  
Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo X   
Fringilla coelebs Tentilhão  X  
Garrulus glandarius Gaio X   
Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta  X  
Cyanistes caeruleus Chapim-azul X   
Parus major Chapim-real X   
Passer domesticus Pardal  X  
Phoenicurus ochuros Rabirruivo  X  
Pica pica Pega-rabuda X   
Streptopelia decaoto Rola-turca X   
Sturnus unicolor Estorninho-preto X X  
Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete X   
Turdus merula Melro-preto X   
Turdus viscivorus Tordoveia X   

Quadro 13 –  Distribuição das espécies prospetadas pelos biótopos presentes 

Como referido, os registos referem-se apenas aos dias de trabalho de campo efetuados. O 
mesmo estudo, realizado noutra época do ano, provavelmente teria resultados diferentes.  

Tendo em conta os dias de trabalho de campo efetuados, a maior diversidade específica foi 
detetada na zona de bosque: (64%) seguido do agrícola: (49%) e, como apenas foi 
observada 1 espécie na galeria ripícola, este corresponde a 4% (Nota: algumas espécies 
foram consideradas em 2 biótopos). 

 

Figura 59 –  Percentagem de espécies observadas nos biótopos mais representativos (bosque, agrícola e 
galeria ripícola) 
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Apesar de existir uma lista de 127 espécies confirmadas para a quadrícula da área de 
estudo, os biótopos existentes são bastante perturbados e degradados, podendo nem 
sempre cumprir os requisitos mínimos para permitir a ocorrência das espécies. No entanto, 
a maior ocorrência do biótopo arbustivo aparentemente indica que as espécies o utilizam 
como refúgio e abrigo. 

A área em estudo não está englobada em nenhuma área classificada (Área Protegida, Sítio 
Rede Natura 2000, ZPE) ou IBA, nem em outro tipo de zona com interesse 
conservacionista. Como já referido, encontra-se em linha reta, a uma distância de cerca de 
3,4 km do Parque Natural de Montesinho, ZPE (Zona de Proteção Especial) 
Montesinho/Nogueira (PTCON0002) e SIC (Sítio de Importância Comunitária 
Montesinho/Nogueira (PTCON0002) e a cerca de 2,3 km do SIC Samil. 

De acordo com o descrito anteriormente, a área de estudo não apresenta zonas de elevada 
importância ecológica. Este facto, deve-se a uma elevada intervenção humana na zona em 
questão. Não se detetou qualquer zona natural sem intervenção humana. A zona agrícola é 
trabalhada para o cultivo de cereais e a pequena mancha de carvalhos é sistematicamente 
devastada para obtenção de lenha. Praticamente toda a área está coberta de lixo.  

Por estas razões, o projeto não apresenta condicionantes ambientais à sua execução. 

4.8.2.4. Situação de referência 

Como já referido, a área de estudo apresenta uma grande intervenção humana, sendo 
ocupada essencialmente por tecido rural (adjacente a zona industrial implementada e em 
funcionamento) e uma pequena mancha pontual de bosque constituída por carvalhos de 
pequeno porte. Neste contexto, a galeria ripícola, poderia apresentar o maior valor do ponto 
de vista ecológico. No entanto, está inserida na malha urbana, com utilização do ponto de 
vista lúdico. Este rio foi requalificado através do Programa Polis, tornando-o acessível a 
todos os cidadãos, que dele fazem um uso intensivo. Existem açudes, espaços para feiras e 
exposições e diversas formas de acesso (escadas, rampas, caminhos). Em cada uma das 
margens há um corredor pedonal que acompanha o rio. 
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Figura 60 –  Carta dos biótopos/habitats presentes 

O conjunto de fatores descritos leva a que o espaço de estudo não comporte áreas de 
elevada relevância ecológica ou grandes valores ecológicos faunísticos.  

Destacam-se os biótopos de bosque e galeria ripícola, que, se existir uma melhoria no seu 
estado de conservação, poderão permitir a presença de outras espécies com interesse para 
a conservação, que dependem da qualidade destes tipos de biótopo.  

Tendo em conta a pressão humana a que a área de estudo se encontra sujeita, espera-se 
que continue a ocorrer um aumento da densidade populacional e, consequentemente, de 
áreas urbanizadas/industriais ou ocupadas por pequenos espaços agrícolas, e uma 
contínua regressão das áreas naturais. A conjunção destes fatores resulta numa área com 
poucos valores ecológicos, do ponto de vista faunístico. 
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4.9. Socioeconomia 

4.9.1. Introdução 

A caracterização da componente socioeconómica é feita com base na contribuição que um 
projeto desta natureza tem no desenvolvimento da região em causa. 

A fim de perceber as dinâmicas sociais e económicas da área em estudo, pretende-se, 
então, conhecer a população e as atividades económicas que caracterizam a área, direta ou 
indiretamente afetadas pelo projeto. 

O levantamento da situação atual é efetuado ao nível do concelho onde se insere o projeto 
(Bragança) e seu enquadramento no contexto regional da NUT II (Região Norte) e NUT III 
(sub-região de Alto Trás-os-Montes). São ainda apresentados, sempre que disponíveis, os 
dados referentes às freguesias onde se insere a área de intervenção. 

A caracterização é feita no âmbito das seguintes variáveis: 

- Demografia e dinâmica populacional; 
- Estrutura produtiva; 
- Tecido empresarial. 

Os resultados obtidos tiveram por base os censos de 2001 e 2011, o anuário estatístico de 
2002, 2009 e 2011 e publicações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte. 

Os dados estatísticos que serviram de base à presente caracterização são apresentados 
segundo a divisão territorial e administrativa conforme referido anteriormente.  

A caracterização económica alarga-se aos níveis concelhio e regional, em virtude da 
natureza mais abrangente dos fenómenos diretamente relacionados com a atividade 
económica. 

4.9.2. Demografia e dinâmica populacional 

Residiam no concelho de Bragança, em 2011, 35 341 habitantes (população cerca de 1,7% 
superior à de 2001). Entre 1991 e 2001, o concelho de Bragança tinha registado um 
acréscimo populacional de 5,1%.  

No contexto das NUT III, é de referir que Bragança foi o único concelho que registou um 
crescimento populacional, sendo que a população residente de Alto Trás-os-Montes 
apresentou um decréscimo de 8% entre 2001 e 2011. 

 
Unidade territorial Superfície 

(km2) 
População residente Variação da população (%)

1991 1991 2001 1991/2001 2001/2011 
Norte 21 283,9 3 472 715 3 472 715 3 687 293 6,2 0,1 
Alto Trás-os-Montes 8 171,6 235 241 235 241 223 333 -5,1 -8,3 
Bragança 1 173,6 33 055 33 055 34 750 5,1 1,7 
Bragança (Sé) 10,1 12 840 12 840 16 593 29,2 -  
Gostei 18,4 * * 412 - -  
Samil 9,2 925 925 1 077 16,4 -  
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População  
(*) Freguesia criada após 1991. 
(**) Sem dados. 

Quadro 14 –  População residente na freguesia, concelho e NUT II e III, 1991-2001-2011 
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Unidade territorial Densidade (hab/km2) 

1991 2001 2011 
Norte 163,2 173,2 173,4 
Alto Trás-os-Montes 28,8 27,3 25,1 
Bragança 28,2 29,6 30,1 
Bragança (Sé) 1 271,3 1 642,9 -  
Gostei -, 22,4 -  
Samil 100,5 117,1 -  

Quadro 15 –  Densidade populacional por freguesia, concelho e NUT II e III, 1991-2001-2011 

Quanto às freguesias de Bragança (Sé) e Samil, ambas tinham registado, na anterior 
década, um acréscimo populacional. O ganho de residentes nestas duas freguesias da 
cidade deve-se essencialmente à captação de população do exterior, nomeadamente da 
sub-região Alto Trás-os-Montes, mas também aos movimentos internos (migração de 
população de freguesias interiores do concelho para as freguesias do perímetro urbano de 
Bragança). O facto de a cidade de Bragança estar dotada de estabelecimentos de ensino 
superior, equipamentos, serviços e infraestruturas diversificados constitui, por si só, um pólo 
de atração e de concentração de emprego.  

Analisando a densidade populacional, verifica-se que o concelho de Bragança apresenta 
valores superiores aos da sub-região de Alto Trás-os-Montes, e que as freguesias da cidade 
apresentam uma densidade elevada. De realçar a freguesia de Bragança (Sé), cujo valor de 
densidade é excecionalmente elevado (o que revela o seu caráter claramente urbano) e 
crescem na década de 1991-2001. 

Esta variação da população está relacionada com o processo natural de renovação 
(natalidade e mortalidade) e com a sua mobilidade, pelo que interessa analisar as 
componentes do crescimento demográfico em Bragança. 

Outro dado importante para a análise da dinâmica populacional da área em estudo é a 
evolução da população por faixa etária. Pela análise do quadro seguinte constata-se que, na 
última década, houve um aumento do envelhecimento no concelho, expresso pelo aumento 
dos idosos (>65 anos) e pela diminuição dos jovens (0-14 anos). Esta situação poderá 
agravar-se na próxima década. De facto, observando os valores registados para cada grupo 
etário, verifica-se que no concelho de Bragança os grupos etários mais jovens (0-24 anos) 
perderam população, ao passo que os grupos 25-64 anos e 65 e mais anos registaram um 
aumento.  

Neste contexto, considera-se que existe uma tendência para o duplo envelhecimento, isto é, 
regressão dos grupos etários jovens (envelhecimento na base) e acréscimo nos grupos 
etários superiores (envelhecimento no topo), sendo estas as principais modificações 
estruturais em Bragança, que seguem a tendência geral da sub-região Alto Trás-os-Montes 
e região Norte. 

 
Anos 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos 65 e mais anos 
1981 26,6 17,9 43,0 12,5 
1991 19,7 15,9 48,5 16,0 
2001 13,9 14,5 52,1 19,5 
2009 12,6 10,6 55,7 21,1 
2011 12,3 10,0 54,2 23,5 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População  

Quadro 16 –  Estrutura etária da população residente no concelho de Bragança, 1981-2011 
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Através do índice de envelhecimento verifica-se que, no concelho de Bragança, desde 1981 
até 2009 tem aumentado a proporção idoso/jovem. Deste modo, em 1981, para cada jovem 
dos 0 aos 14 anos tinha-se 0,5 indivíduos idosos, enquanto em 2011 a proporção atingia os 
1,9. 

 
Anos Índice de envelhecimento Índice de dependência de idosos 
1981 46,8 20,5 
1991 81,4 24,5 
2001 140,2 29,3 
2009 167,6 31,9 
2011 191,4 36,6 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População  

Quadro 17 –  Índices de estrutura concelho de Bragança, 1981-2011 

Nível de instrução 

A taxa de analfabetismo da população residente no concelho de Bragança em 2001 é de 
12,2%, valor ligeiramente inferior à média dos concelhos que integram a sub-região de Alto 
Trás-os-Montes (15,8%). Na década de 1991-2001, a taxa de analfabetismo desceu em 
todas as unidades territoriais, tendo o concelho de Bragança registado uma diminuição 
maior do que a sub-região e a região em que se insere. 

 
Unidade Territorial 
 

Taxa de analfabetismo (%) 
1991 2001 

Norte 9,9 8,3 
Alto Trás-os-Montes 18,2 15,8 
Bragança 15,3 12,2 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001 

Quadro 18 –  Taxa de analfabetismo (1991 e 2001) 

No que diz respeito à população com formação, constata-se que nas unidades territoriais 
estudadas mais de 81% da população possui um grau de formação. No entanto, a maioria 
da população possui apenas formação ao nível do 1.º ciclo. 

 
Nível de ensino atingido 
 

Unidade Territorial 
Norte Alto Trás-os-Montes Bragança

Nenhum 515 079 14,0% 42 366 19,0% 5 505 15,8%
Básico – 1.º ciclo 1 386 766 37,6% 90 842 40,7% 12 116 34,9%
Básico – 2.º ciclo 557 752 15,1% 25 950 11,6% 3 572 10,3%
Básico – 3.º ciclo 395 422 10,7% 20 608 9,2% 3 516 10,1%
Secundário 480 825 13,0% 24 119 10,8% 4 830 13,9%
Médio 21 970 0,6% 1 021 0,5% 253 0,7%
Superior 329 479 9,0% 18 427 8,2% 4 958 14,3%
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001 

Quadro 19 –  População residente Segundo o nível de instrução, 2001 

Comparando os valores de formação da população residente, verifica-se que o concelho de 
Bragança apresenta uma percentagem elevada de população com formação superior 
comparativamente com a região e sub-região onde se insere. Este valor deverá estar 
relacionado com a oferta de ensino superior que existe no concelho. 
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4.9.3. Estrutura produtiva 

População ativa 

Em 2001, a taxa de atividade no concelho de Bragança (42,0%) era superior em 4,6% 
relativamente à taxa da atividade da média dos concelhos da sub-região de Alto Trás-os-
Montes (37,4%). De 1991 a 2001 regista-se um aumento da taxa de atividade em todas as 
unidades territoriais analisadas, tendência que se manifestou em 2011 para a NUTII.  

O concelho de Bragança é o terceiro dos pertencentes à sub-região de Alto Trás-os-Montes 
em que, na última década censitária, a taxa de atividade mais aumentou, tendo subido 
cerca de 4,8 pontos percentuais. 

 
Unidade Territorial 
 

População ativa População desempregada (2001)
2001 Total Á procura do 1.º

emprego
À procura de novo 

emprego
Norte 1 775 015 118 912 24 794 (20,9%) 94 118 (79,1%)
Alto Trás-os-Montes 83 581 7 225 2 220 (30,7%) 5 005 (69,3%)
Bragança 14 582 992 312 (31,5%) 680 (68,5%)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001 

Quadro 20 –  População ativa e desempregada, 2001 

 
Unidade Territorial 
 

Taxa de atividade (%) Taxa de desemprego (%)
1991 2001 2011 1991 2001 2011

Norte 45,5 48,1 52,9 5,0 6,7 13,0
Alto Trás-os-Montes 35,7 37,4 - 6,2 8,6 -
Bragança 37,2 42,0 - 5,2 6,8 -
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001, 2011 

Quadro 21 –  Taxas de atividade e de desemprego 

O acréscimo da taxa de atividade poderá resultar, quer da diminuição do número de jovens 
e do aumento do envelhecimento da população, visível na análise da estrutura etária, quer 
do dinamismo económico da região em causa. Estes dois fatores não são responsáveis 
individualmente pelo aumento da taxa de atividade, existindo sim, em alguns casos, um 
peso mais significativo de um fator sobre o outro. 

Neste contexto, dado que a taxa de desemprego aumentou, não poderá ter sido o 
dinamismo económico o fator com responsabilidade no aumento das taxas de atividade no 
município de Bragança e na sub-região Alto Trás-os-Montes, mas sim o aumento do 
envelhecimento e a diminuição do número de jovens. 

Setores de atividade e emprego 

Em termos de ocupação dos trabalhadores por conta de outrem, o concelho de Bragança 
caracteriza-se pelo predomínio do setor terciário, sendo este setor responsável por 71,9% 
dos empregos. Relativamente aos restantes setores de atividade, o setor secundário é o 
segundo mais importante (27,3%); o setor primário apresenta pouca representatividade 
(0,8%). 

Comparando o mercado de trabalho de Bragança com a média dos concelhos que integram 
a sub-região de Alto Trás-os-Montes, verifica-se que, ao nível do setor primário e 
secundário, Bragança apresenta valores inferiores. 
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Unidade Territorial Total Primário Secundário Terciário
Portugal (continente) 2 267 915 36 524 (1,6%) 798 315 (35,2%) 1 433 076 (63,2%)
Região Norte 767 668 6 180 (0,8%) 362 846 (47,3%) 398 642 (51,9%)
Alto Trás-os-Montes 23 129 364 (1,6%) 7 320 (31,6%) 15 445 (66,8%)
Bragança 5 079 43(0,8%) 1 387 (27,3%) 3 649 (71,9%)
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2009 

Quadro 22 –  Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos, segundo o setor de atividade 
(CAE, Rev.3, 2008) 

 
Setor 1991 2001 Variação
Primário 2 889 1 213 -58%
Secundário 1 838 2 493 +36%
Terciário 6 936 9 884 +43%
Total 11 663 13 590 +17%
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 1991 e 2001 

Quadro 23 –  População residente empregada, segundo o setor de atividade 

O comportamento da população ativa de Bragança relativamente ao emprego caracterizava-
se, em 2001, pelo grande predomínio dos trabalhadores por conta de outrem (77,28%) e, 
em segundo lugar, pelos patrões (10,82%), seguindo a tendência quer da região Norte quer 
da sub-região Alto Trás-os-Montes. Regista-se a pouca representatividade dos 
trabalhadores familiares não remunerados, membros ativos de cooperativa e outra situação, 
em que cada profissão não ultrapassa os dois pontos percentuais. 

