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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à actual legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Direcção Regional da Economia do 

Norte (DRE Norte), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa 

do Ambiente (ofício ref.ª 287/DSIRG de 08 de Fevereiro de 2011), para procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 

Projecto de Execução da Pedreira de Gouvães cujo proponente é a empresa IBERDROLA 

GERAÇÃO, SAU. 

Para o efeito, foi nomeada uma Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do artigo 9º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua redacção actual, constituída pelas seguintes entidades 

e respectivos representantes: 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Eng.ª Cláudia Ferreira, Dr.ª Rita 

Cardoso, Eng.ª Silvia Rosa e Eng.ª Marina Barros; 

 Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH Norte) – Eng.ª 

Maria João Magalhães;  

 Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (ICNB) – 

Arqt.ª Alcinda Tavares; 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.  

(IGESPAR) – Dr.ª Alexandra Estorninho; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR 

Norte) – Eng. José Freire; 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) – Dr.ª Rita Solá; 

A CA analisou o EIA de forma a verificar se o mesmo continha, em função do 

definido no Artigo 12º do Decreto-Lei supra referido, a informação adequada, face 

aos conhecimentos e métodos de avaliação existentes, e à fase em que o mesmo 

se encontra, que permitisse prosseguir o procedimento de AIA. 

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

O Projecto da Pedreira de Gouvães localiza-se na Freguesia de Gouvães da Serra, 

Concelho de Vila Pouca de Aguiar, Distrito de Vila Real, em pleno Sitio de 

Importância Comunitária – SIC PTCON 0003 Alvão/Marão. 

O Projecto em análise pretende proceder à exploração de 1.623.954 m3 de matéria-

prima para a produção de betão propondo um horizonte temporal de 48 meses. 

3. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO EIA 

Na presente análise de conformidade, a CA atendeu aos aspectos que o EIA deve 

obedecer em termos de estrutura e conteúdo mínimo, constantes no art.º 12 do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e constantes do Anexo II da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril (Normas Técnicas para a Estrutura do Estudo de Impacte 

Ambiental). 

Os critérios utilizados na ponderação sobre Conformidade do EIA são os constantes 

no documento emanado pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, 

intitulado “Critérios Para a Fase de Conformidade em AIA” disponível no Site da 

APA – http://www.apambiente.pt. 

Salienta-se, que o presente documento não pretende constituir uma listagem 

exaustiva de todas as lacunas e imprecisões do EIA, mas sim apresentar as 

evidências suficientes que permitam fundamentar uma decisão relativamente à 

conformidade do EIA.  

http://www.apambiente.pt/
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Da verificação e análise efectuada ao EIA, e em concordância com os Critérios 

supra mencionados, a CA verificou o não cumprimento dos Critérios 1, 4, 12, 13, 

14, 15, 18, 20 e 21. Salienta-se que a apreciação foi efectuada agrupando estes 

critérios de forma a facilitar a análise e a evitar a repetição da informação. 

 1 – Adequação da Estrutura e/ou Apresentação dos documentos para a 

sua clara compreensão.  

e 

12 – Apresentação da fundamentação dos objectivos e justificação do 

projecto e das suas principais componentes.  

A terminologia utilizada no EIA não corresponde à língua portuguesa, apresentando 

este documento palavras e expressões em espanhol bem como incorrecções daí 

resultantes. Este facto impede a adequada compreensão e análise do EIA na 

medida em que coloca sérias dúvidas e compromete gravemente a descrição do 

projecto, os seus objectivos e justificação, não se encontrando assim em condições 

de servir de suporte à análise a efectuar pela CA. 

Acresce salientar o facto do objectivo do Projecto de Execução da Pedreira de 

Gouvães não ser inteiramente claro devido à existência de contradições ao longo do 

EIA. De  acordo com o Capitulo de Objectivos e Descrição do Projecto, a exploração 

da pedreira em análise permitirá fornecerá material para a construção de todos os 

aproveitamentos hidroeléctricos do Projecto “Aproveitamentos Hidroeléctricos de 

Gouvães, Daivões e Alto Tâmega” contudo no Capítulo de Descrição do Projecto e 

das Alternativas Consideradas interpreta-se que esta pedreira irá servir apenas o 

Aproveitamento de Gouvães. 

