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1. INTRODUÇÃO 
 
Dando cumprimento à atual legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Direção Regional de Economia do Norte (DREC N), 
enviou, através do ofº nº 607/DSIRG, de 20 de Abril de 2011, na qualidade de Entidade 
Licenciadora, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de 
Execução da “Pedreira de Xisto Jardim nº 4, Vila Nova de Foz Côa”, cujo Proponente é a 
Empresa “Infercôa Unipessoal, Lda”. 
O projeto em análise enquadra-se no regime de AIA através do n.º 18 do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua atual redação. 
Para o efeito, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA nomeou, através do Oficio Circular 
nº S-5623/2011, de 6 de Maio, uma Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do artigo 9º do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua redação atual, constituída pelas seguintes entidades e 
respetivos representantes: 

• Agência Portuguesa do Ambiente – Eng.ª Cláudia Ferreira e Dr.ª Beatriz Chito 
(coordenação) e Dr.ª Cristina Sobrinho (Consulta Pública);  

• Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. – Engª Maria João Magalhães; 
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – Drª Rita Ramos; 
• Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade/Parque Nacional da 

Peneda Gerês – Arqª Alcinda Tavares; 
• Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. – Dr.ª Maria 

Ramalho (Serviços Centrais) e Dr Carlos Banha (Extensão da Beira Interior); 
• Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. – Doutor Paulo Hagendorn Alves e 

Doutor Telmo Santos; 
• Universidade de Trás-os-Montes – Prof. Margarida Correia Marques. 

Colaborou igualmente a Drª Rita Oliveira da APA. 
 

O EIA, objeto da presente avaliação foi elaborado pela empresa CEVALOR e é constituído 
por um Resumo Não Técnico (RNT) e pelo Relatório Síntese. Foi também recebido o Plano 
de Pedreira que inclui o Plano de Lavra (PL) e o respetivo Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística (PARP).  
Durante o procedimento de AIA, a CA solicitou informação adicional e realizou uma visita ao 
local, tendo recorrido a esta informação para a elaboração do presente Parecer. 
 
 
 
2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
 
A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto “Pedreira de Xisto Jardim nº 4, 
Vila Nova de Foz Côa” foi a seguinte: 

• Data de início do procedimento de AIA – 28 de Abril de 2011. 
• Conformidade do EIA - Após apreciação técnica da documentação recebida, ao 

abrigo do n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a CA considerou 
necessário solicitar elementos adicionais ao Relatório Síntese e respetivo Resumo 
Não Técnico, tendo o prazo ficado suspenso até a entrega dos mesmos (entre Junho 
a Dezembro de 2011). 
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• A emissão de Conformidade pela CA realizou-se a 28 de Dezembro de 2011; no 
entanto, foram solicitados mais elementos, embora o prazo não tenha sido suspenso.  

• Solicitação de Pareceres Externos Específicos às seguintes entidades entre o 
período de 6 de Fevereiro de 2012 até 13 de Março de 2012: 

o Autoridade Florestal Nacional (AFN); 
o Autoridade Nacional de Proteção Civil; 
o Câmara Municipal de Vila Nova de Fôz Coa; 
o Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N); 
o Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 
o Direção Regional de Economia do Norte (DRE N); 
o Parque Arqueológico do Vale do Côa/Museu. 

• Realização de uma visita ao local, no dia 28 de Fevereiro de 2012, com a presença 
de representantes da CA, do proponente e da equipa que realizou o EIA. 

• Análise dos resultados da Consulta Pública. 
A consulta Pública decorreu entre 16 de Janeiro e 9 de Março de 2012 não tendo 
sido recebido um único parecer. 

• Análise técnica do EIA e do respetivo Aditamento, nas valências dos representantes 
da CA, integrada com o teor dos pareceres recebidos (de entidades externas e no 
âmbito da consulta pública) com as informações recolhidas durante a visita ao local. 

• Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do Projeto de Execução “Pedreira de Xisto 
Jardim nº 4, Vila Nova de Foz Côa”. 
 
 

 
3. ENQUADRAMENTO, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 
 

A empresa “Infercôa Unipessoal, Lda” pretende licenciar, junto da Direção Regional de 
Economia do Norte, a ampliação da atividade extrativa da pedreira “Jardim nº4”, localizada 
no Distrito da Guarda, concelho e freguesia de Vila Nova de Foz Côa. 

O projeto em análise, ou seja, a área total pretendida para a ampliação, inclui as seguintes 
zonas diferenciadas: 

a. A área da pedreira “Jardim n.º 4” (já licenciada com o número 4998, licença atribuída 
pela Direção Regional de Economia do Norte em 1998) - no entanto, como a área 
licenciada foi extravasada, a empresa, em altura própria, efetuou o pedido de 
regularização da exploração “Jardim n.º 4”, ao abrigo do Artigo 5º do Decreto-Lei nº 
340/2007, de 12 de Outubro – pedreiras não tituladas por licença.   
Na sequência do pedido de regularização acima referido, foi constituído o Grupo de 
Trabalho (DREN, ICNB e CM) que tomou a seguinte decisão: “Parecer favorável, 
com emissão de licença provisória com a duração de um ano para uma área total de 
190.578,30m2”. 
Refere-se que, após visita ao local, a CA verificou que esta zona não se encontrava 
em exploração. 

b. A área da pedreira “Vale da Mó” - atualmente a pedreira “Vale da Mó” possui licença 
provisória em resultado do pedido de regularização da exploração, ao abrigo do 
Artigo 5º do Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de outubro – pedreiras não tituladas por 
licença.  
Na sequência do pedido de regularização acima referido foi constituído o Grupo de 
Trabalho (DREN, ICNB e CM) que tomou a seguinte decisão: Parecer favorável com 
emissão de licença provisória com a duração de um ano para uma área total de 
26.933m2. 
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Refere-se que na visita ao local, se verificou a existência de uma frente de 
exploração ativa, e procedia-se aos trabalhos de preparação de outra frente. 

c. As áreas de novos terrenos, contíguos à pedreira Jardim nº4 - terrenos que já foram 
explorados, encontrando-se em estado de abandono e sem atividade. Esta área 
corresponde a 140 629,40m2. 

 
A pretensão em análise visa anexar, num só licenciamento, todas as áreas constantes nas 
alíneas a, b e c, não tendo sido incluída uma área, pertencente ao requerente, por 
imposição do estudo arqueológico elaborado. 
A área a licenciar tem em vista a atividade extrativa e totaliza, assim, 358.141m2. 

O presente projeto está sujeito ao procedimento de AIA, uma vez que, de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 
de 8 de novembro, trata-se de uma pedreira com as seguintes características: 

a) Tem uma área superior a 25 ha – Anexo I, ponto 18 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

b) Está inserida em Área Sensível – Rede Natura 2000/Zona de Proteção Especial 
(ZPE - Diretiva Aves). 

A vida útil da pedreira, incluindo a ampliação proposta, estima-se em cerca de 20 anos. 
A empresa “Infercôa Unipessoal, Lda” considera que a exploração e extração se justifica 
neste local pelas seguintes razões: 

- existem reservas de xisto significativas que serão facilmente escoadas no mercado, 
tendo o local grande proximidade à rede viária local; 
- falta de alternativa de localização; 
- esta atividade constitui uma fonte de rendimento superior a qualquer outra atividade 
local, estando a zona classificada como “Indústria extrativa” no Plano  Diretor 
Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa; 
- a pedreira representa um fator de desenvolvimento para o concelho, garantindo 
emprego direto e indireto durante 20 anos, com benefícios para a restante atividade 
económica da região (a montante e a jusante da industria extrativa). 

A pedreira laborará 12 meses por ano, de segunda a sexta feira, estando previsto que numa 
fase inicial, labore com 12 trabalhadores supervisionados por um encarregado. 
 
 
 
4. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 
A exploração “Jardim nº 4” situa-se na freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa, 
distrito da Guarda, e ocupará cerca de 36 ha, estando englobada num núcleo de pedreiras 
(Núcleo Extrativo das Pedreiras de Poio), algumas das quais desativadas (Figura 1; fonte – 
EIA). 
Parte da área que se pretende afetar já está intervencionada (cerca de 13,2 ha, de onde 
resultou um volume de exploração de cerca de 32,8 mil m3). Considerando um rendimento 
médio de exploração de cerca de 40%, estarão depositados nos aterros existentes cerca de 
20 mil . m3 
O método usado será o de desmonte a céu aberto em flanco de encosta, estando prevista 
uma vida útil de cerca de 20 anos. 
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4.1 Localização e acessibilidade do Projecto 
 
A exploração em avaliação localiza-se na freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa, no 
distrito da Guarda, sendo a povoação mais próxima a capital do concelho, a cerca de 3km a 
NO da pedreira. 
Estando a área situada no interior dos limites do Parque Arqueológico do Vale do Côa e da 
ZPE do Vale do Côa, foi solicitado parecer a este Parque e esteve presente na CA a 
representante do ICNB. 
Na zona existem outras pedreiras de xisto (estando algumas delas desativadas) que formam 
em conjunto o Núcleo de Pedreiras do Poio. 
O acesso à pedreira faz-se pelos IP2-EN102, tomando-se a EN222 e depois a estrada 
Municipal que liga esta ao núcleo, a cerca de 2,8 km. Estes acessos já existentes são 
asfaltados e não atravessam nenhum aglomerado populacional. 
Os acessos internos da exploração já estão criados.  
 
4.2. Fase de exploração 
 
A parte da área já intervencionada (explorações e aterros) tem um total de 132.225 m2, de 
onde resultou um volume de exploração de cerca de 328.000 m3. Considerando que o 
rendimento médio da exploração foi de 40%, estarão depositados nos aterros existentes 
cerca de 196.800 m3. 
Por razões de facilidade de desenvolvimento, a área da Pedreira de xisto “Jardim nº 4” foi 
dividida em duas zonas (Zona 1 e Zona 2), já intervencionadas e com frentes de lavra a céu 
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abertas e em funcionamento, de acordo com os avanços da lavra projetada (Tabela 1 e 
figuras 4 e 5 – fonte: EIA). 
 
 
 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 

Processo de AIA nº 2441 
Pedreira de Xisto “Jardim nº 4”, Vila Nova de Foz Côa 
Projeto de Execução 

9 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 

Processo de AIA nº 2441 
Pedreira de Xisto “Jardim nº 4”, Vila Nova de Foz Côa 
Projeto de Execução 

10 

  
A zona de corte corresponde à localização dos monofios, estando já uma delas instalada na 
Zona 2 e será instalada uma outra na Zona 1, junto das instalações sociais e de apoio. 
Assim, prevê-se intervencionar mais 9.170 m2 (incluindo o alargamento da área de corta e 
áreas de aterros), para além das áreas já intervencionadas. 
O desmonte será realizado a céu aberto: 

- em flanco de encosta na Zona 1; 
- em profundidade na Zona 2. 

O método de exploração será de cima para baixo, sempre e após terem sido retiradas as 
terras de cobertura, incluindo uma faixa de proteção de pelo menos 2metros de largura. 
O desmonte poderá requerer a utilização de explosivos nos locais onde as massas se 
apresentem mais coesas, para desagregação de materiais. 
Durante a fase de exploração devem ser efetuadas as seguintes operações: 

1. Preparação e traçagem – colocação a descoberto da rocha explorável e delimitação 
da superfície da área da corta, criando faces livres para o avanço da exploração. 

2. Utilização de explosivos – serão utilizados pólvora e atacamento com pó de pedra. 
Em todas as operações serão efetuadas durante o horário normal de laboração com 
recurso a um funcionário qualificado e com alerta geral pelos trabalhadores. Em 
princípio não será necessário construir um paiol, dado que o transporte e recolha de 
produto não utilizado ao fim do dia será efetuado pela empresa fornecedora. 

3. Transporte do material desmontado e limpeza da frente – os blocos removidos com 
uma pá carregadora serão colocados no parque de blocos e esquadrejados no 
monofio quando necessário. Serão também removidos os fragmentos de rocha sem 
aproveitamento e depositados no aterro temporário. 

O ciclo de desmonte só será reiniciado após limpeza e saneamento das frentes em 
exploração. Os acessos internos da exploração já estão criados. 
 
4.3.Fase de desativação 
 
A partir desta fase serão implementadas medidas com vista ao encerramento da pedreira: 
remoção das instalações e infraestruturas de apoio móveis, dos blocos que se encontram 
em stock, do equipamento produtivo e resíduos existentes. 
De acordo com o PARP já terão sido iniciadas ações de recuperação paisagística, faltando a 
recuperação dos locais correspondentes á Fase III da exploração e as áreas antes 
ocupadas pelas estruturas agora desmanteladas. 
A desativação termina após a conclusão das medidas previstas no PARP. 
 
4.4. Água utilizada 
 
O método de desmonte não utiliza água, sendo a água industrial para a refrigeração do 
corte com monofio proveniente de um furo de captação. Esta água circula em sistema 
fechado, com reutilização após a sua decantação. 
A água potável será proveniente do exterior e engarrafada. 
Quanto aos efluentes líquidos produzidos: 
 - dado o método de desmonte utilizado, não há produção de efluente da extração; 
 - as águas pluviais serão recolhidas por uma vala de cintura em torno da bordadura 
da escavação, evitando a escorrência para o interior e favorecendo a drenagem natural; 
 - os efluentes domésticos provenientes das instalações sociais serão recolhidos para 
uma fossa séptica. 
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4.5. Emissão de poeiras 
 
O Proponente assume que procederá periodicamente à aspersão dos acessos e caminhos 
internos sempre que se considere necessário, em especial na época estival. 
 
4.6.Instalações de apoio e anexos 
 
As instalações previstas são as seguintes: 
- instalações sociais; 
- armazéns de ferramentas e consumíveis dos quais já existem duas unidades; os futuros 
serão localizados junto da área social e aí serão armazenados os óleos novos e usados em 
local devidamente impermeabilizado; 
- um Parque de Blocos onde serão depositados os blocos extraídos da área da corta, cuja 
localização será móvel consoante o local onde se fará a extração e a dimensão do stock 
existente; normalmente ficará junto das áreas de corte. 
 
4.7. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 
 
A execução do PARP incide sobre aspetos da gestão ambiental da pedreira nas suas 
diversas fases, com especial destaque das medidas de integração paisagística. O objetivo 
final deste Plano é o de integrar a área intervencionada na paisagem envolvente, 
promovendo a instalação da vegetação e o enquadramento do local. 
As principais medidas do PARP serão faseadas ao nível da modelação do terreno e 
revegetação, acompanhando o avanço da exploração. 
 
 
 
5. AVALIAÇÃO DO EIA 

 
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no 
EIA e na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), na visita ao local e 
informações recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar os 
aspetos mais relevantes do projeto que seguidamente se evidenciam. 
Todavia, no âmbito desta Comissão de Avaliação foi realizada uma visita ao local a 27 de 
Fevereiro de 2012, constatando-se que há diversas incongruências na documentação do 
EIA (textos e sobretudo cartografia). A componente cartográfica não prima pelo rigor e não 
retrata bem a situação atual no terreno, nomeadamente no que se refere ao avanço da 
exploração e à localização de escombreiras, terraplanagens e áreas sociais. Pelo que foi 
afirmado no terreno pelos autores do EIA, tratar-se-á de uma topografia referente à situação 
em 2010, tendo a realidade retratada na cartografia sido ultrapassada pelo desenvolvimento 
dos trabalhos de exploração na metade W da área, estando prestes a ser atingida a data de 
apresentação de novo plano trienal. Merece referência a situação em que se encontra o 
acesso camarário às diversas pedreiras, apenas parcialmente asfaltado e em mau estado, 
produzindo muita poeira, questão que seria de rever, inclusive face à proximidade de locais 
nobres incluídos no Parque Arqueológico do Vale do Côa. 
 
5.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS  
 
Caracterização da situação de referência  
 
A área de estudo insere-se na unidade morfo-estrutural do Maciço Antigo Ibérico, em rochas 
metassedimentares do Grupo do Douro, nas quais se destacam os xistos da Formação da 
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Desejosa, explorados em cerca de duas dezenas de pedreiras de dimensão bastante 
variável, numa tradição que remonta pelo menos a meados do século XIX.  
A morfologia é caracterizada por um modelado contrastado: por um lado com o planalto 
dominante em que se situa Vila Nova de Foz Côa e as cotas superiores da área das 
pedreiras (da ordem de 390 a 405 m) e, por outro, com uma paisagem de cabeços 
arredondados, com encaixe gradual e por vezes com declives fortes até ao rio Côa, que se 
situa cerca de 1300 m a E da área de estudo, a uma cota de cerca de 130 m. O padrão de 
drenagem é característico de terrenos essencialmente xistentos, como é o troço terminal da 
bacia hidrográfica do Côa. 
É uma área tradicionalmente dedicada ao aproveitamento do xisto em indústria extrativa, 
sobretudo para a produção de esteios que constituíram uma imagem de marca do Douro 
Vinhateiro, embora atualmente com novas aplicações, face à procura deste material para 
pavimentos, revestimentos, mobiliário urbano e decoração em geral. Esta atividade concilia-
se na região também com alguma pastorícia e agricultura, embora com expressão muito 
pontual, como é o caso de pequenas zonas com amendoeiras ou oliveiras, mas 
praticamente sem terrenos armados em socalco. 
Não há núcleos edificados, apenas sendo de referir apoios dispersos de obra, quer de maior 
dimensão em algumas pedreiras atuais, quer de cariz tradicional, em pedra, provavelmente 
relacionados com fases anteriores da exploração e por vezes com interesse pontual em 
termos de arquitetura vernacular. 
A drenagem da área correspondente ao EIA faz-se pela ribeira da Canada do Inferno, que 
se estende por cerca de 3 km e é conhecida pela presença, perto da sua foz no rio Côa, de 
um dos núcleos de arte rupestre mais visitados da região, no âmbito do Parque 
Arqueológico do Vale do Côa.  
A caracterização apresentada é baseada na Notícia Explicativa da Carta Geológica de 
Portugal, folha 15-A, Vila Nova de Foz Côa (Silva & Ribeiro, 1991), em Gomes & Almeida 
(2003), em Búrcio (2004) e ainda no EIA. 
 