 

Total 

Unidade Territorial 
Norte Alto Trás-os-Montes Bragança 

1 656 103                 76 356              13 590 
Empregador 174 199 (10,5%) 11 452 (15,0%) 1 471 (10,8%) 
Trabalhador por conta própria 103 393 (6,2%) 10 700 (14,0%) 1 177 (8,7%) 
Trabalhador familiar não remunerado 15 090 (0,9%) 2 843 (3,7%) 221 (1,6%) 
Trabalhador por conta de outrem 1 349 268 (81,5%) 50 318 (65,9%) 10 503 (77,3%) 
Membro ativo de cooperativa 861 (0,1%) 65 (0,1%) 4 (0,0%) 
Outra situação 13 292 (0,8%) 978 (1,3%) 214 (1,6%) 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001 

Quadro 24 –  População residente empregada, segundo a profissão 

Em termos de diferenciação socioprofissional da população ativa de Bragança, destaca-se, 
em 2001, o peso do pessoal dos serviços de proteção e segurança, dos serviços pessoais e 
domésticos e trabalhadores similares (grupo 5), dos trabalhadores da produção industrial e 
artesãos (grupo 7) e das profissões intelectuais e científicas (grupo 2), sendo que estes três 
grupos representam cerca de metade dos empregos da população ativa (respetivamente 
17,2%, 14,8% e 13,7%). Ao peso do grupo 2 não é alheia a presença de um importante polo 
universitário, o Instituto Politécnico de Bragança. 
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Grupos 

socioprofissionais8 
Unidade Territorial

Norte Alto Trás-os-Montes Bragança
1 117 265 (7,1%) 4 773 (6,2%) 868 (6,4%)
2 116 771 (7,1%) 6 086 (8,0%) 1 869 (13,7%)
3 136 596 (8,3%) 5 768 (7,6%) 1 440 (10,6%)
4 154 320 (9,3%) 5 980 (7,8%) 1 481 (10,9%)
5 201 015 (12,1%) 11 468 (15,0%) 2 335 (17,2%)
6 68 409 (4,1%) 14 692 (19,2%) 1 160 (8,5%)
7 459 441 (27,7%) 12 818 (16,8%) 2 005 (14,8%)
8 178 899 (10,8%) 3792 (5,0%) 547 (4,0%)
9 217 948 (13,2%) 10 430 (13,7%) 1 812 (13,3%)
0 5 439 (0,3%) 549 (0,7%) 83 (0,6%)

Total 1 656 103 (100,0%) 76 356 (100,0%) 13 590 (100,0%)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001 

Quadro 25 –  População residente empregada, segundo o grupo socioprofissional 

4.9.4. Tecido empresarial 

Da análise do quadro 26 resulta que os ramos de atividade com maior número de 
sociedades com sede na sub-região de Alto Trás-os-Montes são o grupo G - comércio por 
grosso e a retalho; reparações automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e 
doméstico, o grupo F – construção e o grupo I - alojamento, restauração e similares. Estes 
três grupos em conjunto representam cerca de 47,3% das sociedades sediadas nos 
concelhos de Alto Trás-os-Montes. 

 
Atividade  
(CAE-Rev.3) 

Unidade Territorial 
Região Norte Alto Trás-os-Montes Bragança

Total 366 022 19 674 3 744
A 11 407 (3,1%) 1 871 (9,5%) 258 (6,9%)
B 428 (0,1%) 72 (0,4%) 5 (0,1%)
C 34 693 (9,5%) 1 099 (5,6%) 150 (4,0%)
D 267 (0,1%) 27 (0,1%) 9 (0,2%)
E 339 (0,1%) 14 (0,1%) 1 (0,0%)
F 33 462 (9,1%) 2 115 (10,8%) 424 (11,3%)
G 90 164 (24,6%) 4 998 (25,4%) 805 (21,5%)
H 6 770 (1,8%) 566 (2,9%) 77 (2,1%)
I 26 820 (7,3%) 2 188 (11,1%) 410 (11,0%)
J 3 405 (0,9%) 114 (0,6%) 29 (0,8%)
L 8 593 (2,3%) 194 (1,0%) 40 (1,1%)
M 34 642 (9,5%) 1 390 (7,1%) 331 (8,8%)
N 39 591 (10,8%) 1 221 (6,2%) 282 (7,5%)
P 23 876 (6,5%) 1 373 (7,0%) 353 (9,4%)
Q 27 724(7,6%) 1 157 (5,9%) 293 (7,8%)
R 6 919 (1,9%) 283(1,4%) 62 (1,7%)
S 16 992 (4,6%) 992 (5,0%) 215 (5,7%)
Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte - 2011 

Quadro 26 –  Empresas por município da sede, segundo a CAE, Rev. 3, 2010 

                                                      
81 – Membros de corpos legislativos, quadros dirigentes da função pública, diretores e quadros dirigentes de empresas; 
2 – Profissões intelectuais e científicas; 
3 – Profissões técnicas intermédias; 
4 – Empregados administrativos; 
5 – Pessoal dos serviços de proteção e segurança, dos serviços pessoais e domésticos e trabalhadores similares; 
6 – Trabalhadores de agricultura e pesca; 
7 – Trabalhadores da produção industrial e artesãos; 
8 – Operadores de instalações industriais e máquinas fixas, condutores e montadores; 
9 – Trabalhadores não qualificados da agricultura, indústria, comércio e serviços; 
0 – Forças armadas.  
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No concelho de Bragança registam-se 3 744 empresas, número significativo, que perfaz 
cerca de 19% das empresas do conjunto de municípios que integram a sub-região Alto 
Trás-os-Montes. Em termos de representatividade, o concelho de Bragança acompanha a 
tendência de sub-região, pelo que as empresas do grupo G - comércio por grosso e a 
retalho; reparações automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico, do 
grupo F - construção e do grupo I - alojamento, restauração e similares são as mais 
significativas, com respetivamente 21,5%, 11,3% e 11,0%. 

O número de empresas com sede na sub-região e no concelho de Bragança justifica de 
facto o peso do setor terciário em Alto Trás-os-Montes, bem como em Bragança. 

4.9.5. Síntese 

Considerando as tendências evolutivas mais recentes, as freguesias da área em estudo 
apresentam uma interessante dinâmica populacional, tendo registado nas últimas décadas 
um crescimento populacional. O município de Bragança apresenta uma dinâmica 
populacional positiva, tendo superado não só a NUT III (Alto Trás-os-Montes) como também 
a região Norte. Para esse facto contribuiu o ganho de população vinda quer de outros 
concelhos quer do estrangeiro. 

Regista-se no concelho de Bragança um desequilíbrio da estrutura populacional, na medida 
em que a população acusou nos últimos 20 anos um envelhecimento significativo. Este 
envelhecimento, aliado ao decréscimo da população jovem, tem repercussões negativas na 
estrutura produtiva, uma vez que conduz a uma diminuição da população em idade ativa. 

Por outro lado, os níveis de literacia da maioria da população não contribuem para 
minimizar os efeitos do envelhecimento na estrutura produtiva, na medida em que a maioria 
da população tem, no máximo, o primeiro ciclo completo. No entanto, o concelho de 
Bragança apresenta 14,3% da população com formação superior, o que resulta numa 
vantagem competitiva. 

O concelho de Bragança caracteriza-se por uma grande representatividade do setor 
terciário, empregando mais de 70% da população ativa.  

O comportamento da população ativa face ao emprego demonstra um fraco dinamismo ao 
nível da iniciativa, dado que cerca de 77% da população residente empregada é 
trabalhadora por conta de outrem. 

Quanto ao tipo de empresas a laborar no concelho de Bragança, destacam-se, como mais 
numerosas, as ligadas ao comércio por grosso e a retalho, automóveis, motociclos e de 
bens de uso pessoal e doméstico; construção e alojamento, restauração e similares, que 
representam 43,8% das empresas. 

4.10. Ordenamento do território 

4.10.1. Introdução 

A caracterização da componente do ordenamento do território foi elaborada tendo em conta 
os instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao projeto de ampliação da Zona Industrial, a 
regulamentação relativa à defesa da floresta contra incêndio e as servidões e restrições de 
utilidade pública que recaem sobre a área do projeto.  
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Com base na informação disponível no Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT – 
www.snit.pt), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e Câmara 
Municipal de Bragança, os instrumentos de ordenamento e gestão do território em vigor na 
área do projeto são os seguintes: 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 
- Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a região hidrográfica 3 
(RH3) – PGBH do Douro; 
- Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro; 
- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (aguarda aprovação); 
- Plano Diretor Municipal de Bragança; 
- Plano de Urbanização de Bragança. 

4.10.2. Planos nacionais 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
O Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território foi aprovado pela              
Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sido retificado pelas Declarações de Retificação     
n.ºs 80-A/2007, de 7 de setembro, e 103-A/2007, de 2 de novembro. 

O PNPOT constitui um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica, 
de âmbito nacional, em são estabelecidas as grandes opções a considerar na elaboração 
dos demais instrumentos de gestão territorial, relativamente ao sistema urbano, às redes, às 
infraestruturas e equipamentos de interesse nacional, bem como à valorização das áreas de 
interesse nacional em termos ambientais, patrimoniais e de desenvolvimento rural. 

Das opções de desenvolvimento do território definidas para as NUT Alto Trás-os-Montes 
assume especial importância, no âmbito do projeto de ampliação da Zona Industrial de 
Cantarias, a de “Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação 
interurbana para liderar projetos de valorização do território transfronteiriço e de exploração 
dos mercados de proximidade”. 

4.10.3. Planos setoriais 

- Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a região 
hidrográfica 3 (RH3) – PGBH do Douro 

O PGBH do Douro foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-C/2013, de 
22 de março. 

Este Plano apresenta os objetivos estratégicos agrupados por área temática, 
designadamente: Qualidade da água; Quantidade da água; Gestão de riscos e valorização 
do domínio hídrico; Quadro institucional e normativo; Quadro económico e financeiro; 
Monitorização, investigação e conhecimento e Comunicação e governança. Apresenta 
igualmente uma síntese dos objetivos estratégicos, para cada uma das áreas temáticas: 

AT1: Qualidade da água 

– Proteger a qualidade das massas de água superficiais e subterrâneas, visando a sua 
conservação ou melhoria, no sentido de estas atingirem o bom estado; 
– Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas de especial interesse, 
incluindo a manutenção de um regime de caudais ambientais e, em particular, de caudais 
ecológicos. 
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AT2: Quantidade da água 

– Assegurar a quantidade de água para os usos e promover e incentivar o uso eficiente do 
recurso, contribuindo para melhorar a oferta e para gerir a procura; 
– Promover as utilizações de água com fins múltiplos e minimizar os conflitos de usos. 

AT3: Gestão dos riscos e valorização do domínio hídrico 

– Prevenir e minorar riscos naturais e antropogénicos associados a fenómenos hidrológicos 
extremos e a situações de risco de poluição acidental; 
– Preservar o domínio hídrico, assegurando a sua gestão integrada, nomeadamente no que 
diz respeito ao controlo dos fenómenos de erosão hídrica e costeira ou à melhoria da 
qualidade dos ecossistemas; 
– Fomentar o ordenamento dos usos e ocupações do domínio hídrico, articulando o 
planeamento e ordenamento do domínio hídrico com o ordenamento do território, 
promovendo o licenciamento e controlo dos usos do domínio hídrico e a valorização 
económica dos recursos compatíveis com a preservação dos meios hídricos; 

AT4: Quadro institucional e normativo 

– Promover a adequação do quadro institucional e normativo para assegurar o planeamento 
e gestão integrada dos recursos hídricos com uma intervenção racional e harmonizada dos 
diferentes agentes. 

AT5: Quadro económico e financeiro 

– Promover a sustentabilidade económica e financeira, visando a aplicação dos princípios 
do utilizador-pagador e poluidor-pagador, permitindo suportar uma política de gestão da 
procura com base em critérios de racionalidade e equidade e assegurando que a gestão do 
recurso é sustentável em termos económicos e financeiros. 

AT6: Monitorização, investigação e conhecimento 

– Aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre os recursos hídricos e promover a 
implementação de redes de monitorização de variáveis hidrológicas e de qualidade física, 
química e ecológica da água, nomeadamente das substâncias perigosas e prioritárias; 
– Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação aplicada aos 
sistemas hídricos e ecossistemas envolventes, incluindo o desenvolvimento de um sistema 
de informação relativo ao estado e utilizações do domínio hídrico. 

AT7: Comunicação e governança 

– Promover a informação e participação do cidadão nas diversas vertentes do planeamento 
e da gestão dos recursos hídricos e assegurar a disponibilização de informação ao público e 
a dinamização da participação nas decisões; 
– Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local e 
também com instituições congéneres de outros Países, em particular com o Reino de 
Espanha. 

- Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro 

No que se refere aos planos de recursos hídricos em vigor, a área de implantação do 
projeto está abrangida pelo Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro. Este Plano foi 
publicado através do Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de dezembro de 2001. 

O PBHD abrange um território que inclui total ou parcialmente as áreas de jurisdição de 69 
concelhos e 16 bacias hidrográficas principais, correspondentes aos afluentes mais 
importantes do rio Douro.  



 

1073F2t2RLr2_2013-04 112/172 

Os objetivos do PBHD, nas suas linhas de orientação fundamentais, encontram-se divididos 
em dez conjuntos, referentes às seguintes áreas temáticas: 

- Proteção das águas e controlo da poluição;  
- Gestão da procura. Abastecimento de água às populações e atividades económicas; 
- Proteção da natureza; 
- Proteção contra situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição; 
- Valorização económica e social dos recursos hídricos; 
- Articulação do ordenamento do território com o domínio hídrico; 
- Quadros normativo e institucional; 
- Sistema económico-financeiro; 
- Informação e participação das populações; 
- Aprofundamento do conhecimento dos recursos hídricos. 

O PBHD consagra como uma das linhas estratégicas fundamentais “a redução das cargas 
poluentes emitidas para o meio hídrico, através de uma estratégia específica para as 
atividades económicas que constituem fontes de poluição hídrica, baseada em planos de 
ação que visem a eliminação dos incumprimentos legais e que tenham em conta, para cada 
trecho da rede hidrográfica, a classificação de qualidade da água em função das 
utilizações”.  

Como uma das linhas estratégicas instrumentais preconiza o “reforço integrado dos 
mecanismos que controlam a gestão dos recursos hídricos, que implique um acréscimo da 
sua eficiência e eficácia, através do reforço e articulação dos mecanismos relativos aos 
regimes de planeamento, ordenamento hídrico, licenciamento e económico-financeiro, 
utilizando abordagens espacialmente integradas e o recurso aos mecanismos de mercado”. 

4.10.4. Planos regionais 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte  

O PROT-Norte, ainda não aprovado, aspira a ser um instrumento estratégico que 
estabeleça as linhas orientadoras do desenvolvimento, organização e gestão dos territórios 
na Região do Norte. Enquadrando os planos de nível municipal e as áreas sujeitas a 
planeamento especial, bem como as grandes intervenções e os investimentos estruturantes 
a realizar no espaço regional, a proposta de PROT-Norte apresenta os seguintes objetivos 
gerais: 

- Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política 
de ordenamento do território e dos planos sectoriais;  
- Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e 
social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;  
- Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 
intrarregionais;  
- Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro 
de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de 
ordenamento do território.  

A proposta de PROT-Norte destaca, a um nível superior, o centro urbano regional de 
Bragança, e retrata Bragança como uma das principais centralidades da região com 
grandes potencialidades de desenvolvimento. Enaltece igualmente o quadro relacional 
significativo que Bragança estabelece com o país vizinho, particularmente com Zamora.  

O facto de Bragança, juntamente com Vila Real, Mirandela e Macedo, estarem num eixo 
apoiado pelo IP4 e concentrarem equipamentos e empresas num espaço de baixa 
densidade revela a importância de uma dinâmica de reforço relacional que a proposta de 
PROT-Norte identifica como devendo ser potenciada ao serviço da criação de riqueza, 
valorização ambiental e fixação de pessoas.  



 

1073F2t2RLr2_2013-04 113/172 

Uma das principais orientações da proposta de PROT-N, diretamente relacionada com o 
projeto em apreço prevê o “reforçar as principais vocações económicas e produtivas da 
região, reordenar e qualificar as áreas de localização empresarial da região (…)”. 

Refere igualmente que as atividades industriais, as atividades terciárias de serviços à 
produção e o turismo são setores que devem liderar a economia futura de Trás-os-Montes e 
Alto Douro pois são estes os setores com capacidade de fixar população de forma efetiva. 
Os concelhos com evolução demográfica positiva têm como característica comum a 
existência de atividades alternativas ao setor primário. Pelo que se deve reforçar as 
principais vocações da região, nomeadamente em termos de maior produtividade e de 
rendimento.  

Os documentos preparatórios do PROT-Norte lembram que praticamente todos os 
municípios têm a sua área industrial/empresarial, embora estas sejam de natureza muito 
diversa quanto à sua tipologia, dimensão e modo de gestão; e que estão em fase de projeto 
novos parques empresariais, mas que não obedecem a qualquer lógica de ordenamento 
regional que permita a criação de uma verdadeira rede, pelo que se deve reordenar a rede 
de parques existentes, estimulando o desenvolvimento dum plano de articulação e 
cooperação regional que possa tirar partido de sinergias entre as várias empresas 
instaladas na região. Aponta também para a necessidade de que as áreas empresariais 
sejam devidamente qualificadas com melhores equipamentos e serviços de apoio. 

4.10.5. Planos municipais 

- Plano Diretor Municipal de Bragança 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Bragança (Aviso n.º 12248-A/2010, de 18 de junho) 
estabelece a estrutura espacial, a classificação do solo, bem como os parâmetros de 
ocupação, e a implantação dos equipamentos, e desenvolve a qualificação dos solos 
urbano e rural. O instrumento em vigor constitui a 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de 
Bragança.  

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, a área de ampliação da Zona Industrial 
de Bragança está inserida em solos cuja urbanização é possível programar - espaços para 
indústria. Estes espaços destinam-se a estabelecimentos industriais e empresariais e outras 
funções complementares, designadamente armazenagem, logística, serviços e comércio. 
Ainda fazendo parte da área em estudo, existe uma faixa de solos afetos à estrutura 
ecológica urbana. Estes solos destinam-se a assegurar o funcionamento dos sistemas 
biológicos, controlo de escoamentos hídricos e conforto bioclimático e a promover a 
melhoria das condições ambientais e a qualidade do espaço urbano. 
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Figura 61 –  Planta de Ordenamento do PDM 

- Plano de Urbanização de Bragança 

O Plano de Urbanização de Bragança em vigor (publicado pelo Aviso n.º 4407/2009, de 25 
de fevereiro) define a organização espacial de uma determinada parte do território municipal 
(a cidade de Bragança), que exige uma intervenção integrada de planeamento 
nomeadamente a definição da rede viária estruturante, localização de equipamentos de uso 
e interesse coletivo, a estrutura ecológica, o sistema urbano de circulação e transportes, o 
estacionamento, etc. 