Refere-se ainda que as figuras que constam do Relatório Síntese não apresentam, 

na sua generalidade, legibilidade e incluem legendas em espanhol, comprometendo 

assim a sua análise e compreensão. 

 4 – Adequação do âmbito do EIA (nomeadamente ao nível dos factores 

ambientais relevantes para a decisão) 

e 

15- Adequação da análise dos factores ambientais do conteúdo mínimo do 

EIA, de acordo com a legislação em vigor, ou apresentação da justificação 

pelos factores não estudados 

Ordenamento do Território e Uso do Solo 

No âmbito do factor ambiental Ordenamento do Território, considerado como 

relevante, o EIA não caracteriza a situação de referência - não tendo sido analisada 

a compatibilidade com os Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor - nem 

são avaliados os respectivos impactes. 

Acresce ainda de referir que do EIA não constam os seguintes elementos, 

comprometendo assim a análise deste factor ambiental: 

 Representação cartográfica de todos os projectos complementares na Planta 

de Implantação e nas Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM 

de Vila Pouca de Aguiar: estaleiros e outros edifícios de apoio, caminhos 

novos e a melhorar, ligação eléctrica à rede, captações de água, 

armazenamento temporário de resíduos; 

 Características relativas aos projectos complementares: 

o Área de implantação dos edifícios que eventualmente sejam 

construídos, como estaleiros, edifícios de apoio e áreas sociais; 

o Informação sobre a possibilidade de construção de novos acessos ou 

melhoramento de caminhos, incluindo características (comprimento e 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Processo de AIA N.º 2399 

Pedreira de Gouvães                                                                                                 Página | 4  

largura; tipo de materiais utilizados; se haverá lugar a 

impermeabilização); 

o Descrição pormenorizada do tipo de ligação eléctrica e informação 

sobre o tipo de obras a realizar para a sua implementação, assim 

como para o sistema de captação de água; 

o Informação sobre os procedimentos a realizar para o armazenamento 

temporário de resíduos e o tipo de locais escolhidos. 

  13 – Adequação da metodologia de análise dos factores ambientais 

relevantes.  

 e 

14 – Apresentação da fundamentação e justificação da metodologia de 

avaliação de impactes.  

Fauna e Flora; Habitats e Ecossistemas 

Relativamente a este factor ambiental verifica-se que: 

 O EIA não efectua uma adequada caracterização da situação de referência, 

designadamente ao nível dos usos e actividades existentes com maiores 

impactes no território e responsáveis pela progressiva artificialização dos 

sistemas naturais, nomeadamente: a indústria extractiva (proximidade do 

Núcleo de Pedreiras de Telões), os Parques Eólicos da Serra do Alvão e 

Padrela, a infra-estrutura rodoviária da A24 e a Barragem de Gouvães do 

Plano Nacional de Barragens, a implementar. Estes projectos deveriam ter 

sido considerados na situação de referência de forma a permitir uma 

adequada avaliação dos impactes do projecto, nomeadamente sobre os 

habitats e as espécies da flora e da fauna associadas ao Sítio Alvão/Marão, 

território da Rede Fundamental de Conservação da Natureza (Decreto – Lei 

N.º 182/2008 de 24 de Julho); 

 O EIA não correlaciona de forma exaustiva e sistemática, as ocorrências de 

espécies (fauna e flora) e de habitats, com os biótopos correspondentes, 

indispensável para efeitos da georreferenciação das ocorrências e da 

posterior valoração em classes de “relevância ecológica” e adequada 

avaliação de impactes, podendo decorrer daqui, uma subavaliação dos 

impactes relativamente às ocorrências não directamente georreferenciáveis 

(fauna); 

 Não é feita uma abordagem integrada entre sistemas biofísicos 

fundamentais e a ocorrência de valores do património natural (espécies, 

habitats, geosítios), o que poderá deturpar a avaliação de impactes 

relativamente aos diferentes agentes associados à obra, considerando que a 

manutenção do estado favorável de conservação das espécies e habitats 

está intimamente ligada à integridade dos sistemas biofísicos.  