Geomorfologia  
O modelado que se verifica no relevo da região de Vila Nova de Foz Côa decorre da 
interação de processos envolvendo sobretudo fracturação e erosão diferencial, em relação 
com o encaixe do rio Douro e dos seus afluentes da margem esquerda.  
O principal exemplo da contribuição marcante do controle tectónico para a formação do 
relevo é representado pela compartimentação em blocos NNE-SSW, direção esta que é 
sub-paralela à falha da Vilariça, correspondente a um desligamento esquerdo com cerca de 
5,5 km de rejeito e com desnivelamento vertical entre blocos, sendo a escarpa de falha do 
rio do Vale da Vila (2 km a W de V.N.Foz Côa) um dos exemplos mais didáticos no nosso 
país. 
A este da falha da Vilariça observa-se a superfície, basculada para NW, da Meseta Ibérica, 
na qual se encaixaram, por erosão remontante a partir do Douro, cursos de água como o 
Côa, Piscos e Águia. As linhas de água presentes na área de estudo são afluentes do Côa, 
com início a W no planalto de V.N.Foz Côa, a cotas de 400 a 425 m, desaguando a E nesse 
rio. É de referir a estrutura sinclinal de Castelo Melhor, onde ocorrem quartzitos do 
Ordovícico, constituindo em São Gabriel um relevo tipo inselberg. 
A superfície ondulada em que se incluem as pedreiras do Poio desenvolve-se de W para E, 
na continuidade do planalto de V. N. Foz Côa, sendo delimitada a N e a S por linhas de festo 
culminando a cerca de 400 m. Caminhando para E regista-se um aprofundamento gradual, 
até à cota 310 m, delineando de forma irregular o topo da linha de água correspondente à 
ribeira da Canada do Inferno. Trata-se de uma ribeira pouco marcada na área de estudo, 
seguindo um traçado inicialmente pouco definido mas atravessando seguidamente outras 
pedreiras ou zonas de escombreira, após o que se observa um acentuar significativo do 
declive, gradualmente mais abrupto e com encostas localmente muito escarpadas à medida 
que se aproxima do rio Côa, onde desagua.   
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Geologia 
A região abrangida pelo Projeto insere-se na Zona Centro-Ibérica, em formações 
metassedimentares do Grupo do Douro, incluídas no Complexo Xisto-Grauváquico (também 
designado Super-Grupo Dúrico Beirão).  
O Grupo do Douro é constituído por metassedimentos de natureza turbidítica (xistos e 
grauvaques), aos quais tem sido atribuída idade câmbrica, embora no topo possa atingir o 
Ordovícico. Sendo este grupo inicialmente subdividido em seis unidades litostratigráficas, 
outros autores consideraram posteriormente que essa litostratigrafia estaria duplicada 
devido a carreamentos sin-sedimentares, pelo que são considerados dois conjuntos, sendo 
um autóctone (com as Formações de Bateiras e Ervedosa do Douro) e outro alóctone 
(Formações de Rio Pinhão, Pinhão, Desejosa e São Domingos, sendo esta última já de 
idade tremadociana, ou seja, da base do Ordovícico).  
Na região que abrange não só a área de pedreiras e Vila Nova de Foz Côa, mas também a 
E os rios Douro e Côa e a W o rio do Vale da Vila, apenas ocorre a Formação da Desejosa, 
representada em termos gerais por filitos listrados com intercalações de metagrauvaques; 
tem sido atribuída a esta formação uma espessura variável entre 250 m (regiões de Alijó e 
Moncorvo) e cerca de 800 ±100 m (V.N. Foz Côa). 
Considerando uma área mais alargada, são de destacar as seguintes ocorrências regionais: 
o Granito de Freixo de Numão (a W de V. N. Foz Côa), intrusivo nas Formações do Pinhão e 
Desejosa; o sinclinal de Castelo Melhor (a SE), com as Formações Quartzítica (no centro) e 
de São Gabriel no contorno, contactando esta com a Formação da Desejosa; o contacto 
com as Formações de Pinhão e Bateiras, alguns kms a S e, ainda mais a Sul, diversos 
maciços graníticos (região de Algodres, Santa Comba, Meda). 
Ocorrem de forma muito pontual rochas filoneanas, essencialmente representadas por 
quartzo nas imediações das pedreiras, mas sem representatividade na cartografia à escala 
1:50000. 
Como Depósitos de Cobertura apenas há a referir depósitos aluvionares e depósitos de 
vertente, ambos com expressão reduzida. 
 
Pedreiras de xistos na Formação da Desejosa (Pedreiras do Poio) 
A litologia da Formação da Desejosa caracteriza-se por filitos escuros listrados, geralmente 
calcossilicatados, sendo esse aspeto listrado devido a alternância de níveis de filitos escuros 
e de leitos centimétricos a milimétricos de psamitos em tom cinzento mais ou menos claro. 
A localização das pedreiras não é aleatória, pois além do grau de metamorfismo ser aqui 
menos elevado, permitindo uma exploração facilitada, apenas podem ser produzidos esteios 
em locais com características muito particulares. Esta zona corresponde a um sinforma 
mergulhando para ESE (sinforma do Poio), com estratificação sub-horizontal na zona Sul e 
que varia até cerca de N54ºW, 60º S na zona N. A espessura dos estratos varia em geral 
até 10 cm, sendo separados por níveis em geral estreitos de material argiloso. 
É de referir mais algumas particularidades desta área, determinantes para que seja esta 
praticamente a única zona onde são produzidos esteios, por exemplo com comprimento 
superior a 1,7 m, uma vez que é essencial que a fracturação evidenciada na rocha seja em 
planos sensivelmente perpendiculares.  
Esta situação apenas ocorre em zonas de charneira de dobras maiores, com a estratificação 
sub-horizontal e as clivagens verticalizadas (clivagem de plano axial S1 com direção NW-SE 
e clivagem de fratura S2 segundo NE-SW). É devido a esta conjugação em que os 3 planos 
considerados estão praticamente ortogonais entre si, que o local destas explorações é 
praticamente único no Grupo do Douro. 
Quanto a propriedades físicas e mecânicas, os ensaios de caracterização efetuados sobre o 
material explorado nas pedreiras do Poio indicam que a rocha apresenta muito boa 
estabilidade, não sofrendo praticamente nenhuma modificação (Gomes & Almeida, 2003), 
com baixa permeabilidade e com boa estabilidade em termos de alteração e alterabilidade.   
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Neo-Tectónica / Tectónica 
Em termos de enquadramento tectónico é de destacar o acidente regional ativo da Vilariça, 
situado a cerca de 4 km do empreendimento, passível de gerar sismos de elevada 
magnitude.  
Esta falha está bem marcada na região pelo graben de Longroiva, que continua para N ao 
longo do rio do Vale da Vila, separando na região dois blocos principais: o bloco oriental, 
que inclui as pedreiras de xistos e também a estrutura sinclinal de Castelo Melhor, e o bloco 
W, com um deslocamento vertical de 300 a 400 m considerado de idade vilafranquiana 
(Quaternário).  
Localmente ocorrem outras falhas, quer igualmente NNE-SSW, quer conjugadas, WNW-
ESSE. 
As séries estratigráficas mais antigas do CXG terão sido afetadas por carreamentos de 
idade sarda, que duplicaram algumas unidades litostratigráficas, sendo a região 
posteriormente afetada pelas três fases de deformação hercínica, com dobramentos 
associados. 
A faixa WNW-ESE em que se localizam as várias pedreiras da área do Poio corresponde, 
em princípio, ao eixo de um sinclinal. 
 
Sismicidade 
No que se refere ao “Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 
Pontes (RSAEEP)”, a região onde se localiza o corredor em análise insere-se na zona D 
(sendo o país dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), 
ou seja, aquela em que o risco sísmico a considerar será menor, daí decorrendo o 
coeficiente de sismicidade a aplicar para efeitos de dimensionamento de estruturas, 
correspondendo ao valor 0,3.  
Quanto a sismicidade histórica, pela consulta da Carta de Isossistas de Intensidades 
Máximas (Instituto de Meteorologia), as intensidades sísmicas máximas terão atingido na 
área em estudo o valor de VI (escala de Mercalli modificada). 
 
Locais de Interesse Geológico / Património Geológico 
Não estão formalmente referenciados geo-sítios na região, mas são conhecidas ocorrências 
que estão já inventariadas como património geológico e fazem parte de roteiros conhecidos 
e divulgados ao público.  
A diversidade geológica e geomorfológica desta região fomentou a existência de vários 
recursos geológicos e paisagísticos de grande valor estético, cultural, científico e didático 
(Gomes & Alencoão, 2005), que estão intrinsecamente representados no Parque 
Arqueológico do Vale do Côa e, à escala da área de estudo, nas próprias pedreiras do Poio. 
As pedreiras do Poio, como “local de Interesse Geológico”, constituem um aspeto singular 
do Património Geológico da região sendo de estimular a possibilidade de visita pelo público 
interessado, acentuando a divulgação e assegurando a necessária acessibilidade.  
Este aspeto é aqui indicado como forma de apoiar o geo-turismo e fomentar a utilização, por 
exemplo de percursos pedestres, atendendo à mais-valia que estas facetas têm para o 
desenvolvimento regional, valorizando o espaço mais interior do país. O geo-turismo pode 
ser aqui abordado quer numa ótica meramente paisagística e de observação duma indústria 
ancestral, quer de forma mais científica, apresentando as características que tornam estas 
pedreiras únicas: os planos de descontinuidade que favorecem a extração, com a relação 
entre estratificação, xistosidade e diaclasamento, bem como a alternância e espessura das 
camadas litológicas, como conjunto determinante para a localização dos melhores locais de 
exploração. 
Este tipo de iniciativas, desencadeado pelo poder autárquico ou por associações de 
cidadãos, tem contribuído para revitalizar algumas regiões de Portugal, de que os 
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Geoparques Arouca e Naturtejo são um bom exemplo: http://www.geoparquearouca.com/  e 
http://www.naturtejo.com/  
No caso em análise, é de referir que esta zona de pedreiras constitui um dos “locais” 
indicados na Carta Geológica Simplificada do Parque Arqueológico Vale do Côa e respetiva 
Notícia Explicativa (Ribeiro, 2001). 
 
 Georrecursos  
O objeto da exploração nas Pedreiras do Poio é o “Xisto Negro de Foz Côa”, ou “Ardósia de 
Foz Côa”, como designações comerciais correspondentes a estes quartzofilitos. A sua 
importância económica levou a que esteja descrito no Catálogo das Rochas Ornamentais 
Portuguesas (LNEG / INETI), o qual inclui as características gerais da exploração, 
propriedades físico-mecânicas, utilizações recomendadas, microscopia e caracterização 
química. Estes dados estão disponíveis online, correspondendo nas rochas metamórficas à 
ficha RM-QF 502, em http://rop.ineti.pt/rop/  
Em termos mineiros não são conhecidas ocorrências de minerais metálicos que tenham sido 
exploradas na área de estudo, embora estejam referenciadas na região diversas antigas 
explorações em filões (W, Sn, e Au), como é o caso das que se situam em regiões mais 
afastadas, como Freixo de Numão e Castelo Melhor / Quinta da Barca. São ainda 
conhecidas ocorrências de filões pegmatíticos com lepidolite (Lítio) na região de Almendra. 
Quanto a recursos não metálicos, além das pedreiras do Poio são de referir outras 
semelhantes, também em xistos da Formação da Desejosa mas situadas nos pólos de 
exploração do Paço (a NE de V.N.Foz Côa) e de Fariseu (a S do Poio).  
Em locais mais afastados é de referir explorações de areia, saibro e brita de granito. 
 
Identificação e Avaliação de Impactes 
 
No âmbito da Geologia e Geomorfologia, os impactes serão negativos, diretos, 
irrecuperáveis, localizados, irreversíveis e de magnitude severa. Trata-se de impactes 
habitualmente relacionados com as características da indústria extrativa, correspondendo à 
remoção do recurso geológico, não renovável e limitado (aspeto este que tem uma 
significância reduzida). 
Trata-se de um projeto de ampliação da pedreira Jardim nº 4, com anexação de outra 
pedreira (Vale da Mó) e ainda de terrenos contíguos. Atendendo a que são sobretudo áreas 
que se encontram em laboração, já ocorrem impactes neste descritor, que serão agravados 
com esta ampliação, embora se trate agora de uma evolução positiva da situação, uma vez 
que o licenciamento implicará o cumprimento de medidas de minimização e de recuperação 
paisagística.   
Enumerando as principais afetações ter-se-á: 

1. Alteração muito significativa da topografia do terreno, tendo em conta escavações, 
terraplanagens, acessos, movimentação de terras e gestão dos materiais 
resultantes, não sendo a morfologia do terreno posteriormente reposta. 

2. Depósito de um volume significativo de estéreis, correspondente à rocha removida 
mas não aproveitada no processo de escoamento final da produção. No Aditamento 
ao EIA é indicado que a percentagem de material extraído, que não terá valor 
comercial e será colocado em aterro, corresponde a 60%, mas durante a visita ao 
local foi referido que essa percentagem será bastante maior. O impacte gerado pelos 
materiais que devem ser levados a depósito pode ser considerado temporário, mas é 
fundamental que se proceda à sua reutilização na fase de recuperação / 
desativação. 

3. Instabilidade de vertentes: trata-se do impacte relacionado com a eventual  
ocorrência de movimentos de massa, nomeadamente em relação com taludes de 
escavação e de escombreira. 
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4. Sobre-fracturação do maciço e indução de vibrações pelo recurso a explosivos, 
sendo de adequar o plano de fogo de forma a reduzir situações de incomodidade 
que sejam detetadas. 

5. Aumento dos processos erosivos na área da pedreira e eventualmente nas 
proximidades. 

No âmbito desta Comissão de Avaliação foi realizada uma visita ao local a 27 Fev.2012, 
constatando-se que há diversas incongruências na documentação do EIA (textos e 
sobretudo cartografia). A componente cartográfica não prima pelo rigor e não retrata bem a 
situação atual no terreno, nomeadamente no que se refere ao avanço da exploração e à 
localização de escombreiras, terraplanagens e áreas sociais. Pelo que foi afirmado no 
terreno pelos autores do EIA, tratar-se-á de uma topografia referente à situação em 2010, 
tendo a realidade retratada na cartografia sido ultrapassada pelo desenvolvimento dos 
trabalhos de exploração na metade W da área, estando prestes a ser atingida a data de 
apresentação de novo plano trienal. Merece referência a situação em que se encontra o 
acesso camarário às diversas pedreiras, apenas parcialmente asfaltado e em mau estado, 
produzindo muita poeira, questão que seria de rever, inclusive face à proximidade de locais 
nobres incluídos no Parque Arqueológico do Vale do Côa. 
 
Medidas de minimização 
 
As Medidas de Minimização propostas no EIA são adequadas às situações presentes, 
desde que efetiva e corretamente implementadas. 
Salienta-se a concordância com várias Medidas de Minimização apresentadas pelo 
proponente e que se complementam: 
- Transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível para as áreas a modelar 
definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da 
pedreira; 
- Definir um faseamento de exploração e recuperação que promova a revitalização das 
áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e concentrado em áreas 
bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em 
simultâneo; 
- Encerramento e recuperação de frentes já exploradas que se revelem desnecessárias ao 
processo produtivo; 
- Cumprimento do Programa Trienal; 
- Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Lavra e 
PARP; 
- Para a Fase de Desativação, realizar vistorias à pedreira de modo a verificar o 
comportamento dos taludes e a estabilidade do solo face à erosão. 
 
Medidas de Minimização propostas neste Parecer: 
- Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, 
nomeadamente através da adoção de inclinações adequadas, saneamento da camada 
alterada e drenagem periférica e de eventuais exsurgências, de forma a minimizar eventuais 
riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior 
precipitação. 
- Planear a lavra da pedreira no sentido do aproveitamento máximo do recurso geológico, 
com posterior recuperação da área morfologicamente afetada recorrendo a todo o material 
estéril produzido. 
 
Na Fase de Desativação / Recuperação, deverá ser salvaguardada a criação de taludes 
com pendentes adequadas, associados a uma boa aplicação do coberto vegetal previsto, de 
forma a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 
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Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da 
descompactação do solo. 
 
5.2 .RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS E QUALIDADE DA 
ÁGUA  
 
Caracterização da situação de referência 
 
Recursos Hídricos Superficiais 
A área em estudo encontra-se localizada na Bacia Hidrográfica do rio Douro, mais 
concretamente na Sub-Bacia do Côa. Esta possui uma área de 2521 km2, abrangendo na 
totalidade os concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Meda, Sabugal, 
Trancoso e V N Foz Côa.  
A rede de drenagem envolvente à Pedreira "Jardim nº 4" e ampliação apresenta-se 
relativamente densa, característica do substrato  xistento. No local as linhas de água 
encontram-se ramificadas, reflexo de uma litologia muito impermeável, que conduz a uma 
rede de drenagem superficial significativa em detrimento das águas superficiais. 
Os cursos de água existentes no local  e mais diretamente afetados pela área de exploração 
de pedreiras, apresentam, segundo o EIA,  um carácter efémero e torrencial. O EIA refere 
que ao analisar a carta militar correspondente, verifica-se que a envolvente da área em 
estudo é rica em linhas de água superficiais cartografadas, dada a proximidade ao rio Côa. 
A área total da pedreira (licenciada mais ampliação pretendida) intersecta partes de algumas 
linhas de água cartografadas na carta militar correspondente. O EIA refere que o nível de 
intervenção da área em estudo conduziu ao longo dos tempos a uma degradação da rede 
de drenagem superficial, até à situação atual. Assim, refere o EIA que o projeto não irá 
degradar mais a rede de drenagem superficial, não havendo alterações em relação à 
situação atual. 
 
Recursos Hídricos Subterrâneos 
A pedreira "Jardim nº 4" e ampliação, insere-se numa zona indiferenciada do Sistema 
Aquífero Maciço Antigo. Nestes locais  a recarga de aquíferos ocorre por infiltração direta da 
precipitação e através de influências de cursos de água. Parte desses recursos hídricos é 
imediatamente restituída à rede de drenagem superficial, originando sistemas pouco 
produtivos. Em rochas do tipo xistento, a recarga é muito baixa e os recursos hídricos 
subterrâneos são reduzidos. 
 
Avaliação de impactes e medidas de minimização 
 
Recursos Hídricos Superficiais 
 
Fase de Preparação e de Exploração 
É nesta fase que podem ocorrer as principais alterações na rede de drenagem superficial. 
No caso específico, verifica-se que a área pretendida, bem como a generalidade do Núcleo 
de Exploração do Poio, alteraram já o padrão de drenagem dos terrenos, interferindo 
inclusivamente com a linha de água que cruza os limites da pedreira e área de ampliação. O 
EIA refere que o sistema de águas pluviais projetado, com um sistema de valas de cintura, 
recolha de todas as águas pluviais a montante e condução à rede de drenagem a jusante da 
pedreira. 
 Os impactes identificados para a situação em estudo serão, a alteração da qualidade das 
águas superficiais por arrastamento de partículas sólidas. Trata-se de um impacte adverso, 
direto, recuperável, temporário, extenso e reversível. 
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Medidas de minimização 
Para além das medidas apresentadas no EIA, deverão ainda atentar às seguintes medidas 
de minimização: 
 - As operações de corte da pedra deverão ser efetuadas em local impermeabilizado, 
devendo a água resultante dessas operações ser encaminhada para reservatório com 
capacidade adequada, de forma a não haver rejeição no solo, devendo o circuito da água 
funcionar em sistema fechado, garantindo o uso eficiente da água. 
 - Deverá existir na área de implantação do projeto uma zona impermeabilizada, caso se 
pretendam fazer, no local, as operações de lubrificação de máquinas e equipamentos.  
Deverá existir ainda na mesma zona, um local específico para contenção de óleos e outros 
resíduos líquidos, com vista ao posterior encaminhamento para destinatário adequado. As 
operações de lubrificação e manutenção quando efetuadas em local exterior à exploração, 
deverão ser arquivados os respetivos comprovativos das operações efetuadas. 
 