De acordo com a planta de zonamento, o projeto em apreço insere-se em solo de 
urbanização programada – zona de expansão industrial e solo afeto à estrutura ecológica 
urbana – zona verde de proteção. Os solos integrados na zona de expansão industrial 
correspondem a áreas destinadas a oficinas, estaleiros, armazéns ou instalações industriais 
que pela sua dimensão e/ou natureza não se articulam convenientemente com a função 
habitacional. O regulamento estipula, em termos de uso, a instalação preferencialmente de 
estabelecimentos industriais dos tipos 2, 3 e 4, de oficinas não poluentes e de armazéns, 
admitindo-se comércio e serviços. 

A zona verde de proteção constitui uma área de elevada importância ambiental e cénica no 
contexto do tecido urbano e visa a preservação de zonas sensíveis, sendo considerada 
como elemento essencial na definição da estrutura verde primária do aglomerado. De 
acordo com o n.º 2 do artigo 36.º do regulamento do PU, “não é permitida a 
impermeabilização do solo, devendo ser efetuadas ações que tirem partido da vegetação 
existente e da topografia, e que maximizem a sua importância, nomeadamente em termos 
de vegetação”. 
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Figura 62 –  Sobreposição da planta de zonamento do PU com o projeto do loteamento 

4.10.6. Servidões e restrições de utilidade pública 

Na Planta de Condicionantes do PDM e do PU de Bragança são definidas várias servidões 
e restrições de utilidade pública. Da análise das peças desenhadas 01.13 – Sobreposição 
da planta de condicionantes do PDM com a área de projeto e 01.14 – Sobreposição da 
planta de condicionantes do PU com a mesma área, identificam-se as seguintes servidões e 
restrições de utilidade pública no local: 

- Telecomunicações; 
- Linha aérea de alta tensão; 
- Linha de média tensão; 
- Domínio público hídrico. 
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Figura 63 –  Sobreposição da planta de condicionantes do PU com o projeto do loteamento 

4.10.6.1. Telecomunicações 

Pela análise das peças desenhadas anteriormente referidas, verifica-se que a zona de 
desobstrução afeta à servidão radioelétrica atravessa um dos extremos da área de 
intervenção. O projeto prevê, para esta faixa, vegetação natural e vias rodoviárias. 

De acordo com o art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, “nas zonas de 
desobstrução é proibida a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos 
que distem menos de 10 metros do elipsoide da 1ª zona de Fresnel”. 

4.10.6.2. Linha aérea de alta tensão e linha de média tensão 

A área de intervenção é atravessada por uma linha aérea de alta tensão e uma linha de 
média tensão.  

Os afastamentos mínimos resultantes dos Regulamentos de Segurança afetos a esta 
servidão devem ser observados aquando do ato de licenciamento dos edifícios a localizar 
na proximidade das linhas elétricas existentes. 

4.10.6.3. Domínio público hídrico 

A análise da peça desenhada 01.13 evidencia a existência de uma linha de água na área de 
intervenção.  

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.  
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De acordo com estes diplomas entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou 
sobranceira à linha que limita o leito das águas. A largura desta faixa é estabelecida por lei. 
No presente caso, trata-se de uma “margem de águas não navegáveis nem flutuáveis, 
nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo”, pelo que tem uma 
largura de 10 metros. Nesta parcela não é permitida a execução de quaisquer obras, 
permanentes ou temporárias, sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição 
sobre a utilização das águas públicas correspondentes.  

4.11. Património arquitetónico e arqueológico 

4.11.1. Introdução 

Apresenta-se o relatório dos trabalhos realizados para avaliar o descritor património 
arqueológico e arquitetónico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao alargamento 
da zona industrial de Bragança que o Município de Bragança pretende levar a cabo.  

Este EIA foi realizado em fase de elaboração do projeto de execução, o qual contempla a 
preparação do terreno destinado à criação de um loteamento para alargamento da atual 
zona industrial, através da constituição de 45 lotes – 44 destinados à indústria e um 
destinado a posto de abastecimento de combustível –, criação das infraestruturas 
necessárias para esse efeito, nomeadamente, arruamentos, redes de esgotos e de 
abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e, ainda, espaços verdes e 
outros de utilização coletiva, nomeadamente, uma área de valorização e fruição de um 
elemento associado ao património geológico, integrado na categoria de bens com interesse 
natural relevante não classificados do Plano de Urbanização (PU) de Bragança9 (alínea b do 
art. 59.º e n.º 6 do Inventário do Património Natural do Anexo I) e identificado no Anexo I e 
na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Bragança10 como Local de 
Interesse Geológico (LIG) (art. 74.º): o geossítio do Tojal dos Pereiros, onde ocorrem 
afloramentos únicos das rochas mais antigas do país, com 1,1bilião de anos (MEIRELES et 
alii 2002: 36). 

                                                      
9 Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 39, de 25 de Fevereiro de 2009. 
10 Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 117, de 18 de Junho de 2010. 
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Figura 64 –  Área de intervenção do projeto  

 

Figura 65 –  Geossítio do Tojal dos Pereiros 
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A área selecionada para a execução do projeto localiza-se a norte da atual zona industrial e 
que no PDM aparece integrada na categoria de “solos cuja urbanização é possível 
programar – espaços para indústria” (alínea b do art. 40.º) e no PU como “solo de 
urbanização programada – zona de expansão industrial” (art. 29.º). 

A área de estudo deste EIA (Desenho n.º 00 – anexo 8) corresponde às áreas de incidência 
da ampliação da zona industrial de Bragança, da zona verde de proteção e, ainda, da zona 
envolvente imediata, designada por zona de estudo alargada e que corresponde a uma 
faixa envolvente da área de incidência do projeto cujos limites foram definidos a partir de um 
raio aproximado de 250m para além dos limites exteriores da zona verde de proteção 
adaptados ao existente (arruamentos, rio, bairros...) (Desenho n.º 01 – anexo 8). 

Integrados na hodierna malha urbana da cidade de Bragança, em termos administrativos, os 
terrenos selecionados para expandir a atual zona industrial localizam-se, de acordo com a 
Carta Administrativa Oficial de Portugal em vigor, no aro das atuais freguesias de Gostei e 
da Sé, e configuram um outeiro na margem direita do rio Fervença, a sudoeste do Bairro 
dos Formarigos. 

4.11.2. Breve enquadramento físico e histórico-arqueológico 

O concelho de Bragança, geologicamente, posiciona-se nas Zonas Centro Ibérica e da 
Galiza-Trás-os-Montes, apresentando um dos enquadramentos geológicos mais complexos 
da Península Ibérica (MEIRELES et ali 2002: 4), devido a uma longa história tectónica 
(LEMOS 1995: 298), que se reflete na sua complexa litologia, mas também influencia a sua 
orografia, que se caracteriza pela alternância entre relevos montanhosos e planaltos, que 
surgem a delimitar depressões e vales profundos, frequentemente encaixados (REDENTOR 
2002: 22). 

A depressão de Bragança dispõe-se em redor da cidade que lhe empresta o nome, é de 
origem tectónica, relacionada com a fractura Manteigas-Vilariça-Bragança, e prefigura uma 
concha, abrigada (LEMOS 1993:115), delimitada a ocidente e sul pela serra da Nogueira, a 
norte pela serra de Montesinho, a nordeste pela Lombada e a sul pelo planalto de Parada-
Izeda (idem e REDENTOR 2002: 23), destacando-se pelo clima menos duro – ainda que 
marcado pela continentalidade, caracterizado por invernos frios e prolongados, verões 
curtos e secos, formação de geadas durante grande parte do ano e precipitação anual entre 
800 e 1000 mm (LEMOS 1995: 299) – e pela fertilidade dos seus solos, cujas características 
morfológicas e de aptidão agrícola favoreceram, ao longo dos tempos, a fixação humana. 

Na designada depressão de Bragança, unidade geomorfológica de que nos ocupamos, os 
testemunhos mais antigos da presença humana que se conhecem remontam à Idade do 
Bronze e correspondem aos achados decorrentes dos trabalhos arqueológicos realizados 
no âmbito da construção da autoestrada transmontana, próximo da atual rotunda das 
Cantarias (RAMOS 2010: 38), a cerca de 1,7 km da zona em apreço. 

Durante a fase pré-romana, os povoados fortificados constituem a base do povoamento de 
Trás-os-Montes Oriental, preferencialmente implantados em relevos em esporão ao longo 
da rede hidrográfica, mas também nas orlas dos planaltos, ou em alguns dos seus relevos 
interiores, e nos cumes destacados dos contrafortes montanhosos (REDENTOR 2002: 25-
26). Constituem testemunhos desta fase a designada “Porca da Vila”, escultura zoomórfica, 
cuja proveniência se desconhece, na qual foi encrustado o pelourinho de Bragança, e os 
parcos fragmentos cerâmicos recolhidos na cidadela de Bragança (ANDRÉ 2008: 33-34), 
que dista cerca de 2,5 km dos terrenos escolhidos para alargamento da zona industrial. De 
acordo com as fontes clássicas, estes povoados seriam ocupados pela etnia dos Zoelas, 
cujo território corporizou, no quadro da ocupação romana, a Ciuitas Zoelarum. 
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E em época romana a depressão de Bragança foi o espaço nuclear da sede da ciuitas dos 
Zoelas (LEMOS, 1993: 115), (eventualmente localizada na Torre Velha de Castro de Avelãs, 
a cerca de 2,5 km), e o cenário de uma elevada densidade de povoamento (idem), 
testemunhada, por exemplo, pela variedade de vestígios identificados no centro histórico de 
Bragança ou pelas estelas identificadas na Quinta de S. Lourenço. 

Mercê da sua situação geográfica em zona de fronteira, oscilando entre condições 
favoráveis e adversas, apoiada por reis e senhores locais, Bragança institui-se como uma 
povoação detentora de rico e diversificado património e como um território de manifesto 
relevo no enquadramento da Idade Média portuguesa. É neste período que tem início a 
afirmação do poder municipal, alicerçado em privilégios e prerrogativas definidos nos forais 
outorgados. Bragança recebe o primeiro foral em 1187 e Gostei em 1289. 

4.11.3. Constituição da equipa 

Quer os trabalhos de campo, quer os de pesquisa documental, foram realizados pela 
signatária deste relatório. Os trabalhos de cartografia foram realizados pelo Sr. Manuel 
Afonso, do Sector de Informação Geográfica, e os de topografia pelo Sr. Benjamim Augusto, 
do Sector de Topografia, ambos da Câmara Municipal de Bragança. Este último participou 
igualmente na prospeção de superfície. 

Contámos ainda com a colaboração do Dr. Mário Reis no esclarecimento das dúvidas 
levantadas aquando da observação de um dos afloramentos da zona em apreço, em 
concreto, o que se encontra identificado como LIG. 

4.11.4. Objetivos 

Os objetivos que orientaram a totalidade deste trabalho prenderam-se com a necessidade 
de: 

a) Averiguar a existência de elementos patrimoniais na área de estudo, isto é, na área de 
incidência do projeto (= zona de expansão da zona industrial + zona verde de protecção) e 
na zona envolvente imediata, designada de zona de estudo alargada; 
b) Avaliar os elementos patrimoniais eventualmente existentes; 
c) Avaliar a natureza do impacte causado em património (arqueológico e construído) 
eventualmente existente; 
d) Propor, em caso de risco de destruição de elementos patrimoniais eventualmente 
existentes, soluções de minimização do impacte causado pela obra. 

4.11.5. Estratégia e metodologia utilizadas 

Os trabalhos de caracterização do descritor património arquitetónico e arqueológico 
desenvolveram-se em duas fases. Da conjugação dos resultados alcançados resultou a 
análise de que se dá conta neste relatório. 

4.11.5.1. Realização de pesquisa documental 

Em fase prévia à execução do trabalho de campo, e de modo a obter o rol completo das 
ocorrências patrimoniais já conhecidas, relativas ao património arqueológico e arquitetónico, 
independentemente do seu estado de conservação, estatuto de proteção ou valor 
patrimonial, que permitissem a caracterização da situação de referência do descritor 
património, procedeu-se à pesquisa documental, recorrendo à bibliografia histórico-
arqueológica publicada, consultando os vários instrumentos de ordenamento do territorial e 
listas de inventário de património levadas a cabo por organismos públicos, recolha de 
informação oral e análise da toponímia e fisiográfica da cartografia, abrangendo não só a 
área de incidência do projeto, mas também a zona envolvente alargada. 

Os resultados desta pesquisa foram arrolados num quadro e cartografados. 
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4.11.5.2. Realização de trabalhos de campo 

Os trabalhos de campo consistiram na realização de prospeção sistemática, quer na área 
de incidência do projeto, quer na zona envolvente imediata, e na verificação das ocorrências 
patrimoniais identificadas aquando da pesquisa documental, que, acabou por se traduzir no 
seu registo fotográfico. 

4.11.6. Pesquisa documental realizada e resultados alcançados 

No âmbito da primeira fase da metodologia tendente à estruturação da situação atual da 
área de incidência do projeto (= zona de expansão da zona industrial + zona verde de 
proteção) não se identificou qualquer ocorrência de carácter patrimonial, contrariamente ao 
que verifica na sua zona envolvente imediata, isto é, na designada zona de estudo alargada, 
na qual se identificaram dois edifícios religiosos, de construção contemporânea – a capela 
de Santa Isabel e a igreja dos Santos Mártires –, e que constam do inventário relativo aos 
valores culturais do Plano Diretor Municipal de Bragança, respetivamente com os números 
57 e 73.  

 

 

Figura 66 –  Vista da Capela de Santa Isabel 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 122/172 

 

Figura 67 –  Vista da Capela de Santa Isabel 

 

Figura 68 –  Vista da Igreja dos Santos Mártires 
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Figura 69 –  Vista da Igreja dos Santos Mártires 

Igualmente foi identificado um troço e a última ponte ferroviária da antiga Linha do Tua (foto 
6), assinalados na Carta Militar de Portugal (CMP), folha 38, escala 1:25 000, edição de 
1957, que permitiram que, em 1906, o comboio chegasse finalmente a Bragança11; (cf. 
Quadro 27 e Desenho n.º 02 – anexo 8). 

Para a análise da toponímia constante na CMP, utilizaram-se a edição já mencionada e a de 
1996, daqui resultando o apontamento de topónimos distintos. Assim, na edição mais 
antiga, registam-se, na área de estudo, Tojal dos Pereiros e Quinta das Cantarias. E se o 
primeiro remete para o coberto vegetal, não indiciando a existência de vestígios 
arqueológicos, o mesmo não se poderá dizer do segundo, pelo que foi um elemento 
considerado aquando da prospeção de superfície. A propósito destes topónimos, é de referir 
o Abade de Baçal que, no tomo X das suas Memórias Histórico-Arqueológicas do Distrito de 
Bragança, originalmente publicado em 1938, escreve que “Com o nome de Tojal há um sítio 
(…) perto desta cidade [Bragança], na quinta das Cantarias (…) junto à estrada distrital que 
vai para Mirandela” (ALVES 2002: 256). Ainda que se desconheça a extensão da quinta, 
percebesse que dentro dos seus limites haveria outros topónimos, podendo-se colocar a 
hipótese de a área onde se insere o outeiro em análise se integrar na zona designada por 
Tojal. 

Na edição de 1996, no lugar dos topónimos anteriores figura, Fundo da Venda de Gostei. 

Esclarece-se que a designação correta é Fundo da Veiga de Gostei, em alusão à 
geomorfologia dos férteis terrenos junto ao rio Fervença e ao aro da freguesia em que se 
inserem. 

Resta dizer que esta edição já assinala a existência da capela de Santa Isabel, no bairro 
dos Formarigos, e que ainda continua assinalada a linha do caminho-de-ferro, embora a 
esta data já se encontrasse desativada12. 

                                                      
11 Ainda que datem de 1878 os primeiros estudos para trazer o comboio até Bragança, só em 1903 – fruto do empenho do Conselheiro 
Abílio Beça – tiveram início os trabalhos para prolongamento do caminho-de-ferro de Mirandela até à capital de distrito. Em 1992, o troço 
Mirandela-Bragança seria desativado. 
12 Vide nota 13. 
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Fontes de informação Resultados para a área de estudo 
Base de Dados de Património Classificado e 
em Vias de Classificação [DRCNorte] 
www.culturanorte.pt 

Não se registam imóveis classificados ou em vias de 
classificação. 

Base de dados de Sítios Arqueológicos 
(Endovélico) [DGPC] 
www.igespar.pt 

Não são assinaladas ocorrências de património 
arqueológico. 

Inventário do Património Arquitetónico, do 
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 
www.monumentos.pt 

Não constam ocorrências patrimoniais. 

Instrumentos de planeamento municipais - Plano Diretor Municipal de Bragança. Do rol dos 
Valores Culturais identificados no Anexo I e respetiva 
cartografia constam, assinalada com o n.º 57, a 
capela de Santa Isabel, e, com o n.º 73, a igreja dos 
Santos Mártires. 
- Plano de Urbanização. Não contempla ocorrências 
de interesse patrimonial. 

Cartografia - Carta Militar de Portugal (CMP 38, 1957). Assinala 
dois topónimos 
Tojal dos Pereiros e Quinta das Cantarias. 
- Carta Militar de Portugal (CMP 38, 1996). No lugar 
dos topónimos anteriores figura Fundo da Venda de 
Gostei, contudo a designação correta é Fundo da 
Veiga de Gostei. Nesta edição figura a indicação da 
existência da capela de Santa Isabel. 