Recursos Hídricos 

O EIA é incipiente e não apresenta detalhe suficiente na caracterização da situação 

de referência deste factor ambiental nomeadamente no que se refere às linhas de 

água que se situam na área de intervenção e sua envolvência, bem como aos 

aquíferos. 

Refere-se ainda que o EIA não identifica nem avalia os impactes, quer nos recursos 

hídricos superficiais quer nos recursos hídricos subterrâneos, decorrentes das fases 

de construção e desmantelamento, limitando-se a referir que “não foram 

encontrados impactes significativos”.  

Acresce também o facto de não terem sido avaliados os impactes sobre os recursos 

hídricos subterrâneos, resultantes do inventário hidrogeológico, o qual deveria 
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considerar a afectação potencial dos aquíferos e das captações de água e os 

respectivos perímetros de protecção, do ponto de vista da poluição, tendo por base 

as propriedades hidrogeológicas da área de estudo e direcção do fluxo da água 

subterrânea. 

O EIA deveria ter avaliado os impactes decorrentes da exploração da pedreira nas 

linha de água existentes na área a licenciar bem como na sua envolvente e nas 

linhas de água a jusante, nomeadamente no que respeita à interferência com o 

actual escoamento destas, sobretudo relativamente ao acréscimo do risco de 

extravasão marginal e de assoreamento do leito do rio Torno, bem como as 

medidas de minimização respectivas, que deveriam ter em conta a cota de máxima 

cheia para um período de retorno de 100 anos ou da máxima cheia conhecida. 

 18 – Identificação e avaliação de impactes cumulativos.  

Face à existência de outros projectos na área envolvente à Pedreira de Gouvães 

nomeadamente, o Núcleo de Pedreiras de Telões, os Parques Eólicos da Serra do 

Alvão e Padrela e a infra-estrutura rodoviária da A24, a avaliação de impactes 

cumulativos apresentada no EIA é insuficiente dado que a mesma não reflecte os 

impactes da Pedreira de Gouvães com estes projectos, nomeadamente nas Fases 

de Construção e Exploração.  

 20 – Apresentação dos programas de monitorização, face aos impactes 

ambientais relevantes.  

Apesar da Pedreira de Gouvães estar numa área directamente afectada pela 

execução do projecto dos “Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Daivões e 

Alto Tâmega”, não é aceitável remeter a apresentação dos programas de 

monitorização da fauna, flora e recursos hídricos da pedreira em análise para o 

RECAPE do Projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos. Acresce referir que este 

facto é impeditivo da verificação da adequabilidade destes programas ao projecto 

agora em análise. Assim, o EIA deveria ter incluído programas de monitorização 

para os factores ambientais referidos em epígrafe, cobrindo os principais impactes 

negativos previsíveis nas fases: previa de exploração, exploração e desactivação. 

 Por último, e no que se refere ao cumprimento do Critério 21, Adequação do 

Resumo Não Técnico, à luz dos “Critérios de boas práticas para a 

elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos”, publicado no sítio da 

Internet da APA, considera-se que o RNT não se encontra em condições de servir 

de suporte à Consulta Pública.  

Este documento contém palavras e expressões em espanhol e não apresenta uma 

linguagem simples, clara e concisa, o que contraria os pontos 3.1 e 3.2 dos 

Critérios referidos em epígrafe e é impeditivo da concretização do seu objectivo 

enquanto documento que pretende sumarizar e traduzir em linguagem não técnica 

o conteúdo do EIA. 

Acresce referir que as figuras apresentadas no RNT não apresentam legibilidade 

comprometendo assim a sua compreensão. 

4. OUTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Adicionalmente, identificam-se outras lacunas, omissões, esclarecimentos e 

correcções que por si só não implicariam a desconformidade do EIA mas que são 

relevantes e que deverão ser tidas em consideração aquando da eventual 

reformulação do mesmo de forma a permitir melhorar tecnicamente o Relatório 

Sintese e a colmatar as falhas detectadas. 