Conclusões 
A área que o EIA para licenciamento da ampliação da pedreira Jardim nº4, está englobada 
num núcleo de pedreiras, algumas desativadas - Núcleo Extrativo das Pedreiras do Poio. 
Aquando deslocação ao local no passado dia 28 de Fevereiro, a CA constatou a eliminação 
total do leito da linha de água outrora existente no local da pretensão, fruto das diversas 
explorações que têm vindo a alterar significativamente a topografia. 
Dada a situação caótica atualmente existente o Proponente deverá proceder à elaboração 
de uma proposta de requalificação conjunta, que decorra do referido Núcleo Extrativo, que 
inclua a apresentação de medidas eficazes de recuperação ambiental que visem garantir a 
reconstrução do leito da linha de água cartografada e que abrange áreas de várias pedreiras 
envolventes. Esta proposta deverá incluir ainda a construção de uma vala de cintura exterior 
à(s) pedreira(s), de modo a evitar a entrada de águas pluviais naturais na área de 
exploração e uma rede interna de condução das águas pluviais para  bacias de decantação, 
face à nova conjuntura. Deve ser elaborado um programa de monitorização especifico que 
garanta a futura não afetação dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais. 
O aditamento refere que não é previsível a intersecção do nível freático pela escavação, no 
entanto, a ARH do Norte entende que deverá ser comprovada localmente a sua não 
intersecção, dado o estado degradado do solo e subsolo, remetendo o resultado à ARH. 
Deverão ainda estar previstas medidas de mitigação se se vier a denotar afetação. 
 
5.3. FAUNA, FLORA E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
 

O proponente a “Infercôa Unipessoal, Lda.” pretende, que o projeto sob a designação de 
Ampliação da Pedreira “Jardim nº 4”, englobe num só licenciamento as três componentes 
(exploração nº 4998, a exploração de Vale da Mó e as novas áreas exploradas não 
licenciadas), perfazendo uma área total de 358 141m2.  
A área do projeto insere-se em área sensível, da Zona de Proteção Especial do Vale do 
Côa, (PTZPE0039), da Rede Europeia de Conservação da Natureza (RN2000), sendo 
enquadrada pelo DL nº 140/99 de 24 de Abril, revisto pelo DL nº 49/2005 de 24 de 
Fevereiro, que transpõe para a legislação nacional a Diretivas Comunitárias Aves e 
Habitats). 
Este estatuto de proteção vem reconhecer a elevada importância deste território em 
biodiversidade e em particular da avifauna, num espaço que é simultaneamente 
profundamente humanizado e marcado por testemunhos de diferentes fases de ocupação, 
umas remotas (Parque Arqueológico do Vale do Côa, associado ao complexo de gravuras 
rupestres) e outras de ocupação recente e atual (o sistema agrosilvopastoril e a exploração 
artesanal e agora industrial dos xistos e quartzitos).  
Em fase de conformidade do EIA e já na fase de avaliação, foram solicitados elementos 
adicionais relativos ao descritor fauna, flora e conservação da natureza que se considerou 
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insuficiente. O proponente entregou assim, em dois momentos, os respetivos aditamentos, 
que contudo não acrescentaram qualidade técnica significativa ao tratamento deste mesmo 
descritor, tendo-se considerado, para as fases de análise e avaliação, o seguinte: 
 
Análise e caracterização da situação de referência 
Relativamente à análise e caracterização da situação de referência, os dados apresentados 
não melhoraram a caracterização da situação de referência, mantendo-se ainda com 
grandes fragilidades, quer metodológicas, quer de leitura e interpretação dos dados 
disponibilizados, nomeadamente relativas à Fauna e à sua correlação com os habitats e 
biótopos existentes, na área da exploração e sobretudo da envolvente imediata. 
A área não intervencionada e as áreas na sua continuidade fora dos limites da área a 
licenciar são dominadas por vegetação arbustiva, que surge também no sub-coberto e orlas 
de pomares de oliveiras e amendoeiras, representando esta dominância de matos 
arbustivos os habitats da zona, a que se associa uma grande diversidade e abundância de 
espécies. Na área agrícola que surge intercalada na dominância dos matos prosperam 
comunidades herbáceas, com alguma diversidade de espécies. 
Ocorrem, para além da Área de Matos”, a “Área agrícola” (olival, amendoal e vinha) e as 
“Zonas artificializadas” correspondentes às áreas de exploração de inertes. 
Do conjunto de espécies mais relevantes, razão do estatuto de classificação, ao abrigo da 
Diretiva Aves (ZPE do Vale do Côa), regista-se a ocorrência na área, do Britango (Nephron 
perncopterus), espécie com estatuto de “Em Perigo”, de cujos dois territórios, um dos 
territórios se localiza bastante próximo do local da pedreira “Vale Videiro I”, com o respetivo 
ninho desocupado, e outro mais a jusante, seguindo o vale do Côa, e, neste, confirmada a 
ocupação de ninho. O Grifo (Gyps fulvus), espécie “Quase ameaçada”, embora sem locais 
de criação dentro da área de estudo, regista-se a sua presença e a utilização deste território 
como local de alimentação. A Águia-cobreira (Circaetus gallicus), “Quase Ameaçada”, com 
dois territórios referenciados dentro da área de estudo (um na ponte sobre o rio Côa na EN 
228 e outro na ribeira de Piscos/Quinta da Erva-Moira), a Águia-real (Aquila chrysaetos), 
espécie “Em perigo”, com território e ninho ocupado situado perto da área do núcleo de 
pedreiras do Poio, tendo sido inclusive observadas 2 crias e aves adultas a sul do local de 
implantação das pedreiras, em ribeira dos Priscos e Quinta da Ervamoira; o Noitibó-de-
nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis); o Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), “Vulnerável”, 
foi encontrado em locais como a Muxagata, nas imediações do núcleo das pedreiras do 
Poio, e o Chasco-preto (Oenanthe leucura), espécie “Criticamente em Perigo”, 
contabilizados 11 casais, sendo que numa área de influência até 1Km, se registam, um 
mínimo de 3 casais. 
No grupo dos mamíferos merecem particular destaque os Quirópteros, e deste destacam-se 
o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi), e para o rato-de-Cabrera (Microtus 
cabrerae), ambos com estatuto de ameaça – “Vulnerável”. 
 
Avaliação de Impactes  
Das insuficiências referidas resulta uma avaliação de impactes sobre os indicadores da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, igualmente frágil, técnica e cientificamente. 
Contudo, atendendo ao contexto atual do território abrangido pelo Núcleo de Pedreiras do 
Poio (exploração caótica e ilegal, dos recursos geológicos) onde se insere a pedreira 
“Jardim Nº 4”, em franca laboração, entende-se que o processo poderá prosseguir 
focalizando-nos antes nos aspetos operacionais, a desenvolver, para a disciplina e 
ordenamento de toda a zona de exploração, para onde se propõe a revisão e a adequação 
do Projeto integrado já existente e não implementado por falta de enquadramento legal, e 
que consubstanciará o ordenamento da exploração de recursos geológicos, com os 
seguintes objetivos:  

• “Criar as condições para a implementação da Recuperação Paisagística, do passivo 
ambiental existente”,  
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• “Identificar e definir as medidas de salvaguarda para as Zonas de Defesa, previstas 
na legislação e outras Áreas com valores relevantes consideradas pertinentes”,  

• “Conceber e definir as medidas gerais de Recuperação Paisagística”,  
Que, baseadas na abordagem integrada de toda a área de exploração de recursos, permitirá 
a implementação de soluções coerentes, quer de conceção da Recuperação (reabilitação, 
recuperação ou reconversão), quer de continuidade das soluções entre as diferentes 
explorações (modelações de terreno, revestimento vegetal, habitats, rede de caminhos, 
usos de solo) ”. 
Este fato, face também à possibilidade de um maior acompanhamento por parte da 
administração do desenvolvimento da lavra e do plano ambiental e recuperação paisagística 
(Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro), bem como à possibilidade de aquisição de 
mais conhecimento sobre as espécies e habitats da envolvente, no âmbito das medidas de 
monitorização a implementar, indiciam que o prosseguimento deste processo poderá 
contribuir para os resultados esperados, contribuindo para o ordenamento da exploração 
dos recursos (o xisto), integrando-se simultaneamente, a mais-valia social e económica da 
exploração dos recursos geológicos da zona, com a mais-valia ambiental (premência da 
recuperação da funcionalidade dos sistemas biofísicos indispensáveis à estabilidade 
geomorfológica e à permanência e/ou renovação dos recursos naturais, como o solo, a 
água, o ar, a flora e vegetação e a fauna), num contexto que se pretende, de 
responsabilidade partilhada por todos os parceiros. 
A área do Núcleo de Pedreiras do Poio, onde se integra a área da exploração agora em 
análise, é um território onde ocorrem espécies protegidas, nomeadamente ao abrigo da 
Rede Natura 2000 (Dec. Lei nº 49/2005, de 24 de Abril, que revê o Dec. Lei nº 140/99, de 24 
de Fevereiro), nomeadamente espécies da avifauna, apesar da perturbação assinalável 
associada à atividade extrativa. 
Os impactos da exploração em análise (que se encontra em laboração) sobre as espécies 
protegidas referidas, cumulativamente com os impactos da área de extração ativa onde se 
insere (várias explorações) são, sem dúvida, significativos, quer pela destruição direta, quer 
pelo contributo para a simplificação do mosaico de habitats e sua fragmentação, quer 
mesmo pela afetação da integridade das áreas e sistemas geofísicos locais (destruição de 
cabeceiras e de troços da rede hidrográfica, aumento das áreas de risco de erosão e de 
instabilidade geomorfológica através da criação de grandes estruturas de escavação e 
aterro em situação de encostas declivosas). 
Face à situação atual concorda-se com a avaliação feita de que os impactes na flora e na 
fauna a serem gerados pela exploração em estudo terão uma repercussão mínima e muito 
localizada circunscrita às novas áreas a explorar e, por conseguinte, terá um efeito 
cumulativo reduzido, relativamente aos impactos já efetivos, pois trata-se de uma zona já 
bastante intervencionada e com um coberto vegetal reduzido. Considera-se, assim, este 
impacte como negativo, mas, localizado, temporário, de magnitude moderada e pouco 
significativo, não esquecendo contudo que esta exploração também já contribui para o 
estado atual da área e para os impactos atualmente verificados, uma vez que já se encontra 
em franca laboração, pelo menos desde a década de 90. 
 
Medidas de Minimização  
Para além do conjunto de medidas de minimização gerais, isto é, aquelas que 
consubstanciam as boas práticas ambientais em obra, realçam-se ainda algumas medidas 
específicas e relevantes para o descritor ecologia e que devem ficar bem expressas: 

• Na implementação do PARP: a decapagem, armazenamento e tratamento da 
camada superficial do solo para posterior utilização dos trabalhos de recuperação 
paisagística e desta forma garantir um maior sucesso na implantação da vegetação; 
efetuar a descompactação de todos os terrenos afetados, melhorando as condições 
de infiltração e arejamento dos solos; providenciar a constituição de um banco de 
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sementes local para o revestimento vegetal; todas as plantações e sementeiras terão 
que corresponder à flora local; 

• Impedimento de laboração e de qualquer outra forma de perturbação, no período 
compreendido entre uma hora depois do pôr-do-sol e uma hora antes do nascer-do-
sol, por forma a diminuir a perturbação das espécies da fauna; 

• Na fase de desativação, a recuperação de todos os terrenos só é dada como 
completamente concluída, 2 ou 3 anos após a conclusão dos trabalhos e após 
vistoria que comprove a reconversão de todas as zonas afetadas no decurso da 
atividade extrativa. 

• Quanto ao PARP (Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística), consideram-se 
aceitáveis as soluções preconizadas, mas as sucessivas alterações, nos diferentes 
aditamentos fazem com que seja essencial a apresentação de um novo dossier 
relativo ao PARP, contendo a versão mais atual e sistematizada das propostas e 
medidas nele previstas.  

 
Conclusão e elementos a entregar previamente ao licenciamento  
Face à análise feita, nos termos do atrás exposto, a CA considera que deverá ser colocado 
o enfâse na adequação e cumprimento do Plano de Pedreira, designadamente no Plano de 
Lavra e no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística/PARP, bem como no 
cumprimento por parte do explorador das responsabilidades decorrentes das condições 
técnicas que vierem a ser impostas no âmbito do acompanhamento do processo pela 
administração e/ou resultantes da implementação do projeto integrado a elaborar com a 
participação de todos os exploradores que integram o Núcleo de Pedreiras do Poio 
(condição a constar da DIA). Esta abordagem integrada é tanto mais necessária quanto 
neste mesmo EIA é referida, nomeadamente, a dificuldade de recuperação das áreas já 
intervencionadas coincidentes com as Zonas de Defesa, pelo facto “de existir a proximidade 
com a exploração vizinha e na situação de aterros, estes serem partilhados pelas duas 
explorações, o que pode não permitir a situação da recuperação imediata requerendo assim 
uma solução integrada e conjunta com as várias explorações”Pág.19 do Aditamento; Março 
2012. 
Assim, o explorador, conjuntamente com o/os explorador/es da/das exploração/ões 
contígua/as, deverão apresentar, no prazo de 1 ano, a contar da emissão da licença um 
Plano de LAVRA e PARP convenientemente harmonizados (condição a constar da DIA).  
 
Planos de Monitorização e Medidas de Compensação 
Após análise da documentação, a CA conclui que deverão ser incluídos, porque não 
previstos no EIA e respetivos aditamentos, os seguintes planos:  

• Plano de Monitorização, para os valores faunísticos protegidos associados à ZPE do 
Vale do Côa (PTZPE0039) da Rede Europeia de Conservação da Natureza 
(RN2000) com o enquadramento do DL nº 140/99 de 24 de Abril, revisto pelo DL nº 
49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõe para a legislação nacional as Diretivas 
Comunitárias Aves e Habitats); 

• Plano de Monitorização da espécie Chasco-preto (Oenanthe leucura), por esta área 
corresponder a um dos locais mais importantes de todo o país, onde ocorre esta 
espécie "criticamente em perigo". O plano deve abranger o período de nidificação 
(Março a Junho) e o período de invernada (Novembro a Janeiro). Este plano deverá 
ser articulado com o plano de monitorização já em curso para a exploração “Vale 
Videiro I”, deste Núcleo de Pedreiras. A informação deve ser apresentada sob a 
forma de relatórios de progresso com periodicidade semestral de forma a ser 
possível verificar a sua não afetação.  

• Plano de Monitorização da implementação e sucesso das medidas de recuperação 
paisagística, durante a fase de exploração e no período mínimo de 2 a 3 anos após a 
conclusão dos trabalhos de recuperação, na fase de desativação. 
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Como Medida de Compensação o explorador deverá assumir a participação na restauração 
ecológica de áreas degradadas que sendo exteriores às áreas licenciadas, se constituem 
como passivos ambientais, no Núcleo de Pedreiras do Poio.  
 
ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO  
 
Considerando:  

• que o EIA inicial foi objeto de dois Aditamentos (Novembro de 2011 e Março de 
2012) e que daí resultaram alterações sucessivas, às diferentes fases do EIA: 
caracterização da situação de referência e avaliação de impactes, propostas de 
medidas de minimização, nomeadamente ao PARP (peças técnicas desenhadas e 
respetiva memória descritiva), e não estando essa informação agora sistematizada, 
torna a leitura e compreensão das medidas, efetivamente propostas, pouco expedita 
e confusa; 

• que existe uma interdependência forte entre os elementos técnicos do Projeto, 
nomeadamente entre a Lavra proposta, a Avaliação adequada de impactes e as 
medidas de Minimização, onde se inclui o próprio PARP (que tem uma articulação 
estreita em termos do seu faseamento com a Lavra); 

então 
A-  O Plano de Pedreira deverá ser reformulado sistematizando e integrando todas as 

alterações e melhorias feitas pelos dois aditamentos (aditamentos ao EIA de  Novembro 
de 2011 e de Março de 2012): 
1. Para o PARP, em particular, essa reformulação deve resultar:  

1.1 Na apresentação sistematizada de todas as peças técnicas, desenhadas e 
escritas necessárias á boa leitura e compreensão do proposto (completar com os 
pormenores de execução das charcas propostas, verificar o plano de modelação 
(esc.1:1000, des.04 de Abril 2011) versus o plano de drenagem (esc.1:1000 de Março 
2012), identificar claramente os volumes de materiais necessários à modelação 
proposta, os volumes disponíveis na exploração e os volumes e origens de materiais 
de empréstimo).  
1.2 Na clareza, coerência e articulação: 

i) Entre todas as peças desenhadas e destas com a memória descritiva e 
justificativa do PARP; 
ii) Sobre o faseamento do PARP  e da articulação das fases de Recuperação  
com as fases da Lavra; 
iii) Sobre o tipo de trabalhos e quantidades, para cada fase da recuperação. 

2. Um caderno de encargos devidamente atualizado, contemplando, nomeadamente: 
2.1 Todas as especificações técnicas para o fornecimento de materiais e para a 
execução técnica dos diferentes tipos de trabalhos necessários à concretização das 
operações e medidas previstas no PARP.  
2.2 Previsão e orçamento da sementeira das pargas/armazenamento de terras 
vegetais (em falta). 
2.3 Previsão de um valor, para o acompanhamento técnico e manutenção das áreas 
recuperadas, ao longo da fase de exploração, e um valor para um tempo mínimo de   
dois anos após a conclusão dos trabalhos de recuperação, na fase de encerramento 
da exploração (em falta); 
2.4 As respetivas medições e orçamentos, adequados aos valores de mercado, à 

data do licenciamento. 
B-  Programas de Monitorização/Sistemas Ecológicos:  

1. A apresentação de Plano de Monitorização, para os valores faunísticos protegidos 
associados à ZPE do Vale do Côa (PTZPE0039) da Rede Europeia de Conservação 
da Natureza (RN2000) com o enquadramento do DL nº 140/99 de 24 de Abril, revisto 
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pelo DL nº 49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõe para a legislação nacional as 
Diretivas Comunitárias Aves e Habitats); 

2. A Implementação da monitorização da espécie Chasco-preto (Oenanthe leucura), por 
esta área corresponder a um dos locais mais importantes de todo o país, onde ocorre 
esta espécie "criticamente em perigo". O plano deve abranger o período de nidificação 
(Março a Junho) e o período de invernada (Novembro a Janeiro). Este plano deverá 
ser articulado com o plano de monitorização já em curso para a exploração “Vale 
Videiro I”, deste Núcleo de Pedreiras. A informação deve ser apresentada sob a forma 
de relatórios de progresso com periodicidade semestral de forma a ser possível 
verificar a sua não afetação.  