Bibliografia Não são numerosas as publicações que versam 
estritamente sobre o património arqueológico e 
arquitetónico do concelho de Bragança. 
Contudo, destaca-se, no aro da cidade de Bragança, 
o conjunto edificado do seu centro histórico, os 
vestígios arqueológicos aí identificados e nas 
proximidades da rotunda das Cantarias, para além 
do sítio da Torre Velha/Terras de S. Sebastião 
(Castro de Avelãs), situados a escassos quilómetros 
do local em apreciação. 

Contactos Dos contactos estabelecidos com pessoas 
conhecedoras da área em apreciação, não resultou 
qualquer informação que indicasse a existência de 
elementos patrimoniais entretanto desaparecidos. 

Quadro 27 –  Síntese da pesquisa documental 

4.11.7. Trabalhos de campo realizados e resultados alcançados 

Os trabalhos de campo tiveram como objetivo a prospeção sistemática da área de 
incidência do projeto e da zona evolvente alargada e a confirmação das ocorrências 
identificadas na pesquisa documental, que, como se viu, apenas se traduziu na identificação 
de dois edifícios religiosos de construção recente e de elementos associados ao troço final 
da antiga Linha do Tua. 

No decurso da execução deste trabalho, as condições meteorológicas foram adequadas, 
traduzindo-se ou em dias de sol ou de céu nublado. 

As condições de observação da superfície do solo, quer para a deteção de estruturas, quer 
para a identificação de espólio, foram diversificadas, condicionadas pelas características da 
cobertura vegetal, pelo uso agrícola dos terrenos, pelas ações relacionadas com o 
loteamento da zona industrial que ora se pretende alargar (nomeadamente que se 
relacionam com os aterros efetuados) e, ainda, pelo depósito ilegal de resíduos urbanos, 
variando entre a visibilidade nula e a elevada (Quadro 28, Desenho n.º 03 – anexo 8). 
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Figura 70 –  Exemplo de parcela considerada com visibilidade da superfície do solo elevada 

 

 

Figura 71 –  Exemplo de mancha considerada com visibilidade da superfície do solo média 
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Figura 72 –  Exemplo de mancha considerada com visibilidade da superfície do solo reduzida 

 

 

Figura 73 –  Exemplo de mancha considerada com visibilidade da superfície do solo nula 
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Figura 74 –  Exemplo de mancha considerada com visibilidade da superfície do solo nula 

O facto de ocorrerem alguns afloramentos à superfície (Figuras 74 a 78) foi merecedor de 
especial atenção, numa tentativa de neles identificar resultados de ação humana, 
nomeadamente gravações que se relacionassem com a arte rupestre, marcas de termos ou 
outras. Esta observação traduziu-se apenas na identificação de uma pequena exploração 
de pedra, provavelmente para utilização na construção (Quadro 29, Desenho n.º 04 anexo 
8).  

 

 

Figura 75 –  Aspeto dos afloramentos que ocorrem à superfície 
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Figura 76 –  Pequena exploração de pedra 

Foi ainda merecedor de particular cuidado o afloramento que será alvo de valorização, uma 
vez que o seu topo nascente apresenta uma superfície ligeiramente vertical que exibe linhas 
verticais e horizontais sugerindo os motivos geométricos da arte esquemática. Contudo uma 
análise mais atenta veio a revelar tratarem-se de motivos naturais (Quadro 29, Desenho n.º 
04 - anexo 8). 

 

 

Figura 77 –  Afloramento do Geossítio do Tojal 
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Figura 78 –  Pormenor do afloramento do Geossítio do Tojal 

Foi também identificado um afloramento, aproximadamente localizado no ponto mais do 
outeiro, e que serviu de marco de termo das freguesias de Gostei, Sé e Samil (Quadro 29, 
Desenho n.º 04 - anexo 8). 

 

 

Figura 79 –  Aspeto do antigo marco de termo das freguesias de Gostei, Sé e Samil 

Dos trabalhos de campo realizados na zona de estudo alargado apenas resultou a 
identificação de um forno tradicional de cozer pão (Quadro 29, Desenho n.º 04 – anexo 8), 
adossado a uma modesta habitação abandonada. 
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Grau de visibilidade Definição 
Elevado Ausência de vegetação (arbórea, arbustiva ou 

herbácea) em consequência de incêndio, 
desmatação ou lavra recente. Observa-se a 
totalidade (ou quase) da superfície do solo. 

Médio A cobertura vegetal permite a observação de mais 
de 50% da superfície do solo. 

Reduzido A densidade da vegetação impede a progressão 
e/ou a visualização de mais de 75% da superfície 
do solo. 

Nulo Zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por 
se encontrar ocupada por construções, depósitos de 
materiais, pavimentos ou vegetação densa 
impedindo, desta forma, a visualização do solo na 
totalidade da área considerada. 

Quadro 28 –  Critérios de determinação do grau de visibilidade da superfície do solo na área de incidência 
do projeto 

 

Figura 80 –  Vista do forno tradicional para cozer pão 
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N.º Designação Valor patrimonial Localização na área de estudo 
1 Marra ou marco de 

termo das freguesias de 
Gostei, Sé e Samil 

Médio Área de incidência do projeto/zona 
de expansão da zona industrial 

2 Pequena pedreira Reduzido Área de incidência do projeto/zona 
de expansão da zona industrial 

3 Forno tradicional para 
cozer pão 

Reduzido Zona envolvente imediata 

Quadro 29 –  Síntese das ocorrências patrimoniais identificadas no campo  

 
Nível Metodologia 
Excecional = 4 
 
 
 
Elevado = 3 
 
 
Médio = 2 
 
 
 
 
Reduzido = 1 
 
 
 
 
Indeterminado 

O valor patrimonial resulta da apreciação de quatro descritores estimados 
numa escala quantitativa com cinco graus de avaliação [não avaliado (N/A), 
reduzido (1), médio (2), elevado (3) e excecional (4)], apurando-se o 
quociente da soma dos valores atrás enunciados pelo número de 
descritores em questão. Os resultados quantitativos obtidos, numa escala 
de 1 a 4, têm tradução nos níveis qualitativos utilizados na valoração. 
 
Os descritores objeto de apreciação são os seguintes:  
 
- Potencial científico: refere-se aos horizontes crono-culturais detetáveis e 
à possibilidade que encerram para a evolução do conhecimento sobre a 
ocupação do território em causa; 
- Valor Estético: relacionado com o interesse estético dos elementos 
arquitetónicos ou dos seus indícios; 
- Grau de Raridade: referente à raridade de elementos materiais ou 
estruturais do sítio ou monumento, considerando-se essa raridade à escala 
regional e/ou nacional; 
- Estado de conservação: refere-se ao modo como se conserva o sítio ou 
monumento. 

Quadro 30 –  Critérios para a valoração patrimonial 

4.12. Evolução previsível do ambiente na ausência do projeto 

Este capítulo pretende descrever a evolução do ambiente, nos diversos descritores 
analisados, mas na situação de ausência de construção do projeto. De um modo geral, e na 
ausência do projeto de ampliação da Zona Industrial, não se preveem alterações 
significativas na envolvente analisada, nomeadamente, por descritor: 

- Geologia e geomorfologia 
Caso o projeto em análise não seja executado, não se preveem alterações assinaláveis em 
relação ao ambiente geológico referenciado. 
- Ocupação do solo 
Os principais impactes neste descritor resultantes da urbanização resultam da alteração do 
atual uso dos solos. Prevê-se que, na ausência da execução do projeto, os solos 
mantenham o atual tipo de uso. 

- Paisagem 
Com a não concretização do projeto objeto desta análise, não se prevê que ocorram 
alterações significativas na vertente da paisagem. 
- Recursos hídricos 
Perspetiva-se que na ausência de projeto se mantenha a situação atual. 

- Ruído 
Na ausência do projeto, as condições sonoras irão manter-se praticamente idênticas às 
observadas atualmente, uma vez que não se considera provável a criação de infraestruturas 
ruidosas (industriais e/ou viárias) na proximidade. 
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- Qualidade do ar 
Atualmente, as fontes de poluição do ar mais significativas na área envolvente à da 
urbanização são a Zona Industrial de Cantarias e as vias rodoviárias. Com a não 
concretização do projeto em análise não se preveem alterações significativas da situação 
atual. 

- Biodiversidade 
A possível recuperação do coberto vegetal próprio da vegetação climáctica afigura-se pouco 
provável devido ao facto de área em estudo já se encontrar muito intervencionada pelo 
homem. Esta depleção do solo resultou dos efeitos cumulativos da agricultura, poluição, 
incêndios, etc. Caso não se concretize o projeto, o cenário mais provável de evolução é o 
da manutenção das condições atuais, sem qualquer evolução significativa da vegetação. 

- Socioeconomia 
A este nível, com a não construção do projeto não se preveem alterações no tipo de 
exploração do terreno. 
É expectável que o desenvolvimento económico preconizado para esta região tenha efeitos 
com algum significado nas dinâmicas e indicadores demográficos e socioeconómicos do 
concelho de Bragança.  
Em termos económicos irão continuar a existir elevadas potencialidades associadas ao polo 
científico e tecnológico proveniente do Instituto Politécnico de Bragança, ao posicionamento 
central do concelho no contexto ibérico e à melhoria registada em termos de 
acessibilidades. 

- Ordenamento do território 
O terreno, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Bragança, está classificado como 
“Solo Urbano – Solo cuja urbanização seja possível programar - Zona de expansão 
industrial”, apresentando igualmente uma área de “Solo afeto à estrutura ecológica urbana – 
zona verde de proteção”, à qual se aplicam os artigos 9.º e 10.º do Regulamento do PDM. A 
não concretização do projeto não irá provocar alterações na área em estudo, na medida em 
que manterá a atual classificação. 

- Património arquitetónico e arqueológico 
Não são de esperar alterações num futuro próximo. 
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5. Avaliação de impactes 

5.1. Introdução 

Neste capítulo é feita a identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes 
decorrentes da implementação do projeto em apreço sobre os fatores ambientais objeto de 
caracterização no capítulo anterior. 

A identificação e previsão dos impactes tem por base o cruzamento das características do 
projeto com as da área onde este se insere, considerando também a evolução da área na 
ausência de projeto. Esta identificação é maioritariamente de carácter qualitativo, resultante 
da ponderação efetuada pela equipa envolvida na elaboração do EIA. 

Quanto à metodologia geral para a avaliação dos impactes são apontados os impactes 
positivos e negativos sobre o ambiente, nas fases de urbanização e de funcionamento, 
dando destaque aos aspetos potencialmente geradores de danos graves. Importa referir 
que a fase de funcionamento depende do uso que é dado a cada lote, que em si próprio não 
tem, de momento, atividade. No ato de ocupação dos lotes haverá um processo de 
licenciamento autónomo que terá, caso se justifique por lei, uma avaliação de impacte 
ambiental. Neste contexto, e sendo certo que as atividades a implantar nos lotes poderão 
ser de armazenagem ou indústrias dos tipos 2, 3 ou 4, considerou-se que as mesmas serão 
semelhantes às existentes na atual Zona Industrial de Cantarias.  

Não é considerada a fase de desativação, tendo em conta atual a ausência de previsão de 
uma desativação atual da zona industrial.  

Este momento de análise implica a listagem das ações do projeto e uma sistematização das 
variáveis a considerar em cada fator ambiental, bem como uma definição de âmbito e de 
escalas geográficas de análise. 

 
Fase Ação de projeto 
Construção Demolição total simples de uma edificação e demolição parcial muros 

Levantamento de pavimentos e lancis 
Decapagem, desmatação, abate ou derrube de árvores e desenraizamentos 
Depósitos temporários de materiais de construção 
Funcionamento, movimentação e manutenção de veículos e equipamentos afetos à 
obra 
Implantação e funcionamento dos estaleiros 
Intervenções nos acessos existentes 
Execução de terraplanagens, escavação, colocação de calçada, placas em betão 
prefabricado, grelhas de enrelvamento, revestimento betuminosos colorido e 
betuminoso em faixas de rodagem 
Execução de muros de suporte 
Execução de rede de drenagem de águas residuais domésticas, de águas pluviais, 
de abastecimento de água, rede elétrica, rede de telecomunicações e rede de 
distribuição de gás 

Exploração Ocupação da área industrial e presença humana 
Impermeabilização do solo 
Geração de tráfego 
Atividades de manutenção 

Quadro 31 –  Ações de projeto a considerar na análise de impactes, por fase 
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As principais características dos impactes ambientais identificados e que foram 
contempladas na análise de cada componente são as do quadro 32: 

 
Natureza Positivo: quando existem efeitos benéficos 

Negativo: quando existem efeitos adversos 
Indiferente: quando não existem efeitos nem adversos nem benéficos (a 
situação mantém-se) 

Significância Pouco significativo  
Significativo 
Muito significativo 

Magnitude Reduzida 
Moderada 
Elevada 

Abrangência espacial Local: quando os efeitos (adversos/benéficos) apenas se fazem sentir na 
área geográfica da freguesia 
Regional: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir para lá 
da área geográfica da freguesia 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

Duração Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte 
da vida do projeto, sendo as condições originais restauradas naturalmente 
Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo de 
vida do projeto e/ou para lá deste 

Probabilidade de 
ocorrência 

Certo 
Incerto 

Quadro 32 –  Critérios de avaliação de impactes 

A análise dos impactes cumulativos considerará os impactes que resultam das obras de 
urbanização e a presença da atual zona industrial que confina com a área de intervenção. 

5.2. Geologia e geomorfologia 

5.2.1. Fase de construção 

Os previsíveis impactes sobre este descritor são decorrentes das seguintes ações: 

- Decapagem, desmatação, abate ou derrube de árvores e desenraizamentos; 
- Execução de terraplanagens, escavação e regularização de cotas. 

Estas ações, através da realização de escavações e aterros, resultarão na alteração do 
relevo existente. Ocorrem assim, na área do projeto, alterações das dinâmicas e das formas 
geomorfológicas locais e a criação de novas figuras de relevo artificiais, correspondendo a 
um volume de 47 560 m3 de terras de escavação e 183 370 m3 de aterro. Pontualmente, 
podem ainda ser originados fenómenos erosivos, risco de deslizamento e instabilidade de 
taludes. A probabilidade de ocorrência destes fenómenos é acrescida no caso de 
precipitações intensas. 

O impacte de tais ações na geomorfologia é negativo, de abrangência local, certo, de 
duração permanente e irreversível. O impacte é considerado significativo, já que o relevo 
natural é significativamente alterado.  

Quanto ao geossítio, o projeto integra-o numa zona verde, o que se considera ser uma 
medida fundamental para a sua preservação. O impacte desta ação é positivo e muito 
significativo, de duração permanente e abrangência regional. 
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Já em relação à “área potencial de recursos geológicos”, e pese embora tratar-se de uma 
área parcialmente já inserida em zona bastante urbanizada, sobre a qual não impede 
qualquer restrição, não se conhecendo registo de alguma produção mineira, considera-se 
que o impacte do projeto sobre esta área é de qualquer forma um impacte negativo, pouco 
significativo, de duração permanente e abrangência local. 

5.2.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração continuam a manifestar-se os impactes permanentes criados na fase 
de construção, não havendo novos impactes a considerar. 

5.3. Ocupação do solo 

5.3.1. Metodologia 

A avaliação dos impactes na componente do uso do solo é feita com base nas alterações da 
ocupação do solo resultantes da fase de construção da operação urbanística. 

O grau de significância de natureza negativa é atribuído da seguinte forma: 

- Pouco significativo: quando são visíveis efeitos na ocupação humana e condicionamento 
do atual uso do solo; 
- Significativo: quando são visíveis efeitos na ocupação humana que prejudiquem as 
atividades que aí se desenvolvem; 
- Muito significativo: quando há um efeito prejudicial no desenvolvimento local, com 
consequências no crescimento e ocupação humana a nível regional.  

5.3.2. Classificação dos impactes 

Os previsíveis impactes sobre o uso do solo durante a fase de construção decorrem, 
essencialmente, das seguintes ações: 

- Desmatação e decapagem do terreno; 
- Terraplanagens e regularização de cotas; 
- Instalação e exploração do estaleiro; 
- Construção das infraestruturas. 

As atividades resultantes da construção da ampliação da Zona Industrial de Bragança 
implicam uma alteração do uso atual do solo em grande parte da área intervencionada. Esta 
alteração traduz-se essencialmente numa redução significativa das áreas afetas ao uso 
agrícola e florestal, sendo afetadas as áreas de mais valia ambiental, como sejam os 
povoamentos florestais existentes com dominância do carvalho e do castanheiro. Neste 
contexto, o impacte das obras de urbanização é negativo e significativo, permanente e de 
abrangência local.  

Por outro lado, o projeto salvaguarda e valoriza os valores naturais identificados – linha de 
água e afloramentos rochosos, prescrevendo a sua proteção e integração em zona verde 
como medida fundamental para os preservar. Assim, o impacte da construção do 
loteamento sobre estes valores naturais é positivo, de duração permanente e abrangência 
local e regional.  

Na fase de exploração continuam a manifestar-se os impactes permanentes criados na fase 
de construção, não havendo novos impactes a considerar. 
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5.4. Paisagem 

5.4.1. Metodologia 

A avaliação de impactes na componente paisagem foi realizada em termos de mudanças 
provocadas sobre áreas urbanas e rede viária eventualmente abrangidas pela bacia visual. 

A análise da bacia visual do projeto contribui para avaliar o grau de significância e o nível de 
abrangência dos impactes identificados ao nível da Paisagem. Em termos de avaliação da 
significância dos impactes, são utilizados os seguintes critérios de avaliação: 

- Pouco significativo: quando os efeitos não são visíveis, têm visibilidade muito restrita ou 
então não alteram de modo apreciável a qualidade da paisagem; 
- Significativo: quando há um efeito nas populações locais, resultando uma alteração na 
paisagem local; 
- Muito significativo: quando os efeitos são significativos e apresentam forte visibilidade 
criando uma área de absorção alargada.  