Questões Gerais 

 Identificar o destino final do lodo resultante do decantador da central de 

lavagem da matéria-prima. 
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 Indicar as quantidades de volume de reservas úteis, volume de estéreis e 

produção anual de matéria-prima. 

 Apresentar uma descrição das acções previstas no âmbito do Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). 

 Identificar claramente as origens de água para uso industrial nos meses de 

Julho, Agosto e Setembro nos quais se prevê existirem limitações em 

relação ao caudal do Rio Torno.  

 Identificar claramente qual a origem externa da água a utilizar para: 

o Consumo humano; 

o Uso doméstico (nomeadamente para utilização em instalações 

sanitárias); 

o Rega; 

o Lavagem de Rodados. 

Socio-economia 

O EIA deverá: 

 Caracterizar a envolvente próxima, designadamente o tipo e actividade das 

construções mais próximas e respectivas distâncias à pedreira. 

 Identificar os percursos adoptados para o transporte da matéria-prima, e os 

respectivos volumes de tráfego, para o(s) destino(s) final(ais), identificando 

impactes sobre aglomerados habitacionais, habitações isoladas ou 

actividades económicas e eventuais medidas de minimização.  

 Apresentar dados relativos a expropriações, designadamente áreas a 

expropriar, respectivos usos e actividades económicas, com indicação do 

respectivo enquadramento administrativo; 

 Identificar claramente, todas as afectações ao nível da socioeconomia em 

cartografia específica, a escala adequada e com correspondência com a 

respectiva parte descritiva. 

Património 

 O corpo do Relatório Sintese apresenta apenas uma síntese dos resultados 

obtidos e o relatório técnico-científico relativo aos trabalhos (com toda a 

informação) é apresentado na íntegra em anexo (apêndice 5), o que é 

metodologicamente incorrecto já que em anexo deverão constar apenas 

elementos fotográficos, cartográficos e fichas de inventário. Assim, aquando 

da eventual reformulação do EIA esta falha deverá ser colmatada. 

Qualidade do Ar 

 O plano de monitorização deverá ser reformudado de forma a atender ao 

definido na Nota Técnica “Metodologia para a monitorização de níveis de 

partículas no ar ambiente em pedreiras, no âmbito do procedimento de 

avaliação de impacte ambiental” disponível no sítio da Internet da Agência 

Portuguesa do Ambiente. 

Ambiente Sonoro 

 Caracterização da situação de referência 

o O EIA considera que deverão ser cumpridos os valores-limite de 

exposição para zonas sensíveis. Contudo, nada refere sobre a 

classificação oficial das zonas, pelo que, na eventual reformulação do 

Relatório Síntese, deverá ser esclarecido se existe, ou não, para a 
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área de estudo, classificação oficial das zonas efectuada pelo 

município bem como os valores limite aplicáveis. 

Caso exista classificação, o EIA deverá apresentar a delimitação das 

zonas sensíveis e mistas para a área abrangida pelo projecto em 

avaliação, sob a forma de planta cartográfica à escala adequada e 

onde esteja também representado o próprio projecto. No caso dos 

receptores em avaliação corresponderem a receptores sensíveis 

isolados não integrados em zonas classificadas, estes devem ser 

equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 

zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos 

correspondentes valores limite fixados no artigo 11º do Regulamento 

Geral do Ruído (RGR). A equiparação deve ser efectuada pelos 

municípios, dadas as suas competências no planeamento e 

ordenamento do território, devendo o EIA conter provas da 

equiparação efectuada pelo município. 

Caso ainda não a exista classificação oficial de zonas sensíveis e 

mistas, é aplicável o estabelecido no nº 3 do art. 11º do RGR. 

o O EIA refere que foram efectuadas medições acústicas em três 

pontos (P0, P1 e P2), contudo não são apresentados os resultados 

das medições efectuadas no P0. Salienta-se ainda que deverão ser 

indicadas as distâncias dos receptores sensíveis ao limite da área de 

exploração e não ao centro da pedreira como consta do Relatório 

Síntese em análise. 

o A cartografia apresentada não tem detalhe/legibilidade suficientes 

que permitam uma análise adequada, não sendo indicadas as vias de 

acesso/percursos rodoviários afectos à pedreira em avaliação. 