 
Estes Planos deverão ser avaliados pelo ICNB, através de solicitação da AAIA. 
 
5.4. USO DO SOLO, PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 
Caraterização da Situação de Referência 
A área que se pretende licenciar para ampliação da pedreira “Jardim nº 4” engloba um 
núcleo de pedreiras, algumas delas desativadas – Núcleo extrativo das Pedreiras do Poio, a 
cerca de 3 km de foz Côa, conforme Fig1 (ver cap4; fonte: EIA). Trata-se pois, de uma zona 
caracterizada por uma forte presença da atividade extrativa. 
A figura 2 (fonte EIA) ilustra a área, na situação atual, bem como a configuração da área que 
se pretende licenciar para ampliação da pedreira. A área a rosa, fora do limite da área de 
ampliação, fica como “área de defesa” conforme relatório final dos trabalhos arqueológicos, 
aprovado pelo IGESPAR. 

 
Figura 2 (fonte EIA) – Levantamento topográfico com as áreas das licenças provisórias e as 

áreas (recentemente adquiridas) que se pretendem vir anexar á área de pedreira 
(ampliação). 
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Parte da área encontra-se já intervencionada com a presença de zonas já exploradas e 
aterros que resultaram dessa exploração. As áreas intervencionadas perfazem um total de 
cerca de 132.225 m2, de onde resultou um volume de material extraído estimado em cerca 
de 328.000 m3. Considerando que o rendimento médio da exploração foi de 40%, estarão 
depositados nos aterros existentes cerca de 196 800 m3. 
Assim, de forma a facilitar o seu desenvolvimento a área foi dividida em duas zonas: Zona 1 
e Zona 2, já anteriormente caracterizadas. Estas zonas correspondem a duas frentes já 
existentes e são compatíveis com os avanços da lavra projetada. 
 
Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa  
A Assembleia Municipal de Vila Nova de Foz Côa aprovou, em 5 de setembro de 1994, o 
seu Plano Diretor Municipal – Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/95, de 13 de 
janeiro. 
De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa e a respetiva 
Carta de Ordenamento, a grande maioria da área de estudo está classificada como “Zona 
industrial e armazenagem – Indústria extrativa (existente e prevista) ”. Existe ainda uma 
pequena parte na ZONA 1 que se encontra licenciada, que se insere em “REN”, sendo que 
a restante área está classificada como “Área agrícola e ou florestal” – Figura 3 (fonte EIA). 

 
Figura 3 (fonte EIA) – Excerto da Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa, 

com localização da área em estudo. 
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A Carta de Condicionantes do PDM do concelho de Vila Nova de Foz Côa, na área total do 
projeto de ampliação da Pedreira “Jardim n.º 4”, apresenta as seguintes condicionantes – 
Figura 4A (fonte EIA): 

- uma pequena área de REN no extremo nascente, na zona 1 já licenciada; 
- vizinhança de linhas de alta e média tensão; 
- vizinhança de pedreiras. 

 
 

Figura 4A (fonte EIA) – Excerto da Planta de Condicionantes do PDM de Vila Nova de Foz Côa, 
com localização da área em estudo. 

 
De acordo com o nº 3 do artigo 33º do PDM, as indústrias extrativas, nomeadamente pedreiras de 
xisto, serão autorizadas em áreas de uso preferencial agrícola e ou florestal. 
No subcapítulo II.4, respeitante à Zona Industrial e de Armazenagem refere - “Nesta zona não 
são permitidos outros usos para além dos industriais, de armazenagem, de serviços ligados 
àquelas atividades e ainda habitações destinadas a guarda das instalações” (art. 27º). 
Segundo a Carta de Condicionantes do PDM de Foz Côa, a área do presente estudo não possui 
outro tipo de condicionantes nem de restrições de acordo com o regulamento do PDM de Vila 
Nova de Foz Côa (Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/95, de 13 de janeiro),  
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Face às características das classes de espaço abrangidas e aos usos aí permitidos, a instalação 
da indústria extrativa, nos termos da legislação em vigor, não contraria o estabelecido no PDM, 
desde que respeitado o parecer da AFN, relativo à ocupação não agrícola e florestal do solo e 
sendo garantidas as zonas de defesa dos espaços canal das redes elétricas. 
 
Outras Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

• Rede Natura 2000 
A área em estudo encontra-se inserida na rede NATURA 2000 – Zonas de Proteção 
Especial (ZPE), devendo o projeto obter parecer favorável do ICNB, que está a participar 
nesta CA. 

• Património Arquitetónico e Arqueológico 
De acordo com o Relatório Final dos trabalhos arqueológicos, realizados no âmbito do 
Estudo de Impacte Ambiental da “Pedreira Jardim nº 4” em Vila Nova de Foz Côa, foi 
definida uma “área de defesa” no limite nascente da pedreira a não intervencionar, indicada 
na figura 5ª (fonte: EIA). 
 
 

 
 

Figura 5ª (fonte EIA) - Área a não intervencionar conforme relatório arqueológico 
final. 

 
• Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Relativamente às condicionantes biofísicas, para além da ocupação de áreas sensíveis 
pertencentes à Rede Natura 2000, existe a ocupação de área inserida na Reserva Ecológica 
Nacional, 
De acordo com a delimitação da REN de Vila Nova de Foz Côa, aprovada pela Resolução 
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do Conselho de Ministros nº68/96, de 13 de maio, verificou-se que é abrangida uma 
pequena parte do sistema “áreas com risco de erosão”, na parte que até já obteve 
licenciamento.  

 
Figura 6 (fonte EIA) – Implantação na carta da REN. 

 
O projeto consubstancia um uso compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integrantes na REN desde que cumpridos, 
nesse espaço, cumulativamente os requisitos i) a vii) da alínea d) do ponto V – Prospeção e 
exploração de recursos geológicos (massas minerais – pedreiras), da Portaria nº 1356/2008, de 
28 de novembro. 
No entanto, esta área não vai sofrer intervenção, em nenhuma fase da exploração, conforme 
esclarecido nos elementos adicionais. 
De acordo com o regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 2/95, de 13 de janeiro), e o subcapítulo II.4, respeitante à Zona Industrial e de 
Armazenagem, “Nesta zona não são permitidos outros usos para além dos industriais, de 
armazenagem, de serviços ligados àquelas atividades e ainda habitações destinadas a guarda 
das instalações” (art. 27º). 
De acordo com a análise efetuada, prevê-se a ausência de impactes ambientais, dada a inclusão 
da maioria da área de estudo em zona classificada pela Planta de Ordenamento como Indústria 
extrativa (existente e prevista). A restante área do estudo não tem qualquer classificação. 
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Como tal, a atividade extrativa neste local está perfeitamente contemplada no Plano de 
Ordenamento em vigor para a área do presente projeto, pelo que não se prevê qualquer tipo de 
incompatibilidade com o projeto. 
Como se referiu, verifica-se que há também uma pequena interferência com a REN, em áreas de 
risco de erosão, tendo essa área já sido objeto de licenciamento anterior. 
Esta área de REN, no entanto, não vai ser alterada face à situação atual, tal como o previsto pelo 
plano de exploração, sendo garantido que as características naturais desses terrenos não serão 
afetadas 
 
Identificação de Impactes Ambientais 
Os impactes sobres estes descritores verificam-se em dois momentos distintos, sendo o 
primeiro na Fase de Preparação e de Exploração, onde ocorrem os principais impactes, e o 
segundo, na Fase de Desativação/Recuperação. 
A área em estudo revela a existência de condicionantes de ordenamento do território, 
ocupação do solo e REN, e biofísicas, pela incidência em área protegida, sítios da Rede 
Natura 2000, Zona Especial de Proteção (ZPE) do “Vale do Côa”, integrada na Rede Natura 
2000.  
No que diz respeito ao Ordenamento do Território, de acordo com a análise efetuada, o 
estudo prevê a ausência de impactes ambientais, dada a inclusão da maioria da área de 
estudo em zona classificada pela Planta de Ordenamento como Indústria extrativa (existente 
e prevista). 
Como tal, a atividade extrativa neste local enquadra-se no Plano de Ordenamento em vigor 
para a área do presente projeto, pelo que não se prevê qualquer incompatibilidade. 
É de referir, ainda, que há interferência com área de REN, no sistema “áreas com risco de 
erosão”, numa pequena área a nascente que, como se referiu, está incluída na área que já 
se encontra licenciada. Esta área de REN não vai sofrer qualquer alteração. 
Quanto à Ocupação do Solo, os impactes identificados, na fase de exploração, relacionam-
se principalmente com a alteração da ocupação do solo com ocupação e compactação do 
solo pelas instalações de apoio, circulação de veículos e deposição de terras e restos de 
rocha e possível contaminação provocada pelos resíduos industriais. 
Na fase de desativação, os impactes serão positivos e permanentes, com a reabilitação dos 
solos devido à implementação de medidas de recuperação paisagística, desativação de 
estruturas em funcionamento e diminuição acentuada do tráfego de veículos. 
 
Medidas de Minimização 
 
Fase de Preparação e de Exploração 
- As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis à ampliação da 
pedreira; 
- Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à decapagem da terra 
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela 
pedreira; 
- A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização; 
- Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 
limpos, evitando repetições de ações sobre as mesmas áreas; 
- A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de alta 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 
dos taludes e evitar o respetivo deslizamento; 
- Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 
estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 
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subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 
encaminhados para destino final adequado; 
- Privilegiar o uso dos caminhos já existentes para aceder às frentes de desmonte; 
- Cobertura da parga por sementeira adequada, de forma a manter a boa qualidade do solo; 
- Reposição de solo nas frentes de exploração abandonadas, bem como em fase de 
recuperação; 
- Monitorização do solo nas pargas e nas zonas em recuperação (riscos de erosão, textura e 
reação às ações de manutenção e recuperação); 
- Construção de uma bacia de retenção de óleos (novos e usados) e encaminhamento 
destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis 
contaminações e derrames; 
- Correto acondicionamento dos materiais potencialmente contaminantes (como sucatas ou 
latas de óleo), em locais devidamente impermeabilizados, e posterior encaminhamento para 
empresa licenciada para o tratamento destes resíduos; 
- Implementação e cumprimento rigoroso das medidas expostas no PL e no PARP. 
 
Fase de Desativação/Recuperação 
- Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PARP; 
- Desativação da área afeta aos trabalhos da pedreira, com a desmontagem dos anexos que 
forem provisórios e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 
materiais, entre outros. Deverá ser feita a limpeza destes locais, no mínimo com a reposição 
das condições existentes antes do início dos trabalhos. 
- Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, assim 
como os pavimentos que tenham eventualmente sido afetados. 
 
Medidas de Minimização Adicionais  
• No que se refere aos acessos:  

− Implementação de circuitos e dispositivos para lavagem de rodados de viaturas e 
máquinas; 

− Implementação de sistema de manutenção de humidade nos acessos e zonas 
pulverulentas garantindo que a quantidade de partículas no ar não ultrapassa os 
níveis legalmente aceitáveis. 

• Sinalização e vedação adequadas de toda a área da pedreira. 
• Criação dentro do perímetro da pedreira de uma área apropriada para manutenção de 

máquinas e equipamentos e armazenamento de resíduos industriais, com pavimento 
devidamente impermeabilizado e sistema de recolha de residuais industriais líquidos; 

• Implementação do Plano de Gestão, recolha, armazenamento e expedição, (por empresa 
credenciada), dos óleos usados e outros resíduos industriais líquidos, assim como de 
todos os resíduos sólidos industriais; 

• Não ocupar terrenos exteriores à pedreira, para a armazenagem temporária de 
equipamentos, materiais, terras ou resíduos. 

 
Conclusão 
Em face do exposto e no âmbito deste descritor, a CA propõe a emissão de parecer 
favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização de caráter geral e 
específicas previstas no EIA, das medidas de minimização adicionais indicadas e das 
condicionantes do parecer da AFN. 
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5.5. SOCIOECONOMIA  
 
Caracterização da Situação de Referência 
O projeto designado como “Ampliação da Pedreira de Xisto Jardim nº 4”, localiza-se na 
Freguesia e Concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, sendo as povoações 
mais próximas as de Orgal a cerca de 9 km, Vila Nova de Foz Côa a cerca de 3 km, e 
Muxagata a cerca de 3,7 km.  
A área de implementação do projeto encontra-se integrada numa zona caracterizada por 
uma forte presença de atividade extrativa, correspondente às “Pedreiras do Poio”. 
O projeto em causa prevê uma área total de extração igual a 45.565 m2 – distribuída por 
duas zonas distintas, com vista a atingir uma produção anual na ordem de 5.000 m3 /ano 
sendo o rendimento médio para a exploração na ordem de 40% e a produção comercial 
média anual prevista será da ordem de 2.000 m3 /ano, sendo que a vida útil estimada para 
esta pedreira é de 20 anos. 
A freguesia onde se integra a zona da intervenção prevista no projeto tem uma área de 
61,43 km2 com 3.300 habitantes de acordo com os censos de 2001, tendo assim uma 
densidade populacional de 54 hab/ km2, estando integrada num concelho com uma área de 
395,88 km2 e cerca de 8.494 habitantes, com uma densidade populacional de 21 hab/ km2, 
registada em 2001.  
De acordo com o EIA, o concelho de Vila Nova de Foz Côa registou um decréscimo médio 
de habitantes, igual a 4,4% de 1991 a 2001, ao contrário do que se verificou em três das 
suas freguesias, de entre as quais, a da sede de concelho em apreço neste estudo, na qual 
se verificou um aumento da população residente, no mesmo período. 
Da análise apresentada, verifica-se que cerca de 48,1% da população do concelho se 
encontra na faixa etária entre os 25 e os 64 anos, assim, em idade ativa. A população da 
Freguesia de Vila Nova de Foz Côa apresenta um índice de envelhecimento de 121,9% para 
o ano de 2001, sendo a mais baixa do concelho que apresenta uma tendência de 
envelhecimento média registada nesse ano, igual a 216,7%.  
Os níveis de instrução da população residente são baixos. Com dados referentes a 2001, 
21% não sabe ler nem escrever, 32,5% tem o primeiro ciclo de escolaridade e 5,8% o 
ensino secundário, cifrando-se a taxa de analfabetismo na ordem dos 17%. Apenas 2,8% da 
população possui uma licenciatura.  
O EIA faz uma caracterização da estrutura da população ativa face à qual o concelho 
apresenta uma percentagem de cerca de 49% no setor terciário, 23% no setor secundário e 
28% no setor primário. A taxa de desemprego é de 13,3% com maior incidência no setor 
primário. Refere também o estudo, que indústrias como a pedreira em questão, têm um 
peso relevante no nível de emprego registado no concelho. 
Os meios humanos afetos à exploração totalizam 12 funcionários. Com a ampliação da 
pedreira, segundo o EIA, perspetiva-se a criação de 3 novos postos de trabalho, sendo o 
horário de laboração das 8h00 às 17h00. 
A principal via de acesso ao concelho é a Estrada Nacional 102 e um conjunto de outras que 
nela confluem, sendo as mais relevantes a EN222, EN222-4, EN331, EN331-1, para além 
das estradas municipais EM541, EM601 e EM614.  
O acesso à zona da pedreira é feito através da EN102, direção N/S e seguidamente por 
uma estrada à direita, anterior ao cruzamento com a EN222, em betuminoso cujo pavimento 
se encontra algo degradado. No interior da pedreira, os acessos são em terra batida.  
 
Identificação de Impactes Ambientais 
Fase de Exploração 
O EIA identifica um conjunto de impactes positivos, destacando-se os que a seguir se listam: 

• Manutenção e criação de emprego, não só no que respeita a postos de trabalho 
diretos como indiretos; 

• Dinamização das atividades económicas; 
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• Criação de maior riqueza local, com o aproveitamento económico dos recursos 
naturais endógenos. 

Como aspetos associados a impactes negativos importa referir os que, de modo direto e/ou 
indireto, possam interferir com a qualidade de vida das populações, a saber: 

• O escoamento do produto final explorado origina fluxos de tráfego pesado que poderá 
ter influência junto das populações que serão atravessadas por camiões, como por 
exemplo Vila Nova de foz Côa. O incómodo resultará do ruído e poeiras originadas 
pela passagem de veículos pesados, que se estima ser de 4 camiões por semana, 
junto às populações servidas pelas referidas vias rodoviárias. Apesar de ser 
considerada uma contribuição ligeira para o fluxo de viaturas pesadas não deve ser 
ignorado o seu impacte cumulativo numa zona onde a atividade extrativa já é uma 
presença com alguma importância; 

• Aumento da emissão de poeiras junto dos caminhos em terra batida devido à 
circulação de veículos pesados no interior da pedreira. 
Fase de Desativação 

• Nesta fase, o EIA reconhece como impactes negativos a redução do número de 
postos de trabalho, diretos e indiretos, e a diminuição da contribuição para a economia 
do concelho. 
Impactes Cumulativos 

• Encontrando-se esta pedreira já em laboração e integrada numa área em que existem 
outras pedreiras são identificados impactes cumulativos decorrentes da integração do 
projeto numa área onde existe uma intensa atividade extrativa pelo que terá 
repercussões ao nível da emissão de ruído, poeiras, da circulação rodoviária e 
qualidade de vida das populações. 

 
Medidas de Minimização e Potenciação  
Apesar de os impactes serem tendencialmente positivos, em geral, o EIA apresenta as 
seguintes medidas potenciadoras desses impactes: 

• Adquirir bens e serviços na região; 
• Transformar o xisto na região para aumentar o valor acrescentado que fica na região. 

É também apresentado um conjunto de medidas mitigadoras dos impactes negativos 
decorrentes de exploração/expedição dos produtos das quais somente se consideram como 
válidas para este descritor, as seguintes (não foram consideradas medidas de caráter muito 
generalista nem as relacionadas com o cumprimento do Código da Estrada): 

• Assegurar o cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada e saída 
de viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança mas também contribuir 
para a minimização das perturbações decorrentes da atividade da pedreira nas 
populações envolventes e respetivas atividades; 

• Manter os acessos internos em boas condições de circulação (nos locais sujeitos a 
maiores movimentações de veículos); 

• Proceder à aspersão regular e controlada de água sobretudo durante os períodos 
secos e ventosos, nas vias de circulação no interior da área de exploração e nos 
acessos à pedreira;  

• Deverão ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 
transporte de xisto, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar 
para destino adequado minimizando a passagem pelo interior de aglomerados 
populacionais; 

• Colocação de sinais de aviso de alerta para obrigação de tapar a carga dos veículos 
que saem para escoamento de xisto; 

• Assegurar que os caminhos/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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Medidas de Minimização Adicionais  
• Instalar um sistema de lavagem de rodados para todas as viaturas pesadas antes da 

saída da pedreira; 
• Privilegiar os recursos humanos da região, no que concerne à mão-de-obra;  
• Implementar em toda a área do projeto uma vedação, assim como uma única 

entrada/saída de viaturas; 
• Disponibilização e publicitação de um livro de registo na Junta de Freguesia, para 

receber as eventuais reclamações e/ou pedidos de informação. 
 