5.4.2. Classificação dos impactes 

5.4.2.1. Fase de construção 

As ações do projeto com potencial impacte na componente da Paisagem prendem-se com 
a: 

- Movimentação de terras (escavação e aterro); 
- Instalação do estaleiro; 
- Circulação de máquinas e equipamentos.  

De acordo com a figura 81, que as vias afetadas pela bacia visual correspondem 
essencialmente à EM 15 e à área do tecido urbano localizado a nascente de área de 
projeto.  
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Figura 81 –  Carta de visibilidade 

A modelação do terreno será a ação mais impactante, correspondendo a um volume de 
aterro de 183 370 m3 e de escavação de 47 560 m3. A luminosidade do terreno sem 
vegetação será maior, pelo que se destaca claramente na paisagem envolvente. Neste 
contexto, o impacte da movimentação de terras é negativo, permanente, de abrangência 
local e significativo.  

Quanto à instalação do estaleiro e circulação de máquinas e equipamentos, estes são 
responsáveis pela desorganização visual e diminuição da qualidade visual, uma vez que se 
tratam de elementos estranhos à paisagem. O impacte visual destas ações é negativo e 
temporário, de abrangência local e significativo.  
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5.4.2.2. Fase de exploração 

Dadas as características de ocupação do solo presentes na área e a baixa sensibilidade 
paisagística do local, considera-se que, durante a fase de exploração os impactes visuais 
negativos serão pouco significativos.  

Pela consulta dos elementos do projeto, é possível concluir que estão previstas edificações 
de baixa volumetria e um baixo índice de ocupação do solo, pelo que os impactes visuais 
podem ainda ser considerados diretos, permanentes mas locais e de magnitude reduzida.  

Deve-se ainda salientar que, à medida que o fator tempo atuar, mais desenvolvida estará a 
vegetação preconizada no Projeto de arranjos exteriores, pelo que mais integrada estará a 
ampliação da zona industrial na paisagem. 

5.5. Recursos hídricos 

5.5.1. Metodologia 

Pretende-se avaliar os impactes decorrentes das ações de construção e exploração, com 
base no grau de afetação da drenagem superficial e na qualidade da água dos sistemas 
hídricos existentes na envolvente da área de intervenção do projeto. 

O grau de significância do impacte de natureza negativa é atribuído da seguinte forma: 

- Pouco significativo: quando existe depreciação da qualidade da água, mas que não 
impede os usos e/ou alteração da drenagem superficial sem alteração do volume escoado; 
- Significativo: quando existe depreciação da qualidade da água que impede os usos ou 
alteração da rede hidrográfica com alteração do volume de água escoado; 
- Muito significativo: quando existe depreciação da qualidade da água que impede os usos e 
alterações da rede hidrográfica e do volume de água escoado. 

5.5.2. Classificação dos impactes 

Avaliam-se os impactes relacionados com as seguintes ações: 

a) Fase de construção 
- Decapagem, desmatação, abate ou derrube de árvores e desenraizamentos; 
- Execução de terraplanagens, escavação e regularização de cotas; 
- Instalação do estaleiro; 
- Circulação de máquinas e equipamentos. 

b) Fase de exploração 
- Presença de edifícios e áreas pavimentadas; 
- Consumos de água associados à atividade industrial; 
- Funcionamento dos sistemas de drenagem de águas pluviais e de drenagem de águas 
residuais associados a cada lote. 

5.5.2.1. Fase de construção 

Como resultado das ações anteriormente referidas é previsível a ocorrência dos seguintes 
impactes: 

- Alteração do padrão de drenagem superficial; 
- Alteração da drenagem (acréscimos de escoamento e diminuição da infiltração); 
- Alteração da qualidade da linha de água. 
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A drenagem natural na área de trabalho vai ser alterada através de intervenções que 
incluem o aterro e impermeabilização de uma parte da mesma. Por outro lado, haverá um 
aumento do volume de água escoado decorrente dessa impermeabilização. Deste modo, o 
impacte resultante destas ações é negativo, significativo e permanente. 

As ações associadas à construção das infraestruturas, tais como a desmatação, escavação 
e aterro, podem introduzir alterações nos processos hidrológicos, particularmente naqueles 
que se relacionam com o binómio infiltração/escoamento. Estas alterações poderão 
conduzir a acréscimos dos escoamentos superficiais e a uma diminuição da capacidade de 
infiltração. O impacte resultante destas ações será negativo, permanente e significativo. 

Globalmente, durante a fase de construção, não são esperados impactes significativos em 
termos de qualidade das águas superficiais, dado que não são previsíveis emissões de 
compostos capazes de afetar significativamente o meio e que impeçam os usos atuais da 
água. Contudo, existe a possibilidade de ocorrência de situações pontuais devidas à 
movimentação de máquinas e atividade do estaleiro. 

As ações de movimentação de terras serão, durante esta fase, a principal causa dos 
impactes ao nível da qualidade da água, devido à poluição causada pelo acréscimo de 
turvação e pela concentração de sólidos em suspensão. Os impactes decorrentes destas 
ações são negativos, temporários e pouco significativos.  

Ainda durante esta fase, a possibilidade de ocorrência de eventuais acidentes resultantes 
da movimentação de veículos pesados, nomeadamente a descarga acidental de 
combustíveis e outros compostos no solo, poderá traduzir-se em impactes negativos, 
temporários e significativos, embora incertos nas águas superficiais. 

No que diz respeito à zona do estaleiro, são expectáveis impactes negativos relacionados 
com a possibilidade de ocorrência de contaminação acidental das águas superficiais, dado 
esta ser uma área de concentração de maquinaria afeta à obra, e de manuseamento de 
óleos e combustíveis, assim como de produtos betuminosos. Os impactes resultantes, 
embora incertos, serão negativos, temporários e significativos. 

5.5.2.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, a presença de edifícios e pavimentos contribui para alterações nas 
condições naturais de infiltração.  

A presença dos edifícios industriais, bem como de vias e passeios representa a 
impermeabilização total de uma área aproximada de 98 000 m2, o que perfaz uma taxa de 
impermeabilização de 32,4%. 

Considera-se que o impacte relacionado com a impermeabilização de superfícies é 
negativo, certo, permanente, reversível, local, de magnitude moderada e significativo. 

Em relação ao impacte na qualidade das águas, a eventual escorrência de águas poluídas 
na zona industrial em apreço pode ficar a dever-se a águas de escorrência nos acessos 
rodoviários. 

Tendo em conta que as águas residuais geradas na zona industrial são coletadas pelo 
sistema de saneamento público e que todas as unidades industriais e posto de 
combustível/cafetaria de apoio têm sistemas de recolha e pré-tratamento de efluentes, não 
se preveem impactes negativos neste aspeto.  
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5.6. Ruído 

5.6.1. Metodologia 

Os critérios de avaliação dos impactes para a componente ruído baseiam-se nas regras 
estabelecidas para atividades ruidosas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.  

Na fase de construção, este tipo de projetos envolve habitualmente diversas operações 
ruidosas associadas à utilização de equipamento e de veículos pesados em operações de 
demolição, escavação, desmatação, corte de árvores, transporte de terras, terraplanagens, 
etc. Estas operações são de caráter temporário e devem ser realizadas em conformidade 
com os artigos 14.º (Atividades ruidosas temporárias) e 15.º (Licença especial de ruído) do 
referido diploma. 

Ainda nos termos do n.º 7 do artigo 15.º do mesmo diploma, o exercício de uma atividade 
ruidosa temporária promovida pelo município fica sujeita ao respeito, nos recetores 
sensíveis, do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no 
período do entardecer, e de 55 dB(A) no período noturno. 

Neste contexto, o grau de significância dos impactes negativos é definido da seguinte forma: 

- Pouco significativo: quando resulta a alteração dos níveis sonoros na situação de 
referência mas o nível sonoro contínuo equivalente não ultrapassa os níveis recomendados 
na legislação; 
- Significativo: quando resulta a alteração dos níveis sonoros existentes e a diferença entre 
o valor do nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente e o valor do nível sonoro 
contínuo equivalente do ruído residual excede 5 dB(A) no período diurno ou 4 dB(A) no 
período do entardecer ou 3 dB(A) no período noturno. 

5.6.2. Previsão 

Na previsão dos níveis de ruído, um aspeto relevante a ter em conta é o de, em espaço 
livre, a propagação do ruído diminuir com a distância à fonte.  

Considerando dois tipos de fonte sonora, fonte pontual e fonte em linha, em que a 
propagação das ondas sonoras ocorre de modo semiesférico ou semicilíndrico, 
respetivamente, sendo r o raio da esfera ou da base do cilindro, a propagação do ruído 
poderá ser descrita de acordo com as expressões seguintes: 

a) Nível sonoro 1 – Nível sonoro 2 = 20 log (r2/r1) (para fonte pontual); 
b) Nível sonoro 1 – Nível sonoro 2 = 10 log (r2/r1) (para fonte linear). 

Por exemplo, aumentando para o dobro a distância à fonte sonora, o nível de pressão 
sonora diminui 6 dB(A) para fontes pontuais e 3 dB(A) para fontes lineares (Instituto do 
Ambiente, 2001). 

Considerando que as atividades de urbanização se desenvolvem ao longo do período 
diurno, o critério de incomodidade cumpre-se com a garantia de que não surgirão 
acréscimos superiores a 5 dB(A) nesse período em cada ponto de medição. Nestas 
condições, poderá estimar-se a distância aproximada a que devem estar as atividades 
ruidosas dos pontos de medição, partindo da distância inicial em que se encontram cada um 
dos pontos a um local de referência. Deve salientar-se, no entanto, que os níveis sonoros 
dependerão fortemente do tipo de fonte e da emissão sonora dessa fonte. 
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Nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, as atividades 
ruidosas de carácter temporário são proibidas na proximidade de edifícios de habitação, aos 
sábados, domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas. O exercício destas 
atividades pode ser autorizado mediante emissão de licença especial de ruído. 

5.6.3. Classificação dos impactes 

5.6.3.1. Fase de construção 

As principais ações suscetíveis de causar impactes no ambiente sonoro nesta fase são a 
demolição, desmatação, escavação e aterro, circulação de máquinas e de equipamentos e 
a instalação e funcionamento do estaleiro. 

Tendo em conta a natureza destas atividades, prevê-se que os impactes associados à fase 
de construção sejam negativos, temporários e de abrangência local. A significância do 
impacte poderá ser pouco significativo ou significativo, dependendo da distância e do tipo de 
fontes ruidosas que forem utilizadas nas obras de urbanização. 

5.6.3.2. Fase de exploração 

Nesta fase e dado que é expectável que as unidades industriais a instalar-se sejam em tudo 
semelhante às que atualmente se encontram na Zona Industrial de Cantarias, prevê-se que 
as emissões sonoras provenientes das unidades industriais da nova zona de expansão 
produzam o mesmo impacto das existentes. Deste modo o impacte será negativo, pouco 
significativo, de magnitude reduzida e local. 

5.7. Qualidade do ar 

5.7.1. Metodologia 

Os impactes resultantes da implementação do projeto são analisados e avaliados segundo 
o seu nível de significância. Essa avaliação é efetuada com base nas atividades e ações 
previstas durante a construção e na amplitude de afetação da população confinante. 

Assim, os impactes são avaliados de acordo com os seguintes níveis de significância: 

- Pouco significativo: quando não se preveem alterações dos níveis de qualidade do ar com 
as obras de urbanização comparativamente com as fontes de poluição atualmente 
existentes na zona, nem se prevê incomodidade para a população vizinha; 
- Significativo: quando se preveem incrementos nos níveis de qualidade do ar com as obras 
de urbanização comparativamente com as fontes de poluição atualmente existentes na zona 
ou se verifica alguma incomodidade para a população ou para a vegetação; 
- Muito significativo: quando se preveem incrementos nos níveis de qualidade do ar com as 
obras de urbanização comparativamente com as fontes de poluição atualmente existentes 
na zona e existe incomodidade para as populações vizinhas e para a vegetação, podendo 
vir a ser prejudicial. 
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5.7.2. Classificação dos impactes 

5.7.2.1. Fase de construção 

No geral, as ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar durante a construção 
das infraestruturas incluem: 

- Circulação de veículos e máquinas, quer nas vias de acesso, quer nas áreas de 
intervenção propriamente ditas; 
- Desmatação; 
- Movimentação de terras (escavação e aterro); 
- Instalação/funcionamento do estaleiro de obra. 

Associada a estas ações está a emissão de vários poluentes, nomeadamente de partículas 
em suspensão (poeiras). 

A emissão de partículas resulta tanto da sua ressuspensão do solo com a passagem dos 
veículos, como do transporte de terras para o local da obra e para os locais de depósito. 

A emissão de partículas resultante da circulação de viaturas nas áreas de obra depende das 
características do solo, do volume e tipo de tráfego, da distância percorrida e da velocidade 
a que os veículos circulam. A suspensão de partículas do solo pela ação do tráfego 
existente assume um papel mais significativo durante os meses mais secos, uma vez que 
as correspondentes condições meteorológicas facilitam a erosão dos solos. 

O impacte das emissões fugitivas de partículas na qualidade do ar depende da quantidade e 
do tipo de partículas. A extensão da dispersão de partículas na atmosfera é regulada pela 
sua densidade e dimensão daquelas, pela sua velocidade de deposição terminal e pela 
turbulência atmosféricas e velocidade média do vento. 

De acordo com diversos estudos, para uma velocidade média de vento de 16 km/h, as 
partículas com diâmetros iguais ou superiores a 100 µm tendem a depositar-se entre 6 a  
9 m em redor da fonte emissora. As partículas de menores dimensões, cujos diâmetros 
variam entre 30 e 100 µm, tendem a depositar-se num raio de algumas dezenas de metros 
em torno da fonte emissora, de acordo com a turbulência atmosférica. As partículas mais 
pequenas, nomeadamente as inferiores a 10 µm, têm velocidades de deposição muito mais 
baixas, e a sua taxa de deposição é normalmente retardada pela turbulência atmosférica, 
podendo permanecer em suspensão e serem arrastadas para locais afastados da origem da 
emissão. 

Ao contrário das partículas de maiores dimensões, que são normalmente filtradas ao nível 
das vias respiratórias superiores, as partículas PM10 são mais nocivas dado que se 
depositam ao nível das unidades funcionais do aparelho respiratório, representando maior 
risco para a saúde humana (WHO, 2000). No entanto, tendo em conta as ações associadas 
ao projeto, as partículas predominantes são as de diâmetro superior a 10 µm (Feliciano et 
al., 2004). 

A emissão de elevadas concentrações de partículas e a sua posterior deposição em folhas 
poderá resultar numa redução na atividade fotossintética, originando a queda prematura das 
folhas, perdas de crescimento e menor imunidade a doenças e pragas. 

Para além dos impactes associados às emissões de partículas PM10 esperam-se também 
impactes associados à emissão de SO2, NOx e CO, resultantes dos escapes dos diversos 
veículos e máquinas envolvidos na implementação do projeto. No entanto, não se prevê que 
estes impactes sejam significativos de modo a pôr em causa os níveis de qualidade do ar na 
área em estudo. 
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Apesar de se considerar que os níveis no ar ambiente dos poluentes diretamente 
associados com as máquinas e veículos (SO2, NOx e CO) não sejam superiores aos 
atualmente existentes na zona, prevê-se que, quanto às concentrações de partículas em 
suspensão PM10 possa existir ultrapassagens dos níveis atualmente existentes, não se 
prevendo, no entanto, incomodidade para as populações mais próximas. Assim, considera-
se que, em geral, as diversas atividades e ações associadas ao projeto constituem um 
impacte negativo e temporário, mas significativo, atendendo às atividades e fontes 
emissoras de partículas PM10 atualmente existentes. 

5.7.2.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração os principais impactes na qualidade do ar resultam do 
aumento de tráfego automóvel gerado pelo funcionamento da Zona Industrial. O aumento 
de tráfego automóvel será responsável pelo acréscimo de emissão de CO, SO2, NOx e COV 
(compostos orgânicos voláteis), associados aos gases de combustão dos veículos. Este 
aumento de circulação não resultará num aumento de emissão de poluentes atmosféricos 
que origine que se ultrapasse os limites legais aplicáveis, pelo que os impactes são 
negativos, pouco significativos, locais, permanentes, certos e de magnitude reduzida. 

Convém ainda realçar que o funcionamento das unidades industriais pode ser responsável 
igualmente por emissões de efluentes gasosos. Contudo, e face ao tipo de unidades que se 
prevê que se instalem nesta zona industrial (maioritariamente armazéns, comércio diverso e 
oficinas de reparação), os impactes serão negativos, pouco significativos, locais, 
permanentes, incertos e de magnitude reduzida. 

5.8. Biodiversidade 

5.8.1. Fauna 

Os valores ecológicos mais suscetíveis a impactes estão associados aos biótopos de 
galeria ripícola e bosque (carvalhal), pois são os valores afetados pela implantação do 
projeto. Apesar de existirem outros valores para a caracterização do ambiente afetado, 
apenas estes foram utilizados para a avaliação direta de impactes.  

Os principais impactes na fase de construção são a perda de habitat para a fauna, 
nomeadamente do biótopo arbustivo (carvalhal). Contudo, apresenta uma significância 
baixa, ou seja, apenas a nível local, devido ao facto de a área intervencionada ser reduzida. 

A galeria ripícola não é afetada diretamente pelas construções na zona de ampliação, 
apenas sendo se houver arrastamento de material para o local. Esta zona com relevância 
ecológica só poderá ser afetada indiretamente através do transporte de substâncias 
poluentes pela ribeira e não pelo impacte direto da destruição do biótopo.  

