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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de Ampliação da Pedreira nº 5633, denominada “Laje 

Negra”, relativo a um projeto de execução, foi remetido pela Direção Regional de Economia do Norte 

para a Agência Portuguesa do Ambiente a 31 de outubro de 2013, no intuito de que fosse instruído o 

respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Nesse mesmo dia, sobre o Regime Jurídico de AIA (RJAIA) foi publicada nova legislação, revogando a 

anteriormente em vigor, e determinando nova vigência a partir de dia 1 de novembro de 2013. 

Nesta sequência, a Agência Portuguesa do Ambiente enviou o EIA em causa à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se constitui como Autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), atento ao disposto na subalínea i) da alínea a) do ponto 1 do 

artigo 8º do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações produzidas pelo DL nº 

47/2014, de 24 de março. 

O projeto tem enquadramento no ponto 18 do Anexo I da legislação citada: “Pedreiras… numa área 

superior a 25 ha…”. 

O proponente do projeto é a empresa Granitos São Martinho, Unipessoal, Lda., e a Entidade 

Licenciadora (EL) é a Direção Regional de Economia do Norte (DREN). 

O EIA é da responsabilidade da empresa GEOMEGA – Geotecnia e Ambiente, Lda. e, segundo este 

documento, o estudo iniciou-se em março de 2012, abrangendo uma área de cerca de 50 km2. 

De acordo com o disposto no ponto 2 do Artigo n.º 9 da legislação citada, a Autoridade de AIA, que 

preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, ao abrigo das alíneas a) e i); 

- Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N), 

ao abrigo da alínea b); 

- Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), ao abrigo da alínea d); 

- Direção Regional de Economia do Norte, ao abrigo da alínea h). 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) encontra-se 

representada na CA pela Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral (que preside e é responsável pela 
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avaliação do descritor Paisagem), Sra. Dra. Rita Ramos (responsável pela fase de Participação Pública e 

avaliação do Resumo Não Técnico – RNT), Sr. Dr. Rui Fonseca (responsável pelos descritores Geologia 

e Geomorfologia), Sra. Eng. Maria João Pessoa (responsável pelo descritor Socio-economia), Sr. Eng. 

Armindo Magalhães (responsável pelos descritores Tectónica, Sismicidade e PARP), Sra. Eng. Filomena 

ferreira (responsável pelo descritor Sistemas Ecológicos), Sr. Arqt. Alexandre Basto (responsável pelo 

descritor Ocupação e Uso do Solo), Sra. Eng. Teresa Gradim (responsável pelo descritor Qualidade do 

Ar) e Sr. Eng. Luís Santos (responsável pelos descritores Ruído e Resíduos). 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-N) está representada na CA pela Sra. Eng. Isabel 

Tavares, a DRC-N pelo Sr. Dr. Pedro Baère de Faria, e a DREN pelo Sr. Eng. Paulo Pita. 

O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do artigo 16º do RJAIA. 

Tendo em consideração que o EIA foi rececionado na CCDRN a 8 de novembro de 2013, o 

procedimento foi instruído a 11 de novembro de 2013, pelo que a avaliação da conformidade do EIA 

teria de ocorrer até ao dia 31 de dezembro de 2013, atento ao previsto nos pontos 3, 4 e 5 do artigo 

14º do RJAIA. 

Para cumprimento da avaliação da fase de conformidade do EIA, a AAIA, ao abrigo do disposto no 

ponto 6 do artigo 14º da legislação citada, convidou o proponente a efetuar a apresentação do projeto e 

respetivo EIA à CA, reunião que ocorreu a 11 de dezembro de 2013, conforme registo que constitui 

anexo ao presente Parecer. No âmbito desta sessão, a CA comunicou ao proponente o Pedido de 

Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de conformidade, cuja formalização ocorreu no mesmo dia, via 

correio normal e fax para a Entidade Licenciadora – DREN, e via correio eletrónico para o proponente, 

conforme registos anexos ao presente Parecer Final. 

O prazo para resposta ao PEA ficou estabelecido inicialmente para o dia 28 de fevereiro de 2014; 

contudo, a 26 de fevereiro de 2014, o proponente solicitou a prorrogação do prazo em causa, tendo o 

mesmo passado para o dia 14 de março de 2014, data que foi cumprida junto da Entidade Licenciadora, 

DREN. Esta entidade remeteu a documentação à AAIA, tendo a mesma sido rececionada a 21 de março 

de 2014. Nesta sequência, a Declaração de Conformidade foi emitida a 9 de abril de 2014, no 30º dia da 

fase de conformidade, conforme documento anexo ao presente Parecer. 

Assim, e atendendo ao previsto no ponto 2 do artigo 19º do RJAIA, a Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) terá que ser exarada até ao dia 14 de julho de 2014. 
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A CA efetuou uma visita ao local no dia 24 de abril de 2014, tendo sido acompanhada por 

representantes da empresa, respetivos consultores e diretor técnico da pedreira, e membros da CA. 

Nesta visita ao projeto foi possível constatar, tal como referido no EIA, que a pedreira se encontrava 

em exploração, tendo sido presenciado o corte de blocos através do método proposto – fio 

diamantado. 

Acresce a esta circunstância o facto de o próprio EIA referir que a exploração já extravasou a área 

licenciada. É, aliás, referido na página IV.27 do EIA, que a pedreira “…perfaz atualmente uma área 

intervencionada com cerca de 18 ha.“ 

Assim, após a conclusão do procedimento de AIA, e inerente exaração da respetiva DIA, os factos 

apurados serão comunicados à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território (IGAMAOT), nos termos do disposto no ponto 2 do artigo 38º do RJAIA. 

No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Valença (CMV), ao 

Instituto da Conservação da Natura e das Florestas, I.P. (ICNF) e à Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), tendo todas as entidades prestado resposta em tempo útil, conforme pareceres em anexo ao 

presente Parecer Final.  

Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos a 

posteriori da publicação do RJAIA pelas Autoridade de AIA, a CA reuniu a 20 de maio de 2014, no 

sentido de congregar num Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais, os resultados 

parcelares da avaliação setorial de cada descritor, tendo sido obtido o Índice Final que constitui para 

integrante das Conclusões do presente Parecer Final da CA. 

A Consulta Pública decorreu entre os dias 16 de abril de 2014 e o seu final a 16 de maio de 2014, num 

total de 20 dias úteis de consulta. Durante este período de Consulta Pública foi rececionada uma 

reclamação relativamente ao projeto em apreço, que foi tida em consideração