Elemento a apresentar em Fase de Licenciamento 
• O promotor deve apresentar um protocolo, previamente celebrado com a CM Vila 

Nova Foz Côa, para manutenção das condições de mobilidade e de sinalização da 
estrada municipal que dá acesso à pedreira, degradada por força do aumento do 
tráfego pesado decorrente da exploração da pedreira. 

 
Condicionante 

• Garantir a manutenção das condições de mobilidade e de sinalização da estrada 
municipal que dá acesso à pedreira, em consonância com a Autarquia de Vila Nova 
Foz Côa. 

 
Plano de Monitorização 
O EIA não apresenta qualquer plano de monitorização (PM) no âmbito da Socioeconomia, 
devendo ser implementado o seguinte plano de monitorização: 

• Elaboração e envio à Autoridade de AIA de um relatório anual, relativo à receção e 
processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do canal 
de comunicação referido como medida de minimização adicional. 

 
Conclusão 
Face ao exposto e em relação ao descritor Socioeconomia considera-se ser de emitir 
parecer favorável condicionado à aplicação das medidas de minimização e potenciação 
propostas e adicionais, à apresentação do elemento proposto, em fase de licenciamento, e 
ao programa de monitorização adicional, assim como o cumprimento das medidas 
específicas para a qualidade do ar, ruído e vibrações propostas no âmbito dos respetivos 
descritores. 
 
5.6.PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 
 
Caracterização da situação de referência  
Importa realçar, em primeiro lugar, que a zona onde se implanta o projeto é rica em 
património cultural, destacando-se, desde logo, o conjunto de testemunhos arqueológicos 
com relação direta com o Vale do Côa, local único no mundo por apresentar manifestações 
artísticas de ar livre inseríveis em diversos momentos cronológicos, possuindo o mais 
importante conjunto de figurações paleolíticas de ar livre até hoje conhecido.  
Este extraordinário conjunto de arte rupestre distribui-se ao longo de dois eixos fluviais 
principais: o rio Côa, numa extensão de cerca de 30 kms, e rio Douro em cerca 15 kms para 
ambos os lados da embocadura do Côa. Conhecem-se, nesta zona, mais de mil rochas com 
manifestações rupestres em mais de 70 sítios diferentes, com predomínio das gravuras 
paleolíticas, seguidas por motivos da Idade do Ferro, Época histórica e Pré-história recente, 
respetivamente. 
Refira-se que este importante núcleo patrimonial encontra-se classificado como Monumento 
Nacional pelo Decreto n.º 32/97 de 2 de Julho, tendo obtido, em 1998, a classificação de 
Património da Humanidade. 
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Importa destacar que um dos núcleos mais importantes deste conjunto - a Canada do 
Inferno – se situa no vale, junto ao rio, e a cerca de 430 a 600 metros dos limites da atual 
pedreira.   
Os trabalhos arqueológicos para a elaboração do Descritor Património seguiram a 
metodologia mais adequada para esta fase e incluíram uma pesquisa documental baseada 
em bibliografia e bases de dados. Este trabalho foi ainda completado com a consulta a um 
arqueólogo do Parque Arqueológico do Côa. 
A área estudada nesta primeira fase incluiu uma leitura do território a um nível mais 
abrangente, considerando-se como zona envolvente uma área de aproximadamente 1 km 
em torno do local de implantação do projeto. No decorrer desta pesquisa foram identificadas 
63 ocorrências patrimoniais – 60 de natureza arqueológica (a maioria gravuras rupestres) e 
3 etnográficas. 
Importa destacar que entre as ocorrências identificadas, 3 correspondem a gravuras que se 
situam a cerca de 30 m do limite exterior da pedreira (ocorrências n.º 53, 54 e 55). 
Numa segunda fase do trabalho a equipa efetuou a prospeção sistemática da área de 
incidência direta do projeto, tendo sido identificadas, ao todo, 7 ocorrências classificadas 
como possuindo interesse patrimonial, são elas: 

- Ocorrência 1 – Muro de alvenaria de xisto; 
- Ocorrência 2 – Casa da primeira metade do século XX de dois pisos, em alvenaria 
de xisto bem aparelhada; 
- Ocorrência 3 – palheiro; 
- Ocorrência 4 – edifício em alvenaria de xisto de apoio à pedreira; 
- Ocorrência 5 – pequeno palheiro em alvenaria de xisto; 
- Ocorrência 6 – edifício em alvenaria de xisto; 
- Ocorrência 7 (nº 61 da Pesquisa documental) – Pombal característico da região, de 
forma circular, com telhado de uma água. 

Relativamente ao trabalho de prospeção importa referir que o solo, nas áreas ainda não 
sujeitas a intervenção, apresentava, na sua generalidade, uma má visibilidade.  
Analisando o conjunto patrimonial na área de incidência do projeto e zonas limítrofes, 
considera-se que, na sua maioria, se trata de ocorrências de valor patrimonial médio ou 
mesmo nulo, excetuando a ocorrência n.º 2 e a ocorrência n.º 7 que, pela sua singularidade, 
estado de conservação e significado cultural se poderão considerar de valor médio a 
elevado. De notar que estes testemunhos de arquitetura vernacular são reveladores não só 
de um modo de construir tradicional como, também, representam sinais de vivências 
humanas que importa salvaguardar.  
No caso da ocorrência nº 2 - Edifício de dois pisos em alvenaria de xisto, verifica-se um 
notório apuramento técnico e, apesar de se encontrar sem cobertura, estruturalmente o 
edifício mantêm-se em bom estado.  
Refira-se, a propósito da ocorrência nº 2 que, dado o seu interesse e localização (à entrada 
da Pedreira), o mesmo poderia ser aproveitado para a criação de um centro de informação - 
centro interpretativo e de eventual acolhimento à visita turística da pedreira - dedicado à 
importância histórica que este tipo de exploração sempre teve na região, realçando a ligação 
do xisto não só com a arquitetura tradicional existente nesta zona do país, de que este 
edifício é um bom exemplo, mas com a própria arte rupestre. Importa realçar que a pedreira 
integra-se numa região com cada vez maior interesse turístico, turismo este que se orienta, 
sobretudo, para aspetos culturais.  
 
Avaliação de impactes 
Refira-se que em projetos desta natureza é sobretudo nas fases de desmatação, 
decapagem do terreno e aterros que podem ocorrer os principais impactes no património. 
Em termos paisagísticos, e tendo em conta que este projeto se integra tanto num Sítio Rede 
Natura, como dentro do Parque Arqueológico do Vale do Côa, foram avaliados os impactes 
que podem vir a existir, tendo sido possível concluir que os mesmos são pouco 
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significativos, nomeadamente porque a zona se encontra já em grande parte 
intervencionada, fruto da laboração existente. 
Com base nos dados disponíveis, verifica-se ainda que, relativamente aos impactes sobre o 
núcleo de gravuras “Canada do Inferno” e “Rego da Vide”, não se prevê que os mesmos 
possam ocorrer, tendo em conta as conclusões do Relatório de Vibrações da 
responsabilidade do Eng.º Artur Pereira da empresa “Maxampor”, enviado no Aditamento. 
Refere este Relatório que ” considerando que a rocha a desmontar é semi-dura (…) as 
vibrações induzidas no terreno encontram-se abaixo do máximo a permitido para o caso em 
análise não apresentando qualquer risco de dano para as gravuras dada a distância dos 
trabalhos em análise”.   
Por outro lado, importa notar que a zona que se encontra mais próxima do Vale, no extremo 
Este da Pedreira e que poderia ter impacte visual quer sobre o rio como sobre as gravuras, 
não vai ser objeto de qualquer intervenção, tendo sido classificada como “Área de Defesa”. 
Refira-se, no entanto, que em toda a cartografia, esta área encontra-se sempre fora do limite 
da área de ampliação e respetiva área de defesa. 
No que diz respeito às ocorrências 53, 54 e 55, considera-se que o afastamento existente, 
relativamente à zona de impacte direto, garante a sua preservação. 
Relativamente aos elementos patrimoniais que foram inventariados dentro do limite da área 
da pedreira são previsíveis impactes, segundo o EIA, sobre as ocorrências nº 1, 3, 4, 5. 
Analisadas as cartas, sobretudo as Cartas n.º 4 e n.º 11, de Abril 2011 - Plano de 
Modelação e Lavra Final, não se concorda totalmente com a avaliação efetuada, 
verificando-se que existirão impactes diretos sobre a ocorrência 7 e não sobre a ocorrência 
1, dado que esta fica fora da zona de exploração. 
Tendo em conta o que foi referido no capítulo “ Caracterização da situação de referência 
para o Descritor Património”, importa salvaguardar sobretudo as ocorrências com algum 
valor patrimonial estando, neste caso, as Ocorrências 2 e 7, procurando compatibilizar os 
objetivos do projeto com a preservação destes elementos. Visto que relativamente à 
Ocorrência nº 2 não se presume haver afetação, são propostas medidas de minimização 
apenas para a ocorrência nº 7 – Pombal.  
Por outro lado, tal como foi referido anteriormente, verificou-se que grande parte do solo 
ofereceu dificuldades de visualização, tornando-se por isso necessário implementar um 
conjunto de medidas para a fase de exploração, de modo a garantir a salvaguarda de 
património arqueológico que possa eventualmente existir mas que não foi devidamente 
referenciado. 
Relativamente às medidas de minimização apresentadas no EIA, considera-se que devem 
ser antes adotadas as que constam deste Parecer.  

 
Condicionante ao projeto 
O Projeto deverá ficar condicionado à não intervenção na Área de Defesa situada no 
extremo Nordeste da pedreira. 
 

Medidas de Minimização  
Fase de exploração 
Medidas Gerais. 

1. Compatibilizar a zona de aterro (Zona 2 – Carta 13 – Abril 2011) com a preservação 
da ocorrência nº 7 – Pombal; 

2. Prospeção de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos 
temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas;  

3. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 
incidência do projeto (áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes) e 
áreas funcionais de forma a colmatar as lacunas de conhecimento;  

4. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras em zonas não intervencionadas e durante as fases de 
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desmatação e decapagem (até se atingirem níveis arqueologicamente estéreis), 
devidamente autorizado pela Tutela. Estas ações deverão ser realizadas 
preferencialmente num único momento e de acordo com o faseamento dos 
trabalhos, em toda a área de intervenção, de forma a tornar viável o 
acompanhamento arqueológico. O acompanhamento deverá realizar-se também, 
caso seja necessário proceder à abertura de caminhos, de forma continuada e 
efetiva pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, 
deverá ser garantido o acompanhamento de todas as frentes; 

5. Os trabalhos, durante a fase preparatória e fase de exploração, poderão ficar 
suspensos, caso sejam encontrados vestígios arqueológicos. O arqueólogo fica 
também obrigado a comunicar de imediato à Tutela as ocorrências, acompanhadas 
de uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em 
consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afetadas têm que ser 
integralmente escavadas antes de serem devolvidas à exploração; 

6. Sinalização e vedação permanente da ocorrência nº 7 e das ocorrências patrimoniais 
que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 50 m da frente 
de exploração e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e 
pessoal afeto enquanto se efetuam os trabalhos arqueológicos.  

 
5.7.QUALIDADE DO AR  

 
Caracterização da Situação de Referência 
Na caracterização da situação de referência foram efetuadas duas análises distintas com 
objetivo de avaliar a qualidade do ar para a zona de incidência da pedreira. Assim, 
consideraram-se os dados de PM10 da estação de Fornelo do Monte, mais próxima da área 
desta pedreira, disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente e realizou-se ainda 
uma avaliação in situ efetuada à escala de projeto. 
Foram analisados os dados de PM10, de 2007 e 2008, da estação referida, não se tendo 
registado excedências do Valores Limite Diário e Anual para proteção da Saúde Humana. 
Foi também efetuada uma campanha de medição de PM10, com a duração de 7 dias, num 
ponto sensível localizado a Este/Noroeste da pedreira. A média das concentrações de PM10 
foi de 17,2 µg/m3. 
 
Identificação de Impactes Ambientais 
O principal impacte desta indústria extrativa na qualidade do ar provém essencialmente da 
emissão de poeiras. 
Foram descritos os impactes ambientais decorrentes das diferentes fases: Exploração e 
Desativação/Recuperação Paisagística: 

• Na fase de exploração ocorrem os trabalhos de extração propriamente ditos, sendo 
aqui que se produzem as principais emissões de poeiras. As principais atividades 
nesta fase, que podem originar a libertação de poeiras, são as seguintes: operações 
de extração, nomeadamente ações de perfuração e de derrube; carga e descarga de 
materiais, através de máquinas móveis e camiões particulares e à própria 
movimentação de maquinaria pesada. Os impactes expectáveis nesta fase 
consideram-se Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários, Extensos, 
Reversíveis e de magnitude Compatível. 

• A fase de desativação/recuperação corresponde ao cessar dos trabalhos e à 
implementação da fase final e permanente das medidas de recuperação paisagística, 
pelo que ainda poderá ocorrer alguma emissão de poeiras a partir das ações de 
modelação de terreno. Os impactes nesta fase serão Adversos, Diretos, 
Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de magnitude Compatível. 
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Medidas de Minimização 
Foram apresentadas algumas medidas de minimização da emissão de poeiras, a 
implementar na fase de exploração, nomeadamente: 

• 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; 

• Melhoria dos acessos, caso seja possível, através da pavimentação das vias de 
circulação; 

• Manutenção e limpeza regular dos acessos e da área afeta à pedreira, 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; 

• Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração; 
• Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos 

para o exterior se tal se justificar; 
• Redução ao máximo das operações de taqueio com explosivos e, sempre que 

possível, utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática 
de poeiras ou, em alternativa, de injeção de água, tendo em vista impedir a 
propagação ou evitar a formação de poeiras resultantes das operações de 
perfuração; 

• Aumento da absorção da envolvente, através da criação de ecrãs 
arbustivos/arbóreos, com funções de minimização de poeiras, devendo-se evitar o 
derrube desnecessário de árvores. 

Considera-se que as medidas apresentadas são suficientes. 
 
Plano de Monitorização 
Está previsto a implementação de um plano de monitorização para este descritor, o qual 
contempla a realização de nova campanha de medição de PM10 no 1º ano de laboração da 
pedreira. Esta campanha de amostragem deverá ser efetuada junto dos recetores sensíveis 
mais próximos, potencialmente afetados pela atividade desta pedreira e deverá ser 
complementada com a medição de parâmetros meteorológicos. A sua duração deverá ser 
de, no mínimo, 7 dias, incluindo o fim de semana. 
 
Conclusão 
Face ao exposto, considera-se que o descritor merece parecer favorável condicionada à 
inserção na DIA, das medidas de minimização dos impactes descritas, assim como do plano 
de monitorização. 
 
5.8.AMBIENTE SONORO/RUÍDO  
 
O projeto em análise, compreende a ampliação da pedreira “Jardim nº4”, em 358.141 m2 o 
que implica a fusão entre várias propriedades e a pedreira com licença provisória “Vale da 
Mó”, todas pertencentes à InferCôa. 
Considerando que não existe informação acerca da classificação acústica da envolvente, os 
valores limite de ruído ambiente (ruído particular do empreendimento sobreposto ao da 
situação de referência) devem observar, de acordo com o entendimento jurídico da “Agência 
Portuguesa do Ambiente”, o disposto no artigo 11.º, nº3 do Regulamento Geral do Ruído, ou 
seja Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).  
 
Caraterização da Situação de Referência 
Os potenciais recetores do ruído gerado pela exploração da pedreira situam-se nas 
localidades existentes mais próximas. 
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Local (m) Localidades 
3700 m Vila Nova de Foz Côa 
2800 m Orgal 

Tabela 2 (fonte EIA) - Localização de recetores potenciais do ruído gerado pela exploração 
 
 

 
Figura 6 (fonte EIA)- Localização de recetores potenciais do ruído gerado pela exploração 

 
No que se refere à caracterização da situação atual, no EIA não são apresentados valores 
objetivos para os índices acústicos que permitam caracterizar a envolvente.  
 
Identificação e avaliação de impactes 
A ampliação da “Pedreira Jardim nº4” não irá introduzir novas fontes de ruído uma vez que a 
exploração já se encontra em laboração. Assim, as alterações que poderão ocorrer ao nível 
do ambiente acústico da envolvente devem-se ao avanço das frentes de desmonte até aos 
limites da área prevista para a exploração.  
Considera-se que o tráfego induzido pela exploração se manterá inalterado face à situação 
atual dado que não se prevê um aumento da produção da pedreira. 
No EIA é proposta a realização de uma campanha de medições assim que os trabalhos 
tiverem início, de modo a avaliar o cumprimento dos valores limite previstos e a real 
necessidade de aplicação de medidas de minimização.  
Conclui-se assim que, do ponto de vista do ruído ambiente, os impactes negativos 
decorrentes da laboração da “Pedreira Jardim nº4” serão objetivamente avaliados apenas 
quando os trabalhos tiverem início.  

 
Medidas de minimização 
A mitigação dos impactes gerados pelo ruído emitido pela exploração em estudo passa pela 
implementação de um controlo periódico dos níveis de ruído verificados no ambiente geral 
e/ou externo à área delimitada pelo núcleo de exploração, a efetuar durante a vida útil do 
projeto, bem como à implementação no curto prazo de medidas conducentes à redução dos 
níveis de ruído no ambiente interno da exploração, onde os impactes na realidade assumem 
alguma significância, levando estas medidas a efeitos positivos que também se irão 
repercutir no ambiente geral envolvente. 
De forma a reduzir os níveis de ruído no interior da concessão e de controlar os níveis de 
incomodidade no ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas: 
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� Quando se revelar necessário, proceder à aquisição de equipamentos modernos com 
níveis de potência sonora dentro dos valores admissíveis e garantidos pelo 
fabricante, no cumprimento das disposições legais em vigor; 

� Efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos por 
folgas, por gripagem de rolamentos, por vibrações, por desgaste de peças e por 
escapes danificados; 

� Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de 
acesso; 

� Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se 
possível, diminuir a intensidade sonora das sirenes de marcha-atrás, que se revelam 
particularmente ruidosas em alguns equipamentos. 