Durante a fase de construção, existe ainda o perigo do aumento de turbidez e eutrofização 
da área adjacente aos locais de intervenção, devido ao depósito acidental ou intencional de 
entulho. A eventual existência de contaminantes de origem industrial acumulados no solo 
removido pode representar uma fonte de agravamento da poluição do meio.  

A movimentação de terras, desmatação e limpeza do terreno, a criação e reabilitação de 
acessos, bem como o aumento da presença humana na zona e o ruído associado às ações 
a efetuar, poderão destruir áreas de alimentação e refúgio e alterar o comportamento da 
fauna presente, através da criação de um "efeito-barreira" às espécies suscetíveis, em 
especial durante a época de reprodução. No entanto, a área envolvente encontra-se 
atualmente bastante humanizada, pelo que este impacte, além de ser de caráter temporário, 
terá uma significância ecológica local (baixa). O incremento de tráfego associado aos 
trabalhos (movimento de máquinas e camiões na área de estudo) pode aumentar 
significativamente o risco de atropelamento de anfíbios, répteis e micromamíferos. 
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No quadro 33 descrevem-se os impactes esperados na fauna durante a fase de 
infraestruturação. 

 
Impacte Natureza Tempo Tipo Grau de 

probabilidade 
Significância Magnitude Prazo de 

ocorrência 
Perda de habitat Negativo Permanente Direto Certo Local Reduzida Médio 
Perturbação das espécies Negativo Temporário Direto Provável Local Reduzida Médio 
Alterações físico-químicas 
do solo e da linha de água 
que ocorre na zona 
envolvente 

Negativo Temporário Direto Incerto Local Reduzida Longo 

Atropelamento de anfíbios 
e répteis 

Negativo Temporário Direto Provável Local Reduzida Médio 

Quadro 33 –  Impactes sobre a fauna associados à fase de construção 

De acordo com a avaliação efectuada, a fase de exploração será responsável na 
generalidade, por impactes de baixa significância, a nível local. Podem também surgir 
alguns impactes associados à fase de funcionamento da Zona Industrial. Um possível 
impacte, ainda que improvável, pode resultar do transbordo dos tanques e derrame de 
efluentes não tratados. Apesar de a significância ser reduzida, a manutenção das 
infraestruturas associadas ao tratamento dos efluentes deve ser cuidada, uma vez que 
possíveis derrames provocam a infiltração dos efluentes no solo, formando escorrências 
subterrâneas contaminadas que irão poluir o rio Fervença. 

As comunidades faunísticas estão inseridas numa zona com elevado grau de perturbação 
antropogénica, pelo que o aumento da utilização humana e movimentação de veículos 
afectos à área da Zona Industrial, devido ao funcionamento e manutenção da mesma, têm 
uma significância reduzida, localizada. No entanto, as infraestruturas construídas podem 
constituir uma potencial barreira física à movimentação de animais terrestres, possivelmente 
entre biótopos de refúgio (carvalhal) e alimentação (zonas agricultadas), pelo que é provável 
uma alteração no seu comportamento, em especial durante a época de reprodução.  

No quadro 34, apresentam-se os impactes esperados para a fase de exploração, relativos à 
fauna. 

 
Impacte Natureza Tempo Tipo Grau de 

probabilidade 
Significância Magnitude Prazo de 

ocorrência 
Atropelamento de anfíbios, 
répteis e perturbação das 
espécies 

Negativo Permanente Direto Provável Local Reduzida Médio 

Perturbação das espécies 
presentes em biótopos 
contíguos 

Negativo Permanente Indireto Provável Local Muito baixa Médio 

Alterações das 
comunidades faunísticas 
associadas ao meio 
recetor, em resultado da 
afetação da qualidade das 
águas superficiais 

Negativo Temporário Direto Incerto Local Muito baixa Médio 

Perturbação das espécies Negativo Permanente Direto Provável Local Muito baixa Médio 

Quadro 34 –  Impactes sobre a fauna associados à fase de exploração 
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5.8.2. Flora e vegetação 

5.8.2.1. Introdução 

A Zona Industrial em apreciação não se insere em qualquer zona de Rede Natura, REN ou 
RAN. Os impactes podem ser classificados segundo a natureza, significância, tipo, grau de 
certeza, prazo de ocorrência, duração e magnitude. No sentido de fundamentar e objetivar a 
avaliação de impactes, criou-se uma escala de significância dos impactes: 

– Pouco significativos: aqueles que determinam efeitos visíveis, mas não há perturbações 
no equilíbrio das populações locais; 
– Significativos: aqueles que determinam efeitos que prejudicam o equilíbrio das populações 
locais, introduzindo ruturas ou alterações nos processos ecológicos; 
– Muito significativos: aqueles que determinam efeitos que prejudicam o equilíbrio das 
populações a nível regional ou nacional, introduzindo ruturas ou alterações nos processos 
ecológicos. 

Como tal, foram definidos vários critérios que traduzem os diferentes aspetos relacionados 
com os impactes ambientais. 

Em termos de natureza, os impactes podem ser classificados como: 

– Negativos: se pioram o nível de qualidade ambiental; 
– Positivos: se melhoram o nível de qualidade ambiental. 

Em termos de significância, os impactes podem ser classificados como: 

– Local; 
– Regional; 
– Nacional. 

Em termos de tipo, os impactes são classificados como: 

– Diretos: se resultarem diretamente do Projeto; 
– Indiretos: se resultarem indiretamente do Projeto. 

Em termos de grau de probabilidade, os impactes são classificados como: 

– Certos: se realmente se tiver certeza de se manifestar; 
– Prováveis: se tiverem alguma probabilidade de se manifestar; 
– Incertos: se existir pouca probabilidade de se manifestar. 

Em termos de prazo de ocorrência, os impactes são classificados como: 

– Curto: se a manifestação ocorrer durante ou imediatamente após o final da fase 
respeitante; 
– Médio: se a manifestação ocorrer após o final da fase respeitante; 
– Longo prazo: se a manifestação ocorrer após algum tempo do fim da fase respeitante. 

Em termos de tempo, os impactes são classificados como: 

– Temporário: se manifestar durante um período limitado de tempo; 
– Permanente: se manifestar durante um período de tempo indeterminado. 
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Em termos de magnitude, os impactes são classificados como: 

– Reduzida: se a intensidade da alteração provocada na situação de referência for reduzida; 
– Moderada: se a intensidade da alteração provocada na situação de referência for 
moderada; 
– Elevada: se a intensidade da alteração provocada na situação de referência for elevada. 

Poder-se-ão considerar ainda os impactes cumulativos, que são todos aqueles que resultem 
de uma ação conjunta com outros projetos, quer existentes quer previsíveis de instalação 
num futuro próximo, nas imediações.  

5.8.2.2. Fase de construção 

É na fase de construção, apesar da sua curta duração, que se esperam os impactes mais 
significativos da execução do projeto em apreço. As principais ações suscetíveis de causar 
impactes sobre a flora são as seguintes: 

- Implantação de estaleiros para a construção das infraestruturas dos novos edifícios (que 
darão origem a novas fábricas, armazéns ou outras estruturas relacionadas com a atividade 
industrial); 
- Criação, reabilitação e melhoramento das vias de serviço (caminhos e estradas 
existentes); 
- Escavações para implantação das fundações das infraestruturas para as atividades 
industriais; 
- Construção de acessos às infraestruturas para as atividades industriais; 
- Aberturas de valas para os cabos de transporte de energia e instalação de saneamento 
básico que servirão as infraestruturas para as atividades industriais. 

A construção do projeto levará ao inevitável desbaste da vegetação natural, recaindo sobre 
as comunidades de matos baixos (4090- Charnecas Oromediterranicas endémicas com 
giestas espinhosas), cujos impactes se classificam da seguinte forma: 

- A destruição circunscrita da vegetação devido à implementação do estaleiro e abertura de 
valas traduzir-se-á num impacte negativo, temporário e pouco significativo; 
- A destruição circunscrita da vegetação devido à implementação das fundações para 
infraestruturas para as atividades industriais traduzir-se-á num impacte negativo, 
permanente e pouco significativo; 
- A destruição da vegetação, na criação, alargamento das vias de serviços e acessos aos 
edifícios traduzir-se-á num impacte negativo, permanente e pouco significativo; 
- O pisoteio da vegetação das áreas envolventes aos locais onde vão decorrer as obras 
traduzir-se-á num impacte negativo, temporário e pouco significativo; 
- A movimentação de inertes resultantes da movimentação de veículos associados à obra e 
levantamento de poeiras resultantes da instalação das infraestruturas, levando a uma 
diminuição das taxas de fotossíntese por parte das plantas, traduzir-se-á num impacte 
negativo, temporário e pouco significativo. 

Uma vez que a construção é efetuada sobre matos rasteiros, caminhos e estradas 
existentes, localizados em áreas já identificadas na situação de referência como de menor 
relevância para conservação e praticamente sem espécies RELAPE, não se considera que 
o projeto tenha impactes significativos sobre as referidas espécies. 

5.8.2.3. Fase de exploração 

A seguir à fase de construção, ocorrerá uma segunda intervenção denominada fase de 
exploração. Nesta fase não são de esperar grandes impactes sobre a vegetação, prevendo-
se até uma recuperação da flora e vegetação nas zonas intervencionadas. Os possíveis 
impactes resultarão da circulação de veículos, nos acessos e vias de serviços. 
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Outro eventual impacte, sem sombra de dúvida o mais relevante, será a presença humana. 
Com o afluxo diário de pessoas a este local pode-se verificar o pisoteio da vegetação nas 
zonas adjacentes e acessos aos edifícios. Considera-se este um impacte incerto, indireto, 
temporário e pouco significativo. 

5.8.2.4. Possíveis acidentes ocorridos durante as duas fases 

Durante estas fases poderão ocorrer derrames de resíduos líquidos e sólidos, que poderão 
provocar alterações ao nível do ecossistema. Estas alterações poderão potenciar o 
aparecimento de espécies e comunidades vegetais intitulados habitats artificializados, 
sobretudo as de natureza ruderal, que eventualmente podem levar a uma perturbação da 
estrutura natural da vegetação.  

Determinados tipos de resíduos podem provocar também efeitos tóxicos nas plantas, 
existindo mesmo o risco de entrada para a cadeia trófica. 

Desta forma, considera-se ser este um impacte incerto, indireto, permanente e significativo. 

 
Impacte Natureza Tempo Tipo Grau de 

probabilidade 
Significância Magnitude Prazo de 

ocorrência 
Perda de Habitat Negativo Permanente Direto Certo Local Reduzido Médio 
Espécies RELAPE Negativo Permanente Direto Certo Local Reduzido Médio 
Destruição circunscrita 
da vegetação devido à 
implementação do 
estaleiro 

Negativo Temporário Direto Certo Local Reduzido Médio 

Destruição da 
vegetação na abertura 
de valas para 
implementação de 
cabos e condutas e no 
alargamento e criação 
de acessos 

Negativo Temporário Direto Certo Local Reduzido Longo 

Pisoteio da vegetação 
nas áreas envolventes 
à obra 

Negativo Temporário Direto Provável Local Reduzido Médio 

Movimentação de 
inertes e levantamento 
de poeiras, levando à 
diminuição das taxas 
de fotossíntese 

Negativo Temporário Direto Certo Local Reduzido Médio 

Quadro 35 –  Resumo dos impactes na Flora e Vegetação 

5.9. Socioeconomia 

5.9.1. Metodologia 

A avaliação dos impactes na componente socioeconómica baseia-se na estrutura definida 
na caracterização da situação atual. Neste contexto, os impactes são analisados em duas 
vertentes: emprego e tecido empresarial. 

Na vertente do emprego, apesar de não se conhecer o número de ativos que estarão 
envolvidos na obra, nem qual a sua origem, considera-se que o impacte será sempre 
positivo. 
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Na vertente do tecido empresarial, a análise incide sobretudo nos benefícios que uma 
infraestrutura deste género proporciona para a captação de investimentos, o que se 
repercute nas finanças locais através da coleta de impostos. 

Assim sendo, a natureza dos impactes é positiva, sendo os mesmos classificados segundo 
a seguinte escala: 

- Pouco significativo: o efeito sobre a economia não é visível na economia local; 
- Significativo: o efeito sobre a economia promove diretamente a componente com 
resultados visíveis na economia local e regional; 
- Muito significativo: quando o efeito sobre a economia promove direta ou indiretamente a 
componente, com resultados visíveis na economia local, regional e nacional. 

5.9.2. Classificação dos impactes 

Os trabalhos para a execução da ampliação da Zona Industrial de Bragança gerarão 
certamente impactes positivos. A intensidade do impacte depende da entidade responsável 
pela obra, nomeadamente do empreiteiro e da sua política de recrutamento de pessoal. 

Desde logo, face à dimensão e características das obras a efetuar, é de prever o aumento 
do emprego a nível local. Este facto é tanto mais importante quanto se sabe que a taxa de 
desemprego no concelho de Bragança é de 6,8%, ligeiramente superior à média dos 
concelhos do norte. 

Neste contexto, o impacto é positivo, temporário e pouco significativo a significativo, 
dependendo do número de trabalhadores a recrutar. 

Quanto ao tecido empresarial, tendo em conta a caracterização da situação atual, verifica-
se que o ramo da construção, em termos de emprego da população ativa e do número de 
sociedades, é o terceiro ramo mais significativo. Sendo assim, a execução do projeto 
contribuirá para a faturação global deste ramo de atividade, com reflexos na economia local 
e regional, bem como para a ocupação de mão-de-obra, embora temporariamente, limitada 
à fase de construção. Neste contexto, considera-se que o impacte é positivo, significativo e 
temporário. 

A existência deste projeto é globalmente positiva e significativa pela relação direta com as 
atividades económicas e pela geração de emprego, uma vez que, em termos de 
desenvolvimento socioeconómico da região, é indispensável a presença de infraestruturas 
adequadas para atrair novos investimentos, constituindo um fator de dinamização concelhio 
e regional. Deste modo, considera-se que, na fase de exploração, o impacto é positivo, 
significativo, de magnitude moderada, regional, permanente e certo. 

No que concerne a atração de novos investimentos, esta urbanização apresenta uma 
vantagem significativa devido à proximidade ao IP4 e a Espanha. 

5.10. Ordenamento do território 

5.10.1. Metodologia 

A avaliação dos impactes na componente ordenamento do território é feita qualitativamente, 
com base no grau de afetação no ordenamento, relacionado com as estratégias ambientais 
preconizadas em planos referidos anteriormente. 
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O que se pretende com este descritor é uma avaliação do grau de adequação e de 
compatibilidade do projeto em análise, quer com as perspetivas de desenvolvimento 
territorial preconizadas nos instrumentos de gestão do território, quer com o modelo de 
ordenamento regulamentado nos Planos de Ordenamento em vigor e também com as 
condicionantes legais que impedem ou limitam a alteração ou a intensidade da alteração de 
alguns usos específicos do solo. 

A avaliação dos impactes teve também como apoio os desenhos 01.11 a 01.14 (ver Tomo 
IV). Na avaliação de impactes sobre os planos de ordenamento e as servidões e restrições 
de utilidade, apenas serão analisadas os que foram identificados na situação de referência. 

O grau de significância de natureza negativa é atribuído da seguinte forma: 

- Indiferente: quando é visível uma interação com as estratégias preconizadas; 
- Pouco significativo: quando não é visível uma integração com as estratégias preconizadas, 
não se prevendo no entanto consequências prejudiciais no desenvolvimento local; 
- Significativo: quando não é visível uma integração com as estratégias preconizadas, 
prevendo-se um efeito prejudicial no desenvolvimento local; 
- Muito significativo: quando não é visível uma integração do projeto com as estratégias 
preconizadas, prevendo-se um efeito prejudicial no desenvolvimento local e regional. 

5.10.2. Classificação dos impactes 

5.10.2.1. Planos nacionais 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Das opções para o desenvolvimento do território definidas para as NUT Alto Trás-os-Montes 
assume especial importância, no âmbito do projeto de ampliação da Zona Industrial de 
Cantarias, a de “Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação 
interurbana para liderar projetos de valorização do território transfronteiriço e de exploração 
dos mercados de proximidade”. 

O projeto em análise contribuirá para a realização das opções estratégicas apresentadas no 
âmbito do PNPOT, pelo que o impacte é positivo e significativo. 

5.10.2.2. Planos setoriais 

- Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a região 
hidrográfica 3 (RH3) – PGBH do Douro 

- Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro 

Atendendo aos objetivos estratégicos destes dois Planos, referidos no Capítulo 4.10.3., o 
projeto de ampliação da Zona Industrial de Cantarias não se incompatibiliza com os 
objetivos destes Planos, desde que sejam adotadas as medidas de minimização 
adequadas, pelo que não são expectáveis impactes. 

5.10.2.3. Planos regionais 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte  

Uma das principais orientações da proposta de PROT-N, diretamente relacionada com o 
presente projeto prevê o “reforçar as principais vocações económicas e produtivas da 
região, reordenar e qualificar as áreas de localização empresarial da região (…)”. 
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Deste modo a ampliação da Zona Industrial de Cantarias contribuirá para a realização dos 
objetivos do PROT Norte, na medida que possibilita o desenvolvimento socioeconómico da 
região, permitindo a fixação de atividades económicas num local devidamente ordenado e 
infraestruturado para o efeito, pelos que os impactes serão positivos e significativos. 

5.10.2.4. Planos municipais 

- Plano Diretor Municipal de Bragança 

Conforme o apresentado no Capítulo 4.10.5., a ampliação da Zona Industrial de Cantarias 
afeta com a construção de vias rodoviárias, 1,80 ha (cerca de 12%) de uma área de 
Estrutura Ecológica Urbana. Atendendo ao enquadramento jurídico definido no 
Regulamento do PDM de Bragança, o projeto de ampliação da Zona Industrial não é 
compatível com o uso previsto para esta categoria de espaço. Pelo que, os impactes 
associados a esta intervenção são negativos, pouco significativos, permanentes, certos e de 
magnitude reduzida. 