Assim, considera-se necessária a apresentação de uma planta 

cartográfica, preferencialmente à escala 1:5 000 ou 1:10 000, que 

identifique e delimite claramente: 

 Os locais onde foram efectuadas as medições de ruído; 

 Os receptores sensíveis existentes e/ou previstos na 

envolvente do projecto; 

 O limite da área de exploração;  

 O limite da área a licenciar (em avaliação); 

 Outras explorações e/ou actividades industriais na área em 

estudo; 

 As vias de acesso/percursos rodoviários afectos à pedreira em 

avaliação e à(s) barragem(ns). 

 Previsão e análise de impactes  

o Deverá ser apresentado o volume de tráfego de veículos pesados 

associado ao projecto e o período de laboração da Pedreira quer para 

a fase de construção quer para a fase de exploração; 

o Em termos de previsões dos níveis sonoros, o EIA apresenta uma 

estimativa simples tendo por base dois tipos de fonte, pontual e 

linear, e respectivas atenuações de ruído por duplicação da distância 

à fonte, não sendo apresentados os níveis Lden e Ln por forma a 

verificar o cumprimento dos valores limite – critério de exposição 

máxima e critério de incomodidade – nos receptores sensíveis. 

Assim, aquando da reformulação do EIA, este deverá: 
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 Apresentar uma previsão dos níveis sonoros, no(s) 

receptor(es) sensível(eis) afectado(s), tendo em consideração 

a totalidade das fontes sonoras decorrentes da fase de 

construção e exploração do projecto (maquinaria, 

equipamentos, explosivos e tráfego), bem como da fase de 

construção da barragem e tráfego afecto às obras; 

 Efectuar a verificação do cumprimento do critério de exposição 

máxima e do critério de incomodidade, com a implementação 

do projecto em avaliação. 

 Monitorização 

o Deverá ser consultado o documento Notas Técnicas para Relatórios 

de Monitorização de Fase de Obra e Fase de Exploração, publicado 

pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em Novembro de 2009 e 

disponível do portal da APA: 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Ruido/NotasTecnicaseE

studosRefer%C3%AAncia/Documents/NT_RelatMonit_Novembro2009

.pdf 

5. CONCLUSÃO 

Tendo por base a análise efectuada considera-se que o EIA não permite atingir 

cabalmente os objectivos fundamentais da Avaliação de Impacte Ambiental, sendo 

que as lacunas e as incorrecções identificadas, bem como as dúvidas suscitadas, 

colocam em causa a compreensão das diferentes componentes projecto, não 

permitindo uma adequada predição de impactes nem validar a avaliação efectuada 

no EIA.  

Conclui-se, assim, que para efeitos de conformidade do EIA será necessário 

corrigir, complementar e esclarecer um conjunto substancial de elementos, situação 

que se considera não ser compatível com a entrega de elementos adicionais, sob 

pena de colidir com os princípios de sistematização e organização da informação 

sob os quais o procedimento relativo à Participação Pública se rege.  

Face ao exposto, e considerando que de acordo com os Critérios Para a Fase de 

Conformidade em AIA “É proposta a desconformidade do EIA se a informação em 

falta corresponder a um conjunto substancial de elementos a esclarecer, 

desenvolver ou corrigir, que não permita uma adequada sistematização e 

organização dos documentos, quer para a consulta pública quer para a análise da 

Comissão de Avaliação”, a CA pronuncia-se pela Desconformidade do EIA, pelo 

que de acordo com o n.º 8 do Artigo 13º, do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio com as 

alterações introduzidas pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro, determina o 

encerramento do processo. 

 

 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Ruido/NotasTecnicaseEstudosRefer%C3%AAncia/Documents/NT_RelatMonit_Novembro2009.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Ruido/NotasTecnicaseEstudosRefer%C3%AAncia/Documents/NT_RelatMonit_Novembro2009.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Ruido/NotasTecnicaseEstudosRefer%C3%AAncia/Documents/NT_RelatMonit_Novembro2009.pdf
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