 
Programas de monitorização 
Quanto a monitorização de ruído, devem ser avaliados os parâmetros Ld, Le, Ln e Lden 
tendo como base a norma ISO 1996, na envolvente do núcleo de exploração junto aos 
recetores considerados sensíveis (junto às habitações mais próximas identificadas e 
consideradas no EIA). Aponta-se uma periodicidade anual enquanto decorrer a atividade de 
exploração na pedreira, devendo a 1ª campanha de medição realizar-se de imediato. No 
caso de serem ultrapassados os valores limite, a periodicidade passará a semestral, e assim 
sucessivamente. A medição deverá coincidir com o período diurno, com a atividade normal 
na pedreira e com o normal funcionamento de todos os equipamentos produtivos geradores 
de ruído. Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos 
pela legislação em vigor. Se a incomodidade ou os níveis sonoros médios de longa duração 
ultrapassarem os valores limite estipulados na legislação vigente, as medidas corretivas 
conducentes à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em 
campanhas de medição subsequentes. Perante os resultados obtidos poder-se-á ajustar a 
periodicidade da campanha bem como os locais de medição. Sempre que possível, deve 
juntar-se aos relatórios de monitorização a elaborar documentos informativos sobre o local e 
a fonte de ruído em avaliação.  
 
Conclusão Setorial 
Conclui-se da presente avaliação que apesar das distâncias consideráveis aos recetores 
sensíveis (3700 e 2800 m), deve ser realizada uma campanha de monitorização que permita 
avaliar inequivocamente a envolvente no que se refere ao fator ruído.  
Recomenda-se ainda a consulta do documento “Notas Técnicas para Relatórios de 
Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração”, publicado em Novembro de 
2009 e disponível no portal da APA (http://www.apambiente.pt). 
 
5.9. PAISAGEM  
 
Dada a presença de valores naturais com elevado valor conservacionista (fauna, flora, 
ecossistemas e paisagem), a área em avaliação foi classificada no âmbito da Rede Natura 
2000 (vidé capítulo 5.3): 
Assim, é indissociável a avaliação dos valores faunísticos e florísticos da avaliação dos 
valores paisagísticos, pelo que há um forte paralelismo entre ambos, fato evidente entre 
este capítulo e o 5.3. já mencionado. 
 
Caracterização da Situação de Referência 
Relativamente à análise e caracterização da situação de referência os dados apresentados 
não melhoraram a caracterização da situação de referência, mantendo-se ainda com 
grandes fragilidades, quer metodológicas, quer de leitura e interpretação dos dados 
disponibilizados, nomeadamente relativas à Fauna e à sua correlação com os habitats e 
biótopos existentes, na área da exploração e sobretudo da envolvente imediata; 
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A área não intervencionada e as áreas na sua continuidade fora dos limites da área a 
licenciar são dominadas por vegetação arbustiva, que surge também no sub-coberto e orlas 
de pomares de oliveiras e amendoeiras, representando esta dominância de matos 
arbustivos os habitats da zona, a que se associa uma grande diversidade e abundância de 
espécies. Na área agrícola que surge intercalada na dominância dos matos prosperam 
comunidades herbáceas, com alguma diversidade de espécies. 
Ocorrem para além da Área de Matos”, a “Área agrícola” (olival, amendoal e vinha) e as 
“Zonas artificializadas” correspondentes às áreas de exploração de inertes. 
 
Avaliação de Impactes  
Os impactos da exploração em análise (que se encontra em laboração) sobre a paisagem, 
cumulativamente com os impactos da área de extração ativa onde se insere (várias 
explorações) são sem dúvida significativos, quer pela destruição direta, quer pelo contributo 
para a simplificação do mosaico de pequenas unidades de paisagem, quer mesmo pela 
afetação da integridade das áreas e sistemas geofísicos locais (destruição de cabeceiras e 
de troços da rede hidrográfica, aumento das áreas de risco de erosão e de instabilidade 
geomorfológica através da criação de grandes estruturas de escavação e aterro em situação 
de encostas declivosas). 
Assim, a CA considera muito significativos, de grande magnitude e de grande intrusão os 
impactes destas pedreiras na Paisagem local e regional. 
 
Medidas de minimização 
Para além do conjunto de medidas de minimização, gerais, isto é, aquelas que 
consubstanciam as boas práticas ambientais em obra, realçam-se ainda algumas medidas 
específicas e relevantes também para o descritor Paisagem: 

• Na implementação do PARP: a decapagem, armazenamento e tratamento da 
camada superficial do solo para posterior utilização dos trabalhos de recuperação 
paisagística e desta forma garantir um maior sucesso na implantação da vegetação; 
efetuar a descompactação de todos os terrenos afetados, melhorando as condições 
de infiltração e arejamento dos solos; providenciar a constituição de um banco de 
sementes local para o revestimento vegetal; todas as plantações e sementeiras terão 
que corresponder à flora local; 

• Quanto ao PARP (Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística), consideram-se 
aceitáveis as soluções preconizadas, mas as sucessivas alterações, nos diferentes 
aditamentos fazem com que seja essencial a apresentação de um novo dossier 
relativo ao PARP, contendo a versão mais atual e sistematizada das propostas e 
medidas nele previstas.  
 

PARP 
 
O Plano de Pedreira deverá ser reformulado sistematizando e integrando todas as 
alterações e melhorias feitas pelos dois aditamentos (Aditamentos ao EIA de Novembro de 
2011 e de Março de 2012): 

1. Para o PARP, em particular, essa reformulação deve resultar dos seguintes pontos:  
1.1 Na apresentação sistematizada de todas as peças técnicas, desenhadas e 
escritas necessárias á boa leitura e compreensão do proposto (completar com os 
pormenores de execução das charcas propostas, verificar o plano de modelação 
(esc.1:1000, des.04 de Abril 2011) versus o plano de drenagem (esc.1:1000 de Março 
2012), identificar claramente os volumes de materiais necessários à modelação 
proposta, os volumes disponíveis na exploração e os volumes e origens de materiais 
de empréstimo);  
1.2 Na clareza, coerência e articulação: 
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i) Entre todas as peças desenhadas e destas com a memória descritiva e 
justificativa do PARP; 
ii) Sobre o faseamento do PARP  e da articulação das fases de RECUPERAÇÃO 
com as fases da LAVRA 
iii) Sobre o tipo de trabalhos e quantidades, para cada fase da recuperação; 

2. Um caderno de encargos devidamente atualizado, contemplando, nomeadamente 
2.1 Todas as especificações técnicas, para o fornecimento de materiais e para a 
execução técnica dos diferentes tipos de trabalhos necessários à concretização das 
operações e medidas previstas no PARP.  
2.2 Previsão e orçamento da sementeira das pargas/armazenamento de terras 
vegetais (em falta). 
2.3 Previsão de um valor, para o acompanhamento técnico e manutenção das áreas 

recuperadas, ao longo da fase de exploração, e um valor para um tempo mínimo 
de dois anos após a conclusão dos trabalhos de recuperação, na fase de 
encerramento da exploração (em falta); 

2.4 As respetivas medições e orçamentos, adequados aos valores de mercado, à 
data do licenciamento. 

 
5.10. VIBRAÇÕES 
 
Relativamente ao enquadramento normativo, os valores de pico da velocidade vibratória em 
estruturas civis anexas estão limitados pelo disposto na NP2074 de 1983, "Avaliação da 
influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares". 
Esta norma estabelece valores para a velocidade de vibração de pico VL (mm/s), de acordo 
com a expressão: 
 

  VL = α ⋅ β ⋅ δ ⋅ 10−2 
 

Tipos de  
Construção 

Solos incoerente soltos, 
areias e misturas 
areia-seixo bem graduadas 
areias uniformes, 
solos coerentes moles e  
muito moles 

Solos coerentes muito duros, 
duros e de consistência  
média, solos incoerentes  
compactos, areias e misturas a
seixo bem graduadas,  
areias uniformes 

Rocha e  
solos coerentes  
rijos 

Construções qu
exigem  
cuidados  
especiais  

2.5 5 10 

Construções  
correntes 

5 10 20 

Construções  
reforçadas 

15 30 60 

 

Nota : Estes valores deverão ser corrigidos com um fator de redução 0,7, no caso de se efetuarem mais de duas 
explosões (ou pegas) por dia. 

Tabela 3 – Valores limite da velocidade de vibração de pico (mm/s) 

 
Caracterização da situação atual 
Para caracterização da situação atual foram usados dois equipamentos de medição, 
colocados a cerca de 100 m da frente de desmonte e a cerca 300 m do conjunto de 
gravuras designadas “Canada do Inferno”. Foi realizada uma campanha de medição dos 
níveis de vibração provocados pelo desmonte, utilizando uma carga de 0,918Kg/furo (cargas 
típicas utilizadas).  
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Figura 7 (fonte : EIA)– Planta de identificação dos recetores considerados (Relatório de 

Medições de Vibrações). 
De acordo com o relatório apresentado em anexo no aditamento ao EIA a perceção de 
vibrações não se verificou, pelo que as vibrações induzidas se situam abaixo do máximo 
permitido para o caso em análise não apresentado riscos para o conjunto de gravuras 
referidas.  
 
Identificação e avaliação de impactes 
De acordo com o relatório de vibrações apresentado, no caso de desmontes do mesmo tipo, 
i.e. desmontes que apresentem parâmetros idênticos ao desmonte descrito não serão de 
esperar situações de não conformidade, já que foi demonstrado o cumprimento dos índices 
de vibração a cumprir.  
No caso de alterações significativas aos diagramas de fogo, cargas, “lay-out” dos furos ou 
outros parâmetros do desmonte, deverá ser realizo um estudo que comprove o cumprimento 
dos requisitos da norma em questão.  
 
Medidas de minimização 
No caso de ocorrências inesperadas e que de alguma forma se afigurem prejudiciais, devem 
ser tidas em conta as medidas de minimização que constam no EIA e que passam por: 

a. Redimensionamento dos diagramas de fogo; 
b. Alteração do tipo de explosivos; 
c. “Lay-out” dos furos. 

 
Programas de monitorização 
No EIA não é proposto um programa de monitorização específico do indicador vibrações 
junto das estruturas mais próximas da área de exploração. Deve ser realizado um plano de 
monitorização com a frequência adequada e em caso de acréscimo de velocidades de 
vibração deve ser: 

1. Reforçada a inspeção sobre a quantidade de explosivo a utilizar; 
2. Redimensionado o diagrama de fogo; 
3. Alterada a técnica de desmonte/tipologia de explosivo após a verificação de 

conformidade no que diz respeito às velocidades de vibração limite a cumprir.  
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Conclusão Setorial 
Conclui-se da presente avaliação que o EIA se encontra suficientemente detalhado, que 
contém todos os elementos e informação necessária e suficiente para o objetivo proposto e 
que cumpre a legislação aplicável.  
É importante referir que este parecer tem em conta o relatório de medições de vibração 
apresentado no que se refere a parâmetros e metodologia de carregamentos empregues. 
No aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental de Novembro de 2011, é referido na alínea 
39 da página 49 que se preconiza a utilização de 17 Kg de pólvora/furo – neste caso, uma 
vez que não é apresentada uma relação direta em termos de energia total entre os dois 
tipos de desmonte e sempre que se adotem técnicas de desmonte suscetíveis de provocar 
aumento da energia total libertada, devem ser avaliadas as amplitudes de vibração 
inerentemente associadas e o cumprimento da legislação em questão.  
 
 
5.11. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  
 
FAUNA, FLORA E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 
1. A apresentação de Plano de Monitorização, para os valores faunísticos protegidos 

associados à ZPE do Vale do Côa (PTZPE0039) da Rede Europeia de Conservação 
da Natureza (RN2000) com o enquadramento do DL nº 140/99 de 24 de Abril, revisto 
pelo DL nº 49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõe para a legislação nacional as 
Diretivas Comunitárias Aves e Habitats); 

2. A Implementação da monitorização da espécie Chasco-preto (Oenanthe leucura), por 
esta área corresponder a um dos locais mais importantes de todo o país, onde ocorre 
esta espécie "criticamente em perigo". O plano deve abranger o período de 
nidificação (Março a Junho) e o período de invernada (Novembro a Janeiro). Este 
plano deverá ser articulado com o plano de monitorização já em curso para a 
exploração “Vale Videiro I”, deste Núcleo de Pedreiras. A informação deve ser 
apresentada sob a forma de relatórios de progresso com periodicidade semestral de 
forma a ser possível verificar a sua não afetação.  

 
QUALIDADE DO AR  
 

1. Concorda-se com a implementação de um plano de monitorização para este 
descritor proposta no EIA, o qual contempla a realização de nova campanha de 
medição de PM10 no 1º ano de laboração da pedreira.  

2. Esta campanha de amostragem deverá ser efetuada junto dos recetores sensíveis 
mais próximos, potencialmente afetados pela atividade desta pedreira e deverá ser 
complementada com a medição de parâmetros meteorológicos.  

3. A sua duração deverá ser de, no mínimo, 7 dias, incluindo o fim de semana. 
 
AMBIENTE SONORO/RUÍDO  
 
Quanto a monitorização de ruído: 

• Devem ser avaliados os parâmetros Ld, Le, Ln e Lden tendo como base a norma ISO 
1996, na envolvente do núcleo de exploração junto aos recetores considerados sensíveis 
(junto às habitações mais próximas identificadas e consideradas no EIA).  

• Aponta-se uma periodicidade anual enquanto decorrer a atividade de exploração na 
pedreira, devendo a 1ª campanha de medição realizar-se de imediato. No caso de serem 
ultrapassados os valores limite, a periodicidade passará a semestral, e assim 
sucessivamente.  
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• A medição deverá coincidir com o período diurno, com a atividade normal na pedreira e 
com o normal funcionamento de todos os equipamentos produtivos geradores de ruído. 
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela 
legislação em vigor.  

• Se a incomodidade ou os níveis sonoros médios de longa duração ultrapassarem os 
valores limite estipulados na legislação vigente, as medidas corretivas conducentes à sua 
minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de 
medição subsequentes. Perante os resultados obtidos poder-se-á ajustar a periodicidade 
da campanha bem como os locais de medição.  

• Sempre que possível, deve juntar-se aos relatórios de monitorização a elaborar 
documentos informativos sobre o local e a fonte de ruído em avaliação.  

Recomenda-se ainda a consulta do documento “Notas Técnicas para Relatórios de 
Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração”, publicado em Novembro de 
2009 e disponível no portal da APA (http://www.apambiente.pt). 
 
 
5.12. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO  
 
Como Medida de Compensação o explorador deverá assumir a participação na restauração 
ecológica de áreas degradadas que sendo exteriores às áreas licenciadas, se constituem 
como passivos ambientais, no Núcleo de Pedreiras do Poio.  
 
 
 
6. RESUMO DOS PARECERES ESPECÌFICOS DE ENTIDADES EXTERNAS  
 

No âmbito da Consulta de Entidades Externas à Comissão de Avaliação, foram 
consultados os seguintes Organismos num período de 12 de Fevereiro até ao dia 13 de 
Março de 2012, de modo a poder integrar no parecer final da Comissão de Avaliação as 
suas conclusões: 

• Autoridade Florestal Nacional (AFN), 
• Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Coa, 
• Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte), 
• Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
• Direção Regional de Economia do Norte (DRE Norte), 
• Parque Arqueológico do Vale do Côa/Museu, 
• Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

 
A esta solicitação, as Entidades consultadas responderam o seguinte: 
 
- ANPC – considera que, no global, foram plasmadas no EIA as preocupações relativas á 
prevenção da ocorrência de acidentes com pessoas, seus bens e património comum. 
Devem ser rigorosamente cumpridas as seguintes medidas de precaução preconizadas e 
implementar as seguintes medidas que a seguir se evidenciam: 
 - fase de execução: 
  . remover de modo controlado todos os despojos resultantes das ações de 
desmatações, corte ou decote arbóreo, assegurando a limpeza por depósito em pargas ou 
supressão de material combustível, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam 
esta matéria. A eliminação deste material por utilização de queimadas deverá ser realizada 
de forma controlada e fora do período crítico de incêndios florestais; 
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  . adotar medidas de segurança, de modo a que o manuseamento de 
determinados equipamentos e/ou as manobras de viaturas não venham a estar na origem 
de acidentes e/ou focos de incêndios; 
  . acondicionar corretamente as áreas de depósito ou armazenamento dos 
equipamentos, ferramentas e matérias consumíveis, bem como sucatas e ferrosas, em 
zonas de armazenagem. A mesma preocupação relativamente à prevenção de impactes 
sobre o meio hídrico deverá ser seguida para os óleos e materiais potencialmente 
contaminantes, os quais deverão ser acondicionados e armazenados em locais 
devidamente impermeabilizados e posteriormente encaminhados para empresa licenciada 
para o tratamento destes resíduos; 
  . elaborar o Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes 
ou outras situações de emergência, com informação sobre a sua operacionalização e o 
equacionamento dos acessos a locais privilegiados de estacionamento dos agentes de 
socorro; 
  . promover a formação dos trabalhadores sobre os procedimentos a adotar na 
prevenção de acidentes ou na sua ocorrência. 
 - em fase de exploração: 
  . informar o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico 
Florestal de Vila Nova de Foz Côa da entrada em exploração da pedreira; 
  . adotar as medidas preconizadas no Plano de Lavra quanto à utilização de 
explosivos, para o desmonte, corte e arranque de massas, nomeadamente as que estão 
relacionadas com as características intrínsecas dos explosivos, com o seu transporte, 
manuseamento, detonação, pegas de fogo e armazenamento, devendo ser 
escrupulosamente cumpridas e verificadas na sua implementação pelas autoridades de 
direito e em acordo com a legislação em vigor; 
  . salvaguardar a zona de defesa preconizada no Plano de Lavra; 
  .como prevenção de acidentes pessoais, em período de pluviosidade elevada, 
ou mesmo na ocorrência de espelhos tectónicos, durante a utilização de explosivos, prestar 
atenção ao possível deslizamento das lâminas de rocha; 
  . recolher as águas pluviais e as de escorrência num sistema próprio, após 
ordenadas, livres de partículas sólidas e em condições de serem reencaminhadas para a 
rede de drenagem natural. Como precaução de acidentes pessoais, estas áreas, 
nomeadamente as bacias de retenção, deverão ser devidamente resguardadas. 
  . para o controlo de situações de emergência, informar e sensibilizar todos os 
colaboradores quanto aos procedimentos no Plano de Emergência interno. Neste âmbito, 
deverão ser realizados exercícios e simulacros nos quais devam estar também envolvidos 
os serviços e agentes de proteção civil de âmbito local. 
 - fase de desativação/recuperação 
  . efetuar uma modelagem da topografia alterada, de modo a que o ambiente 
se ajuste, o mais possível, à situação inicial; 
  . assegurar , na desativação da área afeta aos trabalhos da pedreira, a 
desmontagem e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio e depósitos de 
matérias garantindo que os locais sejam limpos, com reposição das condições existentes  
antes do início dos trabalhos no que diz respeito á cobertura vegetal. 
  , cumprir as medias propostas no Plano de Lavra e no Plano Ambiental e de 
recuperação Paisagística. 
 