Relativamente à afetação/intervenção na linha de água presente na área em estudo, a 
identificação dos impactes é feita no capítulo 5.10.2.5. 

- Plano de Urbanização de Bragança 

Tal como referido anteriormente para o PDM de Bragança, “a ampliação da Zona Industrial 
de Cantarias afeta, com a construção de vias rodoviárias, 1,80 ha (cerca de 12%) de uma 
área afeta à Estrutura Ecológica Urbana” - zona verde de proteção. De acordo com o n.º 2, 
do artigo 36.º do regulamento do PU, “Não é permitida a impermeabilização do solo, 
devendo ser efetuadas ações que tirem partido da vegetação existente e da topografia, e 
que maximizem a sua importância, nomeadamente em termos de vegetação”. Como tal, os 
impactes associados a esta intervenção são negativos, pouco significativos, permanentes, 
certos e de magnitude reduzida. 

5.10.2.5. Servidões e restrições de utilidade pública 

Pela análise das peças desenhadas 01.13 – Sobreposição da planta de condicionantes do 
PDM com o projeto e 01.14 – Sobreposição da planta de condicionantes do PU com o 
projeto, identificam-se as servidões e restrições de utilidade pública relativas a 
Telecomunicações, Linha aéreas de alta tensão e Linha de média tensão na área do 
projeto. Estes elementos não serão afetados pela zona industrial, pelo que não existirão 
impactes sobre as servidões definidas. 

Relativamente à também identificada linha de água, o projeto prevê a sua salvaguarda e 
valorização através da criação de um canal para recolha de águas pluviais, revestido a 
pedra de rachão. De acordo com o projeto de espaços exteriores, é “a linha de água 
essencialmente constituída por um enrocamento e plantação, associada aos sistemas 
ribeirinhos, de árvores e arbustos. Ao nível do solo será feita uma sementeira de flores 
silvestres de baixo porte (prado florido), destinada a cobrir e reter o solo até ao 
desenvolvimento de vegetação de maior porte”. Os impactes associados a esta intervenção 
são negativos, pouco significativos, permanentes, certos e de magnitude reduzida. 
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5.11. Património arquitetónico e arqueológico 

Um dos objetivos que se pretendia com a elaboração deste trabalho era averiguar a 
existência de elementos patrimoniais na área de estudo, nomeadamente na área de 
incidência do projeto elaborado para o alargamento da atual zona industrial de Bragança e 
avaliar os impactes associados à sua execução. Assim, coligidos os elementos recolhidos 
aquando da realização da pesquisa documental e aquando da realização do trabalho de 
campo, considera-se estarem reunidas as condições para se proceder a essa avaliação. 

Pela análise do projeto prevê-se a execução de movimentações de terras (aterros e 
desaterros) necessárias para atingir as cotas pretendidas para a realização dos lotes e 
arruamentos, situação que acarreta uma alteração da topografia atual do terreno e que 
requere a definição de medidas mitigadoras. 

Relativamente às ocorrências registadas na que foi definida por zona de estudo alargado, 
não se prevê que sobre elas recaia algum impacte causado pela execução do projeto. 

Em jeito de conclusão, no que ao descritor património arqueológico e arquitetónico diz 
respeito, e tendo presente a necessidade de prever e avaliar os impactes associados à 
execução do projeto, considera-se que o mesmo é viável, desde que sejam cumpridas as 
medidas mitigadores preconizadas. 

5.12. Impactes cumulativos 

A análise dos impactes cumulativos considera os impactes que resultam da aprovação do 
projeto em associação com a presença da vizinha Zona Industrial de Bragança. 

Assim, é de prever a ocorrência de impactes cumulativos em algumas componentes em 
análise. Na componente socioeconómica prevê-se um impacte cumulativo de natureza 
positiva. Nos restantes descritores analisados prevê-se que os impactes cumulativos são de 
natureza negativa. 

Na qualidade do ar e ambiente sonoro, os impactes cumulativos verificam-se 
fundamentalmente na fase de construção das infraestruturas, em que haverá o aumento dos 
níveis sonoros e de partículas em suspensão. No entanto, este impacte será temporário, 
uma vez que, com a conclusão da obra, se deverá assistir a uma reposição da situação 
atual.  

Em matéria de emissões de poluentes atmosféricos, desconhece-se se as emissões 
resultantes da urbanização, juntamente com as da atual zona industrial e a circulação 
automóvel, ultrapassam os valores limite de concentração definidos na legislação. Neste 
contexto, o impacte negativo e temporário poderá ser pouco significativo a significativo. 

Relativamente ao ambiente sonoro, o impacte, negativo e temporário poderá ser 
significativo a muito significativo, consoante a diferença entre o valor do nível sonoro 
contínuo equivalente do ruído ambiente e o valor do nível sonoro contínuo equivalente do 
ruído residual exceder ou não 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer 
e 3 dB(A) no período noturno. 

No tráfego e acessibilidades verifica-se, no que respeita aos níveis de serviço, uma grande 
capacidade de reserva da via analisada, pelo que não se antecipa que haja lugar a 
alteração dos níveis de serviço para os quais a estrada foi dimensionada. Sendo assim o 
impacte negativo é temporário e pouco significativo. 
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Ao nível da paisagem e uso do solo, considera-se que o impacte cumulativo é negativo e 
pouco significativo, uma vez que a área em questão já se encontra influenciada pela atual 
zona industrial. 

Em termos da biodiversidade, uma vez que a área de estudo está inserida numa zona com 
elevada pressão humana, a implementação de novas infraestruturas cobertas será apenas 
um fator adicional de perturbação e/ou fragmentação, numa área já com um elevado grau 
de perturbação, implicando um efeito cumulativo não significativo.  

Quanto aos recursos hídricos, o impacte cumulativo deve-se essencialmente à Zona 
Industrial existente, devido a eventuais derrames por fugas na rede interna e/ou externa das 
canalizações industriais, podendo ocorrer a alteração da qualidade química das águas. *** 

Na componente socioeconómica, os impactes positivos dependem do número de empregos 
que serão disponibilizados para a construção das infraestruturas e da origem da mão-de-
obra. No entanto, considera-se que, qualquer que seja o número de trabalhadores, o 
impacte será positivo e significativo. Caso a mão-de-obra seja recrutada no concelho, 
haverá lugar à diminuição da taxa de desemprego, pelo que o impacte será de significativo 
a muito significativo, conforme o número de trabalhadores locais utilizados. 

Independentemente da origem dos trabalhadores considera-se que haverá um aumento 
temporário do consumo, facto que se irá refletir positivamente noutros ramos de atividade, 
nomeadamente no comércio e na restauração. 

Assim, o projeto em análise é, globalmente, positivo e significativo pela relação direta com 
as atividades económicas e geração de emprego. De facto, em termos de desenvolvimento 
socioeconómico da região, é indispensável a presença de infraestruturas adequadas para 
atrair novos investimentos, o que constitui um fator de dinamização concelhio e regional. 
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6. Medidas de mitigação e potenciação 

6.1. Introdução 

No capítulo anterior foram identificadas as ações associadas à urbanização e os respetivos 
impactes, para cada uma das componentes ambientais analisadas. Neste capítulo, 
apresenta-se um conjunto de medidas consideradas necessárias para evitar, minimizar ou 
compensar os potenciais impactes negativos anteriormente identificados. São propostas 
medidas compensatórias apenas quando se considera que não é possível evitar ou reduzir 
um impacte de forma significativa, visando-se assim a reposição de um valor ou recurso 
equivalente noutra localização ou noutro horizonte temporal. 

Propõem-se também medidas potenciadoras de impactes positivos, ou seja, medidas que 
visam desenvolver os efeitos positivos que a concretização do projeto em apreço irá 
originar. 

O presente capítulo estrutura-se em dez subcapítulos, além desta introdução, incluindo 
medidas para os impactes identificados no contexto dos fatores ambientais analisados: 
geologia e geomorfologia (6.2), ocupação do solo (6.3), paisagem (6.4), recursos hídricos 
(6.5), ruído (6.6), qualidade do ar (6.7), biodiversidade (6.8), socioeconomia (6.9), 
ordenamento do território (6.10) e património arquitetónico e arqueológico (6.11). 

Na apresentação das medidas de mitigação pertinentes a considerar no âmbito de cada 
fator ambiental durante a fase de construção, consideraram-se as medidas constantes no 
documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” elaborado pela APA.  
As medidas relativas à fase de construção devem integrar um Plano de Gestão Ambiental 
de Obra (PGAO), a apresentar em sede de RECAPE. 

6.2. Geologia e geomorfologia 

Com vista à preservação e salvaguarda dos recursos geológicos presentes na área de 
projeto avaliado por este estudo de impacte, recomenda-se o seguinte: 

- A unidade superficial do solo vegetal (SV) não deve ser utilizada em aterros, uma vez que 
apresenta matéria orgânica (e.g. raízes de plantas), havendo pois que proceder à 
decapagem superficial dos solos e ao seu envio para aterro; 
- Aos materiais a utilizar em aterro, provenientes de escavações em fase de obra e/ou do 
exterior, deverão ser realizados ensaios in situ e de laboratório para garantir que os 
mesmos apresentam as caraterísticas geotécnicas adequadas às especificações de projeto; 
- Em fase de obra deve ser feito um acompanhamento técnico por especialista em 
engenharia geológica/geotecnia, para confirmar se as condições encontradas estão de 
acordo com o definido no projeto.  

Existem ainda medidas de caráter geral a aplicar na fase de exploração: 

- Acautelar a proteção das águas superficiais e subterrâneas, evitando derramamentos de 
óleos e combustíveis e proceder à sua limpeza em caso de acidente; 
- Inspeção e implementação de ações de limpeza regular dos coletores de água e sistemas 
de drenagem; 
- Manutenção das condições de escoamento dos órgãos de drenagem. 
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6.3. Ocupação do solo 

As medidas que se apresentam, no que respeita à ocupação do solo, têm como objetivo 
minimizar os impactes decorrentes das ações a desenvolver na fase de construção: 

- Efetuar os trabalhos de movimentação de terras durante os períodos de menor 
pluviosidade, de modo a minimizar os fenómenos erosivos e de instabilidade associados à 
erosão hídrica; 
- Minimizar o espaço temporal entre a fase de preparação do terreno e a construção; 
- Minimizar ao essencial as áreas de terreno a mobilizar; 
- Proceder, logo após a modelação do terreno, às plantações e sementeiras nos locais 
previstos, de forma a garantir-se a cobertura vegetal do terreno e a evitarem-se processos 
erosivos; 
- Adoção de medidas do âmbito da qualidade dos recursos hídricos e gestão de resíduos 
como forma de evitar a potencial contaminação dos solos, de modo acidental, durante a 
fase de construção. 

6.4. Paisagem 

As medidas que a seguir se apresentam têm como objetivo minimizar os impactes sobre a 
paisagem decorrentes das ações a desenvolver na fase de construção: 

- Devem ser geridas as terras e inertes provenientes da escavação de modo a evitar a sua 
deposição em áreas com revestimento vegetal;  
- Antes dos trabalhos de movimentação de terras, os solos de boa qualidade presentes nas 
áreas a intervencionar devem ser separados dos restantes, tendo em vista a sua posterior 
utilização; 
-Se estiver prevista a reutilização dos materiais provenientes da decapagem, o seu 
armazenamento deve efetuar-se em locais devidamente assinalados, de modo a evitar a 
ocorrência de fenómenos erosivos;  
- Para que o projeto corresponda a uma imagem de qualidade, torna-se fundamental que os 
espaços públicos e as zonas verdes sejam concretizados de forma cuidadosa, de acordo 
com o Projeto de Espaços Exteriores; 
- Proceder à recuperação paisagística do local de empréstimo de terras. 

Para a fase de exploração deve-se: 

- Definir um Plano de Manutenção para as zonas verdes comuns, atribuindo 
responsabilidades na realização regular das operações básicas de manutenção; 
- Assegurar que toda a vegetação introduzida respeita os critérios anteriormente definidos 
(não invasora e de acordo com as características edafoclimáticas da zona e respetiva 
formação climácica). 

6.5. Recursos hídricos 

No capítulo dos recursos hídricos, propõe-se a adoção das seguintes medidas para a fase 
de construção: 

- Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 
- Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da 
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas 
de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. 
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Este PGA deve incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser 
elaborado pelo dono da obra, de modo a integrar o processo de concurso da empreitada, ou 
em alternativa deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra. As 
cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da 
obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o 
planeamento previsto; 
- Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção 
ou em áreas degradadas. Devem privilegiar-se locais de declive reduzido e com acesso 
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos; 
- Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 
aplicável, de forma a evitar os impactes do seu normal funcionamento; 
- As ações pontuais de desmatação, destruição de coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 
obra; 
- Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 
de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a 
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido; 
- Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 
devem estes ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 
encaminhados para destino final adequado; 
- Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com 
coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 
estabilidade; 
- Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 
- Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados 
de sistemas de drenagem de águas pluviais; 
- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deve 
ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de lamas e terras pelos rodados 
dos veículos. Sempre que possível, deve ser instalados dispositivos de lavagem dos 
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos de forma 
adequada; 
- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 
a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve prever-se a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 
infiltração; 
- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 
preferencialmente a reciclagem; 
- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posterior encaminhamento; 
- A zona de armazenagem de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 
ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros 
produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 
equipada com um separador de hidrocarbonetos; 
- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 
ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 
- Proceder, na fase final da obra, à desativação da área afeta aos trabalhos de construção, 
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de 
apoio e depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, com a 
reposição no mínimo das condições existentes antes do início dos trabalhos; 
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- Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 
possam ter sido afetados pelas obras de construção; 
- Colocação dos depósitos temporários de terras no interior da área de intervenção, 
excluindo as áreas integradas no domínio público hídrico. 

Na fase de exploração terão que ser adotadas as seguintes medidas: 

- Garantia da permanente funcionalidade e boas condições de todo o sistema de drenagem 
de águas pluviais, procedendo-se regularmente a vistorias e operações de limpeza, pelo 
menos uma vez por ano, no início da estação húmida; 
- Dotação preferencial das regas no período noturno para minimização de perdas de água 
por evaporação; 
- Na fase inicial de funcionamento da Zona Industrial, nos lotes não ocupados, deve garantir 
o coberto vegetal herbáceo dos mesmos, para evitar o aporte de material sólido ao sistema 
de drenagem pluvial; 
- Se se proceder à aplicação de produtos de controlo de infestantes herbáceas, reduzi-la ou, 
se necessário, restringi-la a substâncias de efeitos reduzidos na fauna e flora local; 
- Acompanhar regularmente para monitorização da sua eficiência, os sistemas de pré-
tratamento das águas residuais industriais das unidades que os possuam. 

6.6. Ruído 

A regulamentação aplicável não estabelece limites para os níveis sonoros com origem em 
trabalhos de construção civil, nem contempla a adoção de medidas minimizadoras do ruído 
resultante deste tipo de atividades, restringindo apenas os horários de realização das 
mesmas, conforme referido anteriormente, salvo mediante autorização especial em casos 
devidamente justificados. 

O cumprimento desta restrição constitui, per si, uma medida importante para evitar 
situações de incomodidade provocadas pelo ruído gerado na fase de construção. Não 
obstante, considera-se conveniente a implementação de algumas medidas visando reduzir a 
incomodidade das populações afetadas pelo ruído da obra, favorecendo também a sua 
reação aos efeitos adversos desta. 

Apresentam-se, assim, diversas medidas de caráter genérico consideradas recomendáveis 
para a fase de construção: 

- Equacionar a localização dos estaleiros de obra tendo em vista o afastamento das áreas 
com ocupação sensível ao ruído (edifícios de habitação); 
- Divulgar junto da população o programa de execução das obras, designadamente junto da 
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 
objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 
calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades; 
- Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações; 
- Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de 
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 
- Tal como já anteriormente referido, localizar os estaleiros e parques de materiais no 
interior da área de intervenção ou em áreas degradadas. Devem privilegiar-se locais de 
declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e 
abertura de acessos; 
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- Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 
- Estudar e escolher os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 
excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis; 
- Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 
o menor ruído possível; 
- Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção; 
- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar o 
cumprimento das normas relativas à emissão de ruído; 
- Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno e dos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

Para a fase de exploração propõe-se a adoção de soluções estruturais e construtivas dos 
órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou 
edifícios industriais que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o 
cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. A eventual 
necessidade de adicionais medidas de redução de ruído deve ser avaliada em fase 
posterior de RECAPE. 

6.7. Qualidade do ar 

Durante a fase de construção devem ser adotadas as seguintes medidas atinentes à 
qualidade do ar: 

- Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 
- Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da 
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas 
de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. 
Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve 
ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou 
deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra. As cláusulas 
técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono de obra a 
executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento 
previsto; 
- Localizar os estaleiros e parques de materiais no interior da área de intervenção ou em 
áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos; 
- Vedar os estaleiros e parques de materiais, de acordo com a legislação aplicável, de forma 
a evitar os impactes do seu normal funcionamento; 
- Iniciar os trabalhos de escavações e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetições de ações sobre as mesmas áreas; 
- Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 
aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área 
de intervenção); 
- Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 
circulação de veículos e de equipamentos de obra; 
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- Estudar e escolher os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 
excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis; 
- Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 
- Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 
- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 
minimização das emissões gasosas; 
- Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 
poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras; 
- Não realizar queimas a céu aberto. 

Para a fase de exploração não são aplicáveis medidas de mitigação para a qualidade de ar, 
devendo ser ponderadas na fase de RECAPE. 

6.8. Biodiversidade 

6.8.1. Fauna 

6.8.1.1. Fase de construção 

Esta é a fase que pode provocar maior perturbação na zona em causa. No entanto, perante 
as características da zona e do projeto a implementar, não são se recomendam quaisquer 
medidas de mitigação ou minimização, uma vez que os impactes esperados não são 
significativos.  