- DRAP Norte – menciona que a área em análise apresenta grandes afloramentos rochosos 
e reduzida ocupação vegetal caraterizada pela ocupação de olival e alguma atividade 
agrícola; 
 - segundo o Decreto Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Lei nº 17/2009, e o Plano Diretor Municipal de Defesa da Floresta 
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contra Incêndios” de Vila Nova de Foz Côa, toda a área a ampliar está inserida em “Zonas 
de alto a muito alto risco de incêndios”; 
  - de acordo com as condicionantes de uso do solo antes mencionadas, o 
Proponente deverá cumprir as seguintes Medidas de Minimização: 
  . implementação imediata do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
(PARP) na medida em eu uma parte da área da pedreira já foi intervencionada; 
  . utilização, na recuperação da área, de espécies indicadas para a sub-região 
homogénea “Douro Superior” do Plano de Ordenamento Florestal do Douro (PROF Douro), 
artº 31º do decreto Regulamentar nº 4/2007, de 22 de Janeiro; 
  . verificação de medidas de proteção contra incêndios, de acordo com a 
legislação citada no ponto 2, nomeadamente o nº 11 do artº 15º, artº 30º e outras medidas 
aplicáveis constantes no PMDFCI de Vila Nova de Foz Côa.  
 
- DRE Norte – considera que a tramitação deste processo de AIA está a decorrer em 
desacordo com os procedimentos legais, questões que são da competência do Ministério da 
Economia;  
 
- DRAP Norte/Divisão de Valorização Ambiental e Biodiversidade (recebido via Gabinete do 
Senhor Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território) – considera que 
não existirão impactes negativos significativos para as populações rurais ou atividades 
agrícolas. 
 
Face às questões levantadas por estas Entidades, a CA considerou integrar no seu parecer 
as medidas propostas devido á sua relevância. 
 
 
 
7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
Em cumprimento do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à 
Consulta Pública  
do Projeto da Ampliação da Pedreira de Xisto “Jardim n.º 4”. 
Considerando que o Projeto se integra na lista do Anexo I, n.º 18 do Decreto-Lei nº 69/2000, 
de 3 de Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a 
Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, de 16 de Janeiro a 09 de Março de 2012. 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  

 - Agência Portuguesa do Ambiente - APA. 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. 

- Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de Vila 
Nova de Foz Côa. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito da Consulta Pública, e tendo por 
objetivo promover um maior envolvimento das autarquias e entidades diretamente 
interessadas e prestar esclarecimentos relativamente ao processo de AIA, do projeto e 
respetivos impactes ambientais, realizou uma Reunião Técnica de Esclarecimento, no 
passado dia 27 de Fevereiro, pelas 15.00 Horas na Câmara Municipal de Vila Nova de Foz 
Côa. 
Durante o período de Consulta Pública não foi recebido nenhum parecer relativo ao projeto 
em apreço apesar dos esforços desenvolvidos na sua divulgação. 
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8.CONCLUSÃO 

 
Das insuficiências referidas em todo este Parecer (respeitantes aos vários documentos 
apresentados no decorrer da AIA) resultou uma avaliação de impactes igualmente frágil, 
técnica e cientificamente, por parte da Empresa CEVALOR, que executou o estudo para o 
Proponente. 
Contudo, atendendo ao contexto atual do território abrangido pelo Núcleo de Pedreiras do 
Poio (exploração caótica dos recursos geológicos) onde se insere a pedreira “Jardim Nº 4”, a 
CA optou por prosseguir o procedimento de AIA, focalizando-se nos aspetos operacionais, a 
desenvolver, para a disciplina e ordenamento de toda a zona de exploração, para onde se 
propõe a revisão e a adequação do Projeto integrado já existente (e não implementado por 
falta de enquadramento legal) e que consubstanciará o ordenamento da exploração de 
recursos geológicos, com os seguintes objetivos:  

• “Criar as condições para a implementação da Recuperação Paisagística, do passivo 
ambiental existente”,  

• “Identificar e definir as medidas de salvaguarda para as Zonas de Defesa, previstas 
na legislação e outras Áreas com valores relevantes consideradas pertinentes”,  

• “Conceber e definir as medidas gerais de Recuperação Paisagística”. 
Este projeto integrado, baseado na abordagem integrada de toda a área de exploração de 
recursos, permitirá a implementação de soluções coerentes, quer de conceção da 
Recuperação (reabilitação, recuperação ou reconversão), quer de continuidade das 
soluções entre as diferentes explorações (modelações de terreno, revestimento vegetal, 
habitats, rede de caminhos, usos de solo). 
Este fato, face também à possibilidade de um maior acompanhamento por parte da 
administração do desenvolvimento da lavra e do plano ambiental e recuperação paisagística 
(Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro), bem como à possibilidade de aquisição de 
mais conhecimento sobre a situação de referência e da envolvente, no âmbito das medidas 
de monitorização a implementar, indiciam que o prosseguimento deste processo poderá 
contribuir para os resultados esperados, contribuindo para o ordenamento da exploração 
dos recursos (o xisto), integrando-se simultaneamente, a mais-valia social e económica da 
exploração dos recursos geológicos da zona, com a mais-valia ambiental (premência da 
recuperação da funcionalidade dos sistemas biofísicos indispensáveis à estabilidade 
geomorfológica e à permanência e/ou renovação dos recursos naturais, como o solo, a 
água, o ar, a flora e vegetação e a fauna), num contexto que se pretende, de 
responsabilidade partilhada por todos os parceiros. 
A área do Núcleo de Pedreiras do Poio, onde se integra a área da exploração agora em 
análise, é também um território onde ocorrem espécies protegidas, nomeadamente ao 
abrigo da RN2000 (DL 49/2005 de 24 de Abril, que revê o DL 140/99 de 24 de Fevereiro), 
nomeadamente espécies da avifauna, apesar da perturbação assinalável associada à 
atividade extrativa. Esta característica torna a área deste Núcleo de pedreiras ainda mais 
sensível, evidenciando a necessidade da exploração e recuperação integradas das 
explorações do Poio para respeito dos valores naturais aí existentes. 
Face ao exposto, considera-se que, apesar das graves deficiências da informação 
disponibilizada, a CA propõe a emissão de parecer favorável condicionado ao 
cumprimento dos seguintes pontos: 

• Integração do Proponente desta exploração na revisão, adequação e 
implementação do “Projeto integrado do Núcleo de Pedreiras do Poio” onde se 
insere a pedreira “Jardim Nº 4”,  

• cumprimento das condicionantes adiante mencionadas,  
• apresentação dos elementos solicitados, previamente ao licenciamento, 
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• execução das Medidas de Minimização e de Compensação,  
• desenvolvimento dos Programas de Monitorização descritos neste Parecer. 

Na matéria em que o presente parecer for omisso, deverá ser cumprida a legislação em vigor. 
 
 
 
9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 
 
9.1.Condicionantes 
 

a. Integração do Proponente desta exploração na revisão, adequação e 
implementação do “Projeto integrado do Núcleo de Pedreiras do Poio” onde 
se insere a pedreira “Jardim Nº 4”,  

b. Cumprimento, por parte do explorador, das responsabilidades decorrentes das 
condições técnicas que vierem a ser impostas no âmbito do acompanhamento do 
processo pela administração e/ou resultantes da implementação do projeto integrado 
a elaborar com a participação de todos os exploradores que integram o Núcleo de 
Pedreiras do Poio. 

c. Proceder à reconstrução da drenagem superficial tendo como referência o mais 
próximo possível da situação original e a necessidade da integração com as cotas e 
formas fisiográficas da envolvente onde se insere 

d. Adaptação do desenvolvimento do PARP em articulação com os PARPs das 
pedreiras vizinhas para uma recuperação simultânea da área total intervencionada, a 

apresentar no prazo de um ano após a emissão da licença. 
e. Não intervenção na exploração e salvaguarda da _Área de Defesa_ situada no 

extremo Nordeste da pedreira para preservação dos valores arqueológicos e 
paisagísticos da área. 

f. Garantir a manutenção das boas condições de mobilidade e de sinalização da 
estrada municipal que dá acesso à pedreira, em consonância com a Autarquia de 
Vila Nova de Foz Côa. 

 
9.2. Elementos a apresentar 
 
Previamente ao Licenciamento, o Proponente deverá remeter à Autoridade de AIA, para 
análise e aprovação: 
 

1. A harmonização do Plano de Pedreira, reformulado com a seguinte informação: 
a. Os elementos constantes no Aditamento e Elementos Adicionais ao Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA). 
b. Todas as especificações técnicas para o fornecimento de materiais e para a 

execução técnica dos diferentes tipos de trabalhos necessários à 
concretização das operações e medidas previstas no PARP.  

c. As respetivas medições e orçamentos, adequados aos valores de mercado, à 
data do licenciamento. 

d. Medidas dirigidas para a fase de exploração referentes ao Património. 
2. O Cronograma de Trabalhos, detalhado para cada uma das fases do projeto, onde 

constem as ações previstas no Plano de Lavra, em articulação com o PARP, e as 
medidas e condições desta Proposta de DIA, contemplando, nomeadamente, todas 
as outras operações e medidas de gestão ambiental e de recuperação paisagística.  

3. A informação necessária para o cálculo da caução, prevista no artigo 52.º do Decreto-
Lei n.º 270/2001, de 12 de Outubro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
340/2008, de 6 de Outubro. 
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4. O Plano de Gestão Ambiental, que deve ser incluído no âmbito do Plano de Lavra 
(artigo 10º do Decreto Lei nº 10/2010, de 4 de Fevereiro). 

5. Os seguintes Programas de Monitorização com todas as alterações apresentadas 
neste Parecer da CA, para aprovação: 
a. Qualidade do ar. 
b. Fauna, Flora e Conservação da Natureza. 
c. Ambiente sonoro/Ruído. 

6. Reformulação do PARP contemplando:  
a. A apresentação sistematizada de todas as peças técnicas, desenhadas e escritas 

necessárias á boa leitura e compreensão do proposto (completar com os 
pormenores de execução das charcas propostas, verificar o plano de modelação 
(esc.1:1000, des.04 de Abril 2011) versus o plano de drenagem (esc.1:1000 de 
Março 2012), identificar claramente os volumes de materiais necessários à 
modelação proposta, os volumes disponíveis na exploração e os volumes e 
origens de materiais de empréstimo).  

b. A previsão e orçamento da sementeira das pargas/armazenamento de terras 
vegetais (em falta). 

c. A previsão de um valor para o acompanhamento técnico e manutenção das áreas 
recuperadas, ao longo da fase de exploração, e um valor para um tempo mínimo 
de dois anos após a conclusão dos trabalhos de recuperação, na fase de 
encerramento da exploração (em falta). 

d. A clareza, coerência e articulação: 
i) Entre todas as peças desenhadas e destas com a memória descritiva 

e justificativa do PARP; 
ii) Sobre o faseamento do PARP e da articulação das fases de 

RECUPERAÇÃO com as fases da LAVRA 
iii) Sobre o tipo de trabalhos e quantidades, para cada fase da 

recuperação. 
e. A área de depósito dos diferentes stocks, a recuperar deve ter representação 

gráfica nas peças desenhadas. 
f. Inclusão do novo Cronograma (Quadro 9) apresentado no Aditamento; a 

implementação da recuperação paisagística deve seguir a calendarização 
prevista no mesmo. 

g. Discriminação das espécies, quantidades e dimensões dos exemplares de 
material vegetal autóctone (arbóreo e arbustivo), a utilizar nas situações mais 
sensíveis, que requerem soluções distintas de forma a reduzir o impacte visual 
numa primeira fase. Nestas situações deverão ser utilizados elementos vegetais 
com dimensões e porte superiores à generalidade do material vegetal utilizado na 
corta na fase de exploração e final. 

h. Inclusão da estimativa orçamental, tendo em consideração a dimensão [2-4 anos 
(50-70 cm)] indicadas no Aditamento, para os exemplares vegetais de porte 
arbóreo. Os referidos valores devem ser consideradas como dimensões mínimas 
e devem ser indicados expressamente. 

i. O Plano de Plantação deverá incluir espécies arbóreas ou outras autóctones 
locais (oliveiras e quercus), constantes do Plano Regional de Ordenamento 
Florestal. Deverá atender-se inclusive, à necessidade de considerar a utilização 
de espécies, dentro das referidas no PROF, com crescimento mais rápido nas 
situações mais prementes na recuperação. Igualmente se recomenda as 
espécies da flora local e autóctone, constantes no levantamento realizado no 
âmbito do EIA. 

7. O promotor deve apresentar um protocolo, previamente celebrado com a CM Vila 
Nova Foz Côa, para manutenção das condições de mobilidade e de sinalização da 
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estrada municipal que dá acesso à pedreira, degradada por força do aumento do 
tráfego pesado decorrente da exploração da pedreira. 

 
Um ano após o licenciamento, o Proponente deverá remeter à Autoridade de AIA, para 
análise e aprovação: 

8. A harmonização do Plano de Lavra e PARP com os PL e PARP das explorações 
vizinhas agregadas no Núcleo de Explorações de Poio. 

 
 
9.3. Medidas de Minimização 
 
9.3.1. Medidas de Carácter geral 
 
Fase Prévia á Exploração 
 

1. Cumprimento das medidas de minimização gerais, de acordo com o documento 
normativo respetivo disponível no site da Agencia Portuguesa do Ambiente, das 
quais se distinguem as seguintes: 

a. Fase de execução da obra - medidas 7, 8. 
b. Desmatação, limpeza e decapagem dos solos – medidas 10, 11.  

2. Execução dos trabalhos de exploração de acordo com os critérios de boas práticas 
da indústria extrativa, devendo a escavação ser desenvolvida conforme o previsto no 
artigo 127º do Decreto-lei n.º 162/90, de 22 de Maio (Regulamento Geral de 
Segurança e Higiene no Trabalho de Minas e Pedreiras), atendendo ao facto da 
exploração incidir sobre massas de fraca coesão e sobretudo à altura e inclinação 
dos degraus e à geometria e sentido do seu desenvolvimento. 

3. Execução de todos os trabalhos na área de exploração de acordo com critérios de 
gestão ambiental responsáveis, avaliando e prevenindo todos os impactes que 
possam ser causados localmente e, particularmente, em todas as zonas de defesa 
previstas nos artigos 4º e 5º e Anexo II, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 
Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. 

4. Efetuar o encerramento e recuperação de todas as frentes que se revelem 
desnecessárias ao processo produtivo, evitando a dispersão de frentes de lavra em 
diferentes locais e em simultâneo e de acordo com o Plano de Pedreira aprovado. 

5. Remover de modo controlado todos os despojos resultantes das ações de 
desmatações, corte ou decote arbóreo, assegurando a limpeza por depósito em 
pargas ou supressão de material combustível, cumpridas que sejam as disposições 
legais que regulam esta matéria. A eliminação deste material por utilização de 
queimadas deverá ser realizada de forma controlada e fora do período crítico de 
incêndios florestais. 

6. Adotar medidas de segurança, de modo a que o manuseamento de determinados 
equipamentos e/ou as manobras de viaturas não venham a estar na origem de 
acidentes e/ou focos de incêndios. 

7. Condicionar corretamente as áreas de depósito ou armazenamento dos 
equipamentos, ferramentas e matérias consumíveis, bem como sucatas e ferrosas, 
em zonas de armazenagem. A mesma preocupação relativamente à prevenção de 
impactes sobre o meio hídrico deverá ser seguida para os óleos e materiais 
potencialmente contaminantes, os quais deverão ser acondicionados e armazenados 
em locais devidamente impermeabilizados e posteriormente encaminhados para 
empresa licenciada para o tratamento destes resíduos. 

8. Elaborar o Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou 
outras situações de emergência, com informação sobre a sua operacionalização e o 
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equacionamento dos acessos a locais privilegiados de estacionamento dos agentes 
de socorro. 

9. Promover a formação dos trabalhadores sobre os procedimentos a adotar na 
prevenção de acidentes ou na sua ocorrência. 

 
Fase de Exploração 
 
10. Cumprimento das medidas de minimização gerais, de acordo com o documento 

normativo respetivo disponível no site da Agencia Portuguesa do Ambiente, das 
quais se distinguem as seguintes: 

a. Escavações e movimentações de terras – medidas 15, 16, 18, 21.  
b. Construção e reabilitação de acessos – medidas 23, 24, 27. 
c. Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria – medidas 29, 30, 

31,33, 35, 36, 37, 38. 
d. Gestão de produtos, efluentes e resíduos – medidas 41, 42, 43, 45, 47, 48, 

49. 
11. As operações de corte da pedra deverão ser efetuadas em local impermeabilizado, 

devendo a água resultante dessas operações ser encaminhada para reservatório 
com capacidade adequada, de forma a não haver rejeição no solo, devendo o 
circuito da água funcionar em sistema fechado, garantindo o uso eficiente da água. 

12. Deverá existir na área de implantação do projeto uma zona impermeabilizada, caso 
se pretendam fazer, no local, as operações de lubrificação de máquinas e 
equipamentos. 

13. Deverá existir ainda na mesma zona, um local específico para contenção de óleos e 
outros resíduos líquidos, com vista ao posterior encaminhamento para destinatário 
adequado.  

14. As operações de lubrificação e manutenção, quando efetuadas em local exterior à 
exploração, deverão ser arquivados os respetivos comprovativos das operações 
efetuadas. 

15. Substituição das medidas apresentadas para o Património Arquitetónico e 
Arqueológico pelas apresentadas neste Parecer. 

16. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e 
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis à 
ampliação da pedreira. 

17. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à decapagem da 
terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas 
afetadas pela pedreira. 

18. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser 
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua 
reutilização. 

19. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 
limpos, evitando repetições de ações sobre as mesmas áreas. 

20. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de alta 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a 
estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

21. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação 
dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas 
pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

22. Privilegiar o uso dos caminhos já existentes para aceder às frentes de desmonte. 
23. Cobertura da parga por sementeira adequada, de forma a manter a boa qualidade do 

solo. 
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24. Reposição de solo nas frentes de exploração abandonadas, bem como em fase de 
recuperação. 

25. Acompanhamento constante da qualidade do solo nas pargas e nas zonas em 
recuperação (riscos de erosão, textura e reação às ações de manutenção e 
recuperação). 

26.  Utilização, na recuperação da área, de espécies indicadas para a sub-região 
homogénea “Douro Superior” do Plano de Ordenamento Florestal do Douro (PROF 
Douro), artº 31º do decreto Regulamentar nº 4/2007, de 22 de Janeiro. 

27. Construção de uma bacia de retenção de óleos (novos e usados) e encaminhamento 
destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis 
contaminações e derrames. 

28. Correto acondicionamento dos materiais potencialmente contaminantes (como 
sucatas ou latas de óleo), em locais devidamente impermeabilizados, e posterior 
encaminhamento para empresa licenciada para o tratamento destes resíduos. 

 
Fase de Desativação/Recuperação 
 

29. Cumprimento das medidas de minimização gerais, de acordo com o documento 
normativo respetivo disponível no site da Agencia Portuguesa do Ambiente, das 
quais se distinguem as seguintes: 

a. Fase final da execução das obras - medidas 50, 51, 53, 54. 
30. Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PARP. 
31. Desativação da área afeta aos trabalhos da pedreira, com a desmontagem dos 

anexos que forem provisórios e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de 
apoio, depósitos de materiais, entre outros. Deverá ser feita a limpeza destes locais, 
no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos; 

32. Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, 
assim como os pavimentos que tenham eventualmente sido afetados. 

33. Efetuar uma modelagem da topografia alterada, de modo a que o ambiente se ajuste, 
o mais possível, à situação inicial. 

34.  Assegurar, na desativação da área afeta aos trabalhos da pedreira, a desmontagem 
e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio e depósitos de matérias 
garantindo que os locais sejam limpos, com reposição das condições existentes 
antes do início dos trabalhos no que diz respeito á cobertura vegetal. 

35.  Verificação de medidas de proteção contra incêndios, de acordo com a legislação 
citada no ponto 2, nomeadamente o nº 11 do artº 15º, artº 30º e outras medidas 
aplicáveis constantes no PMDFCI de Vila Nova de Foz Côa.  

 
 
Medidas de Minimização Adicionais  

 
37. No que se refere aos acessos:  

a. Implementação de circuitos e dispositivos para lavagem de rodados de viaturas e 
máquinas; 

b. Implementação de sistema de manutenção de humidade nos acessos e zonas 
pulverulentas garantindo que a quantidade de partículas no ar não ultrapassa os 
níveis legalmente aceitáveis. 

38. Sinalização e vedação adequadas de toda a área da pedreira. 
39. Criação dentro do perímetro da pedreira de uma área apropriada para manutenção 
de máquinas e equipamentos e armazenamento de resíduos industriais, com pavimento 
devidamente impermeabilizado e sistema de recolha de residuais industriais líquidos. 
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40. Implementação do Plano de Gestão, recolha, armazenamento e expedição, (por 
empresa credenciada), dos óleos usados e outros resíduos industriais líquidos, assim 
como de todos os resíduos sólidos industriais. 
41. Não ocupar terrenos exteriores à pedreira, para a armazenagem temporária de 
equipamentos, materiais, terras ou resíduos. 

 
9.3.2.Carácter específico 
 
Fase Prévia à Exploração 
 
1. Transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível para as áreas a modelar 

definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da 
pedreira. 

2. Definir um faseamento de exploração e recuperação que promova a revitalização das 
áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e concentrado em áreas 
bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em 
simultâneo. 

3. Encerramento e recuperação de frentes já exploradas que se revelem desnecessárias ao 
processo produtivo; 

4. Adquirir bens e serviços na região. 
5. Transformar o xisto na região para aumentar o valor acrescentado que fica na região. 
6. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada e saída de 

viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança mas também contribuir para a 
minimização das perturbações decorrentes da atividade da pedreira nas populações 
envolventes e respetivas atividades. 

7. Manter os acessos internos em boas condições de circulação (nos locais sujeitos a 
maiores movimentações de veículos). 

8. Proceder à aspersão regular e controlada de água sobretudo durante os períodos secos 
e ventosos, nas vias de circulação no interior da área de exploração e nos acessos à 
pedreira. 

9. Deverão ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 
transporte de xisto, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para 
destino adequado minimizando a passagem pelo interior de aglomerados populacionais. 

10. Colocação de sinais de aviso de alerta para obrigação de tapar a carga dos veículos que 
saem para escoamento de xisto. 

11. Assegurar que os caminhos/acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 
população local. 

12. Compatibilizar a zona de aterro (Zona 2 – Carta 13 – Abril 2011) com a preservação da 
ocorrência nº 7 – Pombal. 

13. Prospeção de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e 
empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas. 

14. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 
incidência do projeto (áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes) e áreas 
funcionais de forma a colmatar as lacunas de conhecimento.  

15. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras em zonas não intervencionadas e durante as fases de 
desmatação e decapagem (até se atingirem níveis arqueologicamente estéreis), 
devidamente autorizado pela Tutela. Estas ações deverão ser realizadas 
preferencialmente num único momento e de acordo com o faseamento dos trabalhos, 
em toda a área de intervenção, de forma a tornar viável o acompanhamento 
arqueológico. O acompanhamento deverá realizar-se também, caso seja necessário 
proceder à abertura de caminhos, de forma continuada e efetiva pelo que, se existir mais 
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que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, deverá ser garantido o 
acompanhamento de todas as frentes. 

16. Os trabalhos, durante a fase preparatória e fase de exploração, poderão ficar suspensos, 
caso sejam encontrados vestígios arqueológicos. O arqueólogo fica também obrigado a 
comunicar de imediato à Tutela as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de 
medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas 
com vestígios arqueológicos a ser afetadas têm que ser integralmente escavadas antes 
de serem devolvidas à exploração. 

17. Sinalização e vedação permanente da ocorrência nº 7 e das ocorrências patrimoniais 
que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 50 m da frente de 
exploração e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto 
enquanto se efetuam os trabalhos arqueológicos.  

18. Toda a vegetação arbustiva e arbórea presente nas áreas não afetadas por movimentos 
de terras, deverá ser protegida e recuperada, limitando-se o abate de árvores ao 
estritamente necessário. 

19. A desarborização e desmatação deverá ocorrer apenas nas faixas de terreno envolvente 
à frente de desmonte, dado estar previsto que estas ações se realizem de forma faseada 
ao longo de todo o período de exploração. 

20. Nas ações de desarborização e/ou desmatação a verificar-se existirem áreas ou núcleos 
colonizados por espécies vegetais exóticas invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao 
das restantes espécies, devendo ter em consideração que se devem realizar 
anteriormente à época de produção de flor e semente. O material vegetal ou resíduos 
vegetais resultante do corte, deverá mesmo assim ser alvo de remoção, transporte e 
eliminação eficiente e cuidada. 

21. Nas ações de decapagem e remoção das terras de áreas que venham a verificar-se 
invadidas por espécies exóticas invasoras, devem revestir-se de cuidados especiais 
quanto ao seu armazenamento e eliminação, não devendo nunca, ser reutilizadas como 
terra vegetal nem armazenadas em conjunto ou misturadas com as terras isentas de 
sementes de forma a não propagar as espécies com carácter invasor agressivo. 

22. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias. 

23. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido 
observado comportamento invasor em território nacional. 

24. Os exemplares arbóreos e arbustivos autóctones deverão apresentar um porte já 
significativo, devendo os primeiros ser tutorados. 

25. Deve ser prevista sementeira de herbáceas para toda a área a recuperar com recurso 
unicamente a espécies locais; deverão ser indicadas as espécies e quantidades a 
utilizar. 

26. Em todas as situações referidas de plantação de vegetação deverá ser assegurada as 
dotações de rega adequadas para a fase de estabelecimento da vegetação tendo não só 
em consideração a época do ano, como as situações esporádicas mais desfavoráveis, 
dado que os períodos quentes não ocorrem apenas no período estival convencional 
(Verão). 

27. Deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento natural das 
superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação da flora e vegetação. 

28. Deverão ser previstas e implementadas medidas dissuasoras e/ou de proteção 
temporária – vedações, paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, animais, 
veículos - aos locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a 
instalação da vegetação natural e plantada. 

29. Deverão ser tomadas medidas corretivas nas zonas que eventualmente apresentem 
sinais de erosão, principalmente em taludes, decorrentes da drenagem superficial, 
eventualmente com recurso a plantações e outras soluções de engenharia natural, 
materiais suscetíveis de minimizar o impacte visual. 
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30. Assegurar que toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as 
retanchas e ressementeiras, respeita os critérios (espécie, porte e dimensões) definidos 
diferenciadamente para cada situação e igualmente estabelecidos no PARP. 

31. Plantação de cortinas arbóreas, com exemplares de porte mais significativo à data da 
plantação, em torno da área prevista para o depósito de stocks, ao longo do limite 
poente do caminho existente. 

32. Armazenagem da camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora do banco de 
sementes das espécies autóctones, removida e depositada em pargas. Estas deverão 
ter até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas 
mas assegurando que é feito em áreas planas e bem drenadas, devendo inclusive ser 
protegidas contra a erosão hídrica e semeadas, de forma a manter a sua qualidade 
produtiva. 

33. Plantação de cortina arbórea perimetral. 
34. Implementação do Talude de Estéreis e Terras Vegetais – barreira física de proteção ao 

bordo superior da corta de acordo com as características descritas no PARP. Deverá ser 
semeado para reduzir a erosão hídrica e eólica. 

 
Fase de Exploração 
 
35. Na implementação do PARP: a decapagem, armazenamento e tratamento da camada 

superficial do solo para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e 
desta forma garantir um maior sucesso na implantação da vegetação; efetuar a 
descompactação de todos os terrenos afetados, melhorando as condições de infiltração 
e arejamento dos solos; providenciar a constituição de um banco de sementes local para 
o revestimento vegetal; todas as plantações e sementeiras terão que corresponder à 
flora local. 

36. Impedimento de laboração e de qualquer outra forma de perturbação, no período 
compreendido entre uma hora depois do pôr-do-sol e uma hora antes do nascer-do-sol, 
por forma a diminuir a perturbação das espécies da fauna. 

37. 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. 

38. Melhoria dos acessos, caso seja possível, através da pavimentação das vias de 
circulação. 

39. Manutenção e limpeza regular dos acessos e da área afeta à pedreira, 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. 

40. Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração. 
41. Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para 

o exterior se tal se justificar. 
42. Redução ao máximo das operações de taqueio com explosivos e, sempre que possível, 

utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, 
em alternativa, de injeção de água, tendo em vista impedir a propagação ou evitar a 
formação de poeiras resultantes das operações de perfuração. 

43. Aumento da absorção da envolvente, através da criação de ecrãs arbustivos/arbóreos, 
com funções de minimização de poeiras, devendo-se evitar o derrube desnecessário de 
árvores. 

44. As ações de recuperação paisagística da escavação deverão ser implementas em 
concomitância com o desenvolvimento da lavra, de acordo com o estabelecido no PARP. 

45. Os patamares e taludes deverão ser recuperados assim que cesse a exploração em 
cada um desses níveis/cota, sempre em respeito com a segurança dos trabalhos que se 
desenvolvam no nível ou níveis inferiores e no mais curto intervalo de tempo. 

46. Cada banqueta deve ter uma pendente de cerca de 20% no sentido do tardoz do talude 
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de forma a possibilitar a colocação de maior volume de terras vegetais e assegurar quer 
a estabilidade das terras (estéreis e vegetal) colocadas em fase de recuperação quer a 
viabilidade das plantações propostas. 

47. Quando se revelar necessário, proceder à aquisição de equipamentos modernos com 
níveis de potência sonora dentro dos valores admissíveis e garantidos pelo fabricante, 
no cumprimento das disposições legais em vigor. 

48. Efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos por folgas, 
por gripagem de rolamentos, por vibrações, por desgaste de peças e por escapes 
danificados. 

49. Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de 
acesso. 

50. Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se possível, 
diminuir a intensidade sonora das sirenes de marcha-atrás, que se revelam 
particularmente ruidosas em alguns equipamentos. 

51. Acautelar a eventual classificação oficial de zonas mistas e sensíveis relativas ao ruído, 
a efetuar pelo município, na verificação do cumprimento dos valores limite legais. 

52. Em situação de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 
imediatamente após a reclamação. Esse local deverá, além disso, ser incluído no 
conjunto de pontos a monitorizar. 

53. No caso de ocorrências inesperadas e que de alguma forma se afigurem prejudiciais, 
devem ser tidas em conta as medidas de minimização que constam no EIA e que 
passam por: 

a. Redimensionamento dos diagramas de fogo; 
b. Alteração do tipo de explosivos; 
c. “Lay-out” dos furos. 

Fase de Desativação/Recuperação: 
 
54. Realizar vistorias à pedreira de modo a verificar o comportamento dos taludes e a 

estabilidade do solo face à erosão. 
55. A recuperação de todos os terrenos só é dada como completamente concluída, 2 ou 3 

anos após a conclusão dos trabalhos e após vistoria que comprove a reconversão de 
todas as zonas afetadas no decurso da atividade extrativa. 

56. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, 
nomeadamente através da adoção de inclinações adequadas, saneamento da camada 
alterada e drenagem periférica e de eventuais exsurgências, de forma a minimizar 
eventuais riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de 
maior precipitação. 

57. Planear a lavra da pedreira no sentido do aproveitamento máximo do recurso geológico, 
com posterior recuperação da área morfologicamente afetada recorrendo a todo o 
material estéril produzido. 

58. Deve ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas, associados a 
uma boa aplicação do coberto vegetal previsto, de forma a evitar a ocorrência de 
fenómenos erosivos. 

59. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, 
através da descompactação do solo. 

60. As banquetas e os taludes, terminada a sua exploração, deverão apresentar uma 
superfície o mais texturada e irregular possível, de forma a potenciar a criação de 
condições para a colonização e instalação da vegetação natural potencial.  

61. Os taludes devem ser alvo de uma modelação mais suave. Para além da superfície 
texturada dos taludes, deverão ainda ser modelados com pendentes mais suaves do que 
as propostas, devendo procurar viabilizar pendentes compreendidas entre os 30% a 
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45%. 
62. Sobre o depósito de estéreis a colocar no tardoz do talude e ao longo do patamar, para 

além da camada de terra vegetal de cobertura prevista, deve igualmente prever bolsas 
de terra vegetal com um volume de 1 metro cúbico de terra vegetal, espaçadas 3 a 5m, 
para permitir a plantação de árvores. 

63. As sementeiras nas banquetas, taludes e áreas de depósito de stocks em geral deverão 
ser feitas, se necessário, recorrendo a hidrossementeira, temporalmente separadas para 
espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas autóctones locais. 

64. A plantação nas banquetas deve prever a utilização de espécies arbustivas e arbóreas 
autóctones com dimensão considerável à data de plantação, devendo conformar uma 
cortina mais densa, estratificada e multiespecífica. 

65. O aterro até às cotas previstas no PARP deverá assegurar, pelas suas características de 
granulometria, composição, camadas, e níveis de compactação, de que não ocorrerá 
formação camadas impermeáveis com consequente acumulação de água à superfície.  

66. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo para cobertura, deverá ser dada 
atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia 
local e introduzam plantas invasoras. 

67. A recuperação de todas as áreas, deve incluir operações de limpeza e remoção de todos 
os materiais, descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições 
favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone, plantada ou 
não. 

68. Deverá proceder-se à modelação final do terreno do fundo da corta, de forma mais 
orgânica (em relevo irregular) e não de nível e mais artificializada, assegurando no 
entanto uma drenagem eficaz, de forma a não criar zonas depressionárias no terreno, 
que constituam bacias de acumulação de água e comprometam a vegetação proposta. 

 
Medidas de Minimização Adicionais  
 
69. Instalar um sistema de lavagem de rodados para todas as viaturas pesadas antes da 

saída da pedreira; 
70. Privilegiar os recursos humanos da região, no que concerne à mão-de-obra;  
71. Implementar em toda a área do projeto uma vedação, assim como uma única 

entrada/saída de viaturas; 
72. Disponibilização e publicitação de um livro de registo na Junta de Freguesia, para 

receber as eventuais reclamações e/ou pedidos de informação. 
 
 
9.4.Programas de monitorização 
 
Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme 
previsto no artigo 29º do Decreto-Lei nº 6972000, de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, respeitando a estrutura 
prevista no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 
 
9.4.1.QUALIDADE DO AR  
 
Concorda-se com a proposta de programa de monitorização apresentada no EIA, devendo, 
no entanto, ser cumpridos os seguintes pontos: 

1. Realização de nova campanha de medição de PM10 no 1º ano de laboração da 
pedreira.  
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2. A campanha de amostragem deverá ser efetuada junto dos recetores sensíveis mais 
próximos, potencialmente afetados pela atividade desta pedreira e deverá ser 
complementada com a medição de parâmetros meteorológicos.  
3. A sua duração deverá ser de, no mínimo, 7 dias, incluindo o fim de semana. 

 
9.4.2. FAUNA, FLORA E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
 
Planos de Monitorização e Medidas de Compensação - deverão ser incluídos, porque 
não previstos no EIA e respetivos aditamentos os seguintes planos:  

• Plano de Monitorização, para os valores faunísticos protegidos associados à ZPE do 
Vale do Côa (PTZPE0039) da Rede Europeia de Conservação da Natureza 
(RN2000) com o enquadramento do DL nº 140/99 de 24 de Abril, revisto pelo DL nº 
49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõe para a legislação nacional as Diretivas 
Comunitárias Aves e Habitats); 

• Plano de Monitorização da espécie Chasco-preto (Oenanthe leucura), por esta área 
corresponder a um dos locais mais importantes de todo o país, onde ocorre esta 
espécie "criticamente em perigo". O plano deve abranger o período de nidificação 
(Março a Junho) e o período de invernada (Novembro a Janeiro). Este plano deverá 
ser articulado com o plano de monitorização já em curso para a exploração “Vale 
Videiro I”, deste Núcleo de Pedreiras. A informação deve ser apresentada sob a 
forma de relatórios de progresso com periodicidade semestral de forma a ser 
possível verificar a sua não afetação.  

• Plano de Monitorização da implementação e sucesso das medidas de recuperação 
paisagística, durante a fase de exploração e no período mínimo de 2 a 3 anos após a 
conclusão dos trabalhos de recuperação, na fase de desativação. 
 

Como Medida de Compensação o explorador deverá assumir a participação na restauração 
ecológica de áreas degradadas que sendo exteriores às áreas licenciadas, se constituem 
como passivos ambientais, no Núcleo de Pedreiras do Poio.  
 
9.4.3.AMBIENTE SONORO/RUIDO  
 
 Quanto a monitorização de ruído: 

• Devem ser avaliados os parâmetros Ld, Le, Ln e Lden tendo como base a norma ISO 
1996, na envolvente do núcleo de exploração junto aos recetores considerados 
sensíveis (junto às habitações mais próximas identificadas e consideradas no EIA).  

• Aponta-se uma periodicidade anual enquanto decorrer a atividade de exploração na 
pedreira, devendo a 1ª campanha de medição realizar-se de imediato. No caso de 
serem ultrapassados os valores limite, a periodicidade passará a semestral, e assim 
sucessivamente.  

• A medição deverá coincidir com o período diurno, com a atividade normal na pedreira 
e com o normal funcionamento de todos os equipamentos produtivos geradores de 
ruído. Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites 
definidos pela legislação em vigor.  

• Se a incomodidade ou os níveis sonoros médios de longa duração ultrapassarem os 
valores limite estipulados na legislação vigente, as medidas corretivas conducentes à 
sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em 
campanhas de medição subsequentes. Perante os resultados obtidos poder-se-á 
ajustar a periodicidade da campanha bem como os locais de medição.  

• Sempre que possível, deve juntar-se aos relatórios de monitorização a elaborar 
documentos informativos sobre o local e a fonte de ruído em avaliação.  
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS VALORES ARQUEOLÓGICOS 
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