Recomendam-se as seguintes medidas de carácter geral: 

- Estabelecer e manter os procedimentos necessários para identificar potenciais acidentes e 
situações de emergência sobre o ambiente e ser capaz de reagir de modo a prevenir e 
reduzir os impactes ambientais;  
- Estudar e planear cuidadosamente para evitar ao máximo interrupções de trabalhos que 
aumentem o período de duração da obra; 
- Não realizar quaisquer descargas ou depósitos de resíduos ou qualquer outra substância 
poluente, direta ou indiretamente sobre os solos;  
- Descargas de águas residuais que venham a ser necessárias, decorrentes das atividades 
construtivas, terão que cumprir os parâmetros de qualidade previstos na lei e estar 
devidamente licenciados pelas entidades responsáveis;  
- Realizar apenas no estaleiro operações de lavagem de equipamentos deverão apenas ser 
permitidas no estaleiro e em local próprio onde seja garantida a recolha das águas residuais 
e nunca em locais próximos da linha de água. O destino final dessas águas terá que ser 
compatível com a legislação em vigor e autorizado pelas autoridades competentes. 

6.8.1.2. Fase de exploração 

Esta fase inclui o funcionamento normal da Zona Industrial. Dada a natureza da área de 
estudo e do projeto em causa, não são recomendadas quaisquer medidas de mitigação ou 
minimização, uma vez que os impactes esperados não são significativos.  
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Recomendam-se as seguintes medidas de carácter geral: 

- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos pelas indústrias, 
em local coberto e devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames; 
- Assegurar o correto transporte, manuseamento e armazenamento dos produtos químicos 
utilizados, através do seu armazenamento; 
- Garantir que o equipamento utilizado cumpre as normas legais de funcionamento no que 
respeita às emissões sonoras, procedendo à sua manutenção periódica. 

6.8.2. Flora e vegetação 

O período de construção deste projeto deve-se iniciar no final da Primavera e concentrar-se 
no Verão. No Outono deve já proceder-se aos trabalhos de recuperação paisagística e da 
vegetação, trabalhos esses que deverão ser fiscalizados e complementados na Primavera 
seguinte, época mais adequada à regeneração da vegetação.  

Devem ser adotadas as boas práticas e os procedimentos necessários para minimizar a 
destruição de vegetação da área afeta à obra fora das zonas previstas no projeto.  

O solo removido dos locais de escavação não deve ser misturado com o entulho produzido. 
Deve antes ser depositado em zona plana, livre de ser pisado e compactado pelos veículos 
a usar na obra, para posterior utilização na recuperação paisagística das zonas afetadas. 

Os trabalhos que impliquem a exposição do solo a nu (movimentação de terras, 
desmatação, decapagem de solos, etc.) devem ser efetuados, de preferência, em períodos 
secos. 

Para evitar a dispersão de poeiras e sua deposição sobre a vegetação vizinha às obras, 
com a consequente redução da capacidade fotossintética, deve proceder-se à aspersão 
com água dos acessos e das zonas de deposição de terras. 

Os trabalhos de recuperação do coberto vegetal devem iniciar-se logo após o término da 
fase de construção. Deve proceder-se aos arranjos exteriores, com o uso de espécies 
adaptadas às condições edafo-climáticas da cidade de Bragança e composto por três 
estratos de vegetação: herbáceo, arbustivo e arbóreo. 

6.9. Socioeconomia 

No que respeita aos impactes negativos resultantes da fase de construção, as principais 
medidas mitigadoras relacionam-se com a adoção dos necessários cuidados ambientais 
relativamente às operações construtivas, de forma a evitar ou reduzir a emissão de poeiras 
e ruído que possam afetar as áreas habitacionais mais próximas. 

No essencial, importa considerar as seguintes medidas, algumas delas já anteriormente 
mencionadas: 

- Localizar os estaleiros e parques de materiais no interior da área de intervenção ou em 
áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos; 
- Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade 
das populações; 
- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 
população local; 
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- Estudar e escolher os percursos mais adequados para o transporte de equipamentos e 
materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou dos materiais excedentários a 
levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados 
populacionais e junto a recetores sensíveis; 
- Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, adotar velocidades moderadas, 
de forma a minimizar a emissão de poeiras; 
- Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 
- Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restrinjam ao período diurno dos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 
- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deve 
ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de lamas e terras pelos rodados 
dos veículos. Sempre que possível, devem ser instalados dispositivos de lavagem dos 
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos de forma 
adequada; 
- Procura preferencial do mercado local para o recrutamento de mão-de-obra e fornecimento 
de produtos e serviços. 

No que respeita à fase de exploração foram identificados anteriormente impactes positivos. 
A magnitude e significância dos mesmos depende, em grande medida, dos esforços que 
vierem a ser desenvolvidos para otimizar a captação local dos benefícios esperados com a 
ampliação da Zona Industrial de Cantarias. 

Pelo que recomenda-se a adoção da seguinte medida: 

- Procura preferencial do mercado local para o recrutamento de mão-de-obra e fornecimento 
de produtos e serviços. 

6.10. Ordenamento do território 

Confirmando-se a intervenção na linha de água, as obras não devem ser executadas sem 
prévio pedido de autorização à entidade a quem cabe a jurisdição sobre a utilização das 
águas públicas correspondentes. 

De modo a reduzir os impactes negativos e maximizar os positivos, recomenda-se a 
seguinte medida durante a fase de construção: 

- As zonas de estaleiro e acessos à obra devem estar fora das áreas habitacionais e da 
proximidade da linha de água. 

Relativamente aos vários serviços e infraestruturas que poderão ser afetados pela obra, 
recomendam-se os seguintes cuidados, de modo a causar o menor incómodo e assegurar o 
seu correto restabelecimento: 

- Contactar atempadamente as entidades responsáveis pelas infraestruturas afetadas; 
- Avisar os utentes, no caso de necessidade de proceder a cortes de energia, 
telecomunicações ou abastecimento de água; 
- Proceder o mais depressa possível ao restabelecimento das infraestruturas afetadas. 

Os métodos construtivos e a conceção do projeto devem respeitar as normas técnicas e 
imposições legais decorrentes da interceção de outras infraestruturas. Complementarmente 
a estas medidas, devem ser aplicadas as medidas referentes ao descritor Ocupação do 
Solo. 
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6.11. Património arquitetónico e arqueológico 

Relativamente às medidas de minimização de impactes negativos no património, e 
considerando o projeto elaborado, indica-se, como medida de minimização geral, a 
realização de acompanhamento arqueológico em todas as ações com impacte no solo, 
nomeadamente aquando da desmatação e do revolvimento de terras em fase de execução 
do projeto, de modo a garantir a identificação de ocorrências eventualmente desconhecidas. 
Os resultados do acompanhamento podem determinar a adoção de outras medidas de 
minimização específicas (registo, sondagens arqueológicas, escavação em área, etc.) que 
garantam a salvaguarda dos vestígios eventualmente detetados. 

Quanto à pequena pedreira deve-se proceder à sua salvaguarda pelo registo. 

Relativamente ao afloramento que serviu de marco de termo das freguesias da Sé, Gostei e 
Samil, dado que a sua localização no projeto elaborado não coincide com nenhum dos lotes 
previstos, e sendo necessário proceder a um desaterro superior a 3 metros para atingir a 
cota pretendida, acarretando a descaracterização do seu envolvimento, podendo ainda 
comprometer a integridade deste elemento, situação que inviabiliza a sua valorização e 
salvaguarda física, deve-se, numa perspetiva de fruição pública dos bens patrimoniais, 
proceder à preservação da sua memória no local da sua implantação. 
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7. Monitorização 

Neste capítulo preconiza-se a implementação de um plano de monitorização para as 
componentes ambiente sonoro e flora e vegetação, devido à incerteza na determinação do 
grau de significância dos impactes resultantes das obras. Desta forma, será possível 
determinar a eficácia das medidas de minimização implementadas, permitindo, caso se 
justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas que possam corrigir possíveis 
impactes residuais. 

7.1. Ambiente sonoro 

De acordo com as considerações efetuadas aquando da avaliação, a monitorização do 
ambiente sonoro tem como objetivo avaliar os impactes da obra e a eficácia das medidas de 
minimização. 

Procede-se de seguida à descrição do método nas suas linhas gerais. 

7.1.1. Parâmetro a monitorizar 

As campanhas a realizar consistem na caracterização do ambiente sonoro através da 
medição do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A [LAeq]. 

7.1.2. Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 

O método a utilizar para monitorizar o ruído é o que consta da Norma Portuguesa (NP) 
1730:1996.  

Os dados resultam da leitura direta, pelo que não se utilizam métodos específicos no 
tratamento de dados. 

Os equipamentos necessários são os seguintes: 

- Sonómetro integrador de classe 1, sendo a sua verificação metrológica realizada 
anualmente em entidades acreditadas para o efeito; 
- Termoanemómetro para controlo das diferentes condições atmosféricas. 

7.1.3. Relação entre os fatores ambientais a monitorizar e 
parâmetros caracterizadores da construção 

Dadas as características do projeto em causa, nomeadamente no que respeita à emissão 
de ruído proveniente do funcionamento e circulação de máquinas e equipamentos com 
eventual afetação da qualidade de vida das populações locais, torna-se importante 
monitorizar o ambiente sonoro durante a infraestruturação de forma a poder, em tempo útil, 
e caso necessário, recorrer à implementação de novas medidas de minimização. 
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7.1.4. Locais de amostragem 

Os locais de amostragem são os selecionados no âmbito do presente Estudo de Impacte 
Ambiental e que constam na figura 82. 

 

 
 

Figura 82 –  Pontos de amostragem do ruído a monitorizar 

7.1.5. Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos 
resultados 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 
com a legislação em vigor, terá que se proceder à implementação de medidas de 
minimização, nomeadamente isolamento sonoro da área ou alteração do horário de 
funcionamento das obras. 
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7.1.6. Periodicidade dos relatórios de monitorização 

Dado tratar-se da fase de construção, preconiza-se a elaboração de um relatório a entregar 
à autoridade de AIA a meio do período de construção. Deste relatório devem constar 
medições realizadas com a obra parada e com a obra em execução. Na fase de execução, 
devem salvaguardar-se as atividades mais ruidosas, nomeadamente a demolição e 
movimentação de terras. 

7.2. Flora e vegetação 

Não se inserindo o projeto em apreço em nenhuma área prioritária e não estando prevista a 
destruição ou mesmo uma afetação significativa de espécies vegetais constantes nos 
anexos da Diretiva Habitats, o objetivo deste programa de monitorização é o de desenvolver 
estudos específicos de reconhecimento florístico nas áreas afetadas. 

O programa de monitorização que se segue respeita a estrutura e as orientações da 
legislação atualmente em vigor, nomeadamente a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, a 
qual estipula, no ponto VI do Anexo II, as normas a que deve obedecer a estrutura dos 
programas de monitorização.  

A implementação deste programa permitirá averiguar e quantificar os impactes associados 
ao empreendimento no que diz respeito ao conhecimento florístico das espécies existentes 
no local. 

Basicamente, o programa de monitorização consiste em séries de observações regulares, 
ao longo da área de implantação do projeto. Com este procedimento pretende-se: 

- Confirmar a ocorrência de habitats constantes na Diretiva Habitats e espécies RELAPE 
identificadas ao longo deste estudo, durante e após a construção do projeto; 
- Fornecer informações que possam ser úteis na implantação de projetos similares. 

7.2.1. Parâmetros a monitorizar 

Uma vez que este programa se destina a monitorizar a possibilidade de desaparecimento 
de espécies vegetais e habitats constantes nos anexos da Diretiva Habitats, os parâmetros 
de relevo a estudar são a ocorrência ou ausência dos habitats referidos nesta Diretiva e 
espécies RELAPE mencionadas no Estudo de Impacte Ambiental. 

Cada visita deve permitir a identificação dos impactes e dos respetivos efeitos que estes 
têm sobre a flora e vegetação mencionadas. 

7.2.2. Locais e frequência de amostragem 

A monitorização deve ser efetuada ao longo da área a intervencionar na fase de construção 
do projeto, dando especial atenção às zonas onde se encontram assinalados os habitats da 
Diretiva Habitats. 

O primeiro acompanhamento deve ocorrer antes do início da construção, tendo como 
objetivo recolher o maior número de dados que permitam atualizar o levantamento efetuado 
durante a realização do EIA. Esta medida visa ter uma ideia mais precisa da flora e 
vegetação aquando da situação de referência, uma vez que esta pode ter sofrido 
alterações. 

As ações de monitorização devem ser efetuadas duas vezes por ano, uma na Primavera e 
outra no Outono. 
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7.2.3. Equipamentos, técnicas e métodos necessários 

O equipamento a utilizar deve incluir: 

- Caderno de campo; 
- Guia de campo de flora/Chaves de identificação/Floras; 
- Sacos para recolha de espécimes para posterior identificação em Herbário. 

Como técnica de amostragem recomenda-se a realização de inventários florísticos. 

Deve utilizar-se o método do quadrado, método que pode ser adaptado ou substituído se se 
verificar inadequado. Para tal, deve-se calcular, para as comunidades vegetais: 

- A densidade; 
- A cobertura; 
- A frequência. 

Com isto, pretende-se visualizar a recuperação da flora e vegetação. 

7.2.4. Relação entre os parâmetros monitorizados e as fases do 
projeto 

Embora não esteja previsto a afetação de habitats constantes da Diretiva Habitats (e 
consequente desaparecimento de espécies RELAPE), em termos de Flora e Vegetação e 
do tipo de atividades desenvolvidas durante a fase de urbanização, deve ser programada 
uma ação de monitorização durante a primavera e outra no outono (se até lá se mantiver a 
obra). 

Após o término da fase de construção, as ações de monitorização serão aplicadas durante 
um período de três anos, durante a primavera e o outono. 

7.2.5. Medidas de gestão ambiental 

Para as diversas fases do empreendimento, construção e exploração, serão estabelecidos 
objetivos ambientais. A eficácia das medidas tomadas para prevenir, reduzir ou compensar 
os impactes objeto de monitorização será então avaliada a partir do nível de referência 
estabelecido como objetivo ou meta ambiental, com base nos dados da monitorização. 

Caso os resultados das ações de monitorização realizadas venham a revelar desvios, fora 
das tolerâncias admitidas, face aos objetivos ambientais estabelecidos, ou tendências 
adversas, serão investigadas as causas desses desvios ou tendências e desencadeadas 
ações corretivas (destinadas a eliminar as causas dos desvios) ou ações preventivas 
(destinadas a eliminar causas potenciais dos desvios). 

Estas ações podem envolver a proposta de novas medidas de minimização e/ou de 
alteração ou desativação da medidas anteriormente adotadas; a revisão dos programas de 
monitorização e de periodicidade de futuros relatórios de monitorização, ou ainda, a 
redefinição ou a reformulação dos indicadores e/ou das metas estabelecidas, caso se 
conclua a sua inadequação face aos objetivos estabelecidos. 

Todas as medidas terão de ser acompanhadas pelo programa de monitorização durante um 
período mínimo de três anos para averiguar o seu grau de execução e da sua eficácia na 
resolução do problema a que se destinam. 



 

1073F2t2RLr2_2013-04 166/172 

7.2.6. Periodicidade dos relatórios e critérios de avaliação 

Após cada uma das visitas deve ser feito um relatório, com a inclusão de recomendações 
eventualmente necessárias. No último relatório de cada ano, deve ser feito um resumo 
anual dos resultados obtidos. 

Na última visita do programa, deve ser entregue um relatório final, em que figurem as 
principais conclusões do estudo de monitorização. 

A periodicidade de apresentação de relatórios à Autoridade de AIA deve ser anual. 

A revisão do programa, nos seus métodos de amostragem, locais ou tratamento de dados 
poderá ser implantada a partir do segundo relatório, nos seguintes casos: 

- Não obtenção de dados (inutilidade do esforço de amostragem); 
- Obtenção de dados que sugiram que poderão ser obtidos melhores resultados mediante 
outras opções para o programa; 
- Inexequibilidade de alguns pontos do programa. 

A estrutura geral do relatório de monitorização seguirá, com as necessárias adaptações, a 
estrutura e o conteúdo definidos nas normas técnicas constantes do Anexo V da Portaria    
n.º 330/2001, de 2 abril. 
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8. Lacunas técnicas ou de conhecimento 

Na elaboração do presente EIA não é de referenciar nenhum aspeto cujo desconhecimento 
tenha limitado a análise e avaliação efetuada neste estudo. 
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9. Conclusões 

Da análise efetuada no presente EIA conclui-se que o projeto de ampliação da Zona 
Industrial de Cantarias não apresenta impactes negativos suscetíveis de comprometer a sua 
viabilidade, evidenciando, por outro lado, diversos impactes socioeconómicos positivos. 

O desenvolvimento do projeto foi efetuado, desde o seu início, com preocupações de ordem 
ambiental que se traduziram na adoção de uma série de opções estruturais e de gestão que 
permitem maximizar os efeitos positivos da urbanização e evitar ou mitigar os potenciais 
impactes negativos com maior significado, considerando os efeitos isolados do projeto e 
efeitos cumulativos. 

Entre os aspetos relevantes do projeto que demonstram preocupações de ordem ambiental 
salienta-se a compatibilização da distribuição espacial das diferentes componentes da 
urbanização com os condicionalismos existentes (linha de água) e a preservação e 
valorização da linha de água, dos dois afloramentos rochosos (sendo um deles o do 
“Cabeço do Tojal dos Pereiros”) e de um povoamento de castanheiros. 

Complementando e reforçando as disposições previstas pelo projeto, o EIA propõe medidas 
de mitigação de impactes negativos para as fases de construção e de exploração e medidas 
de potenciação de impactes positivos.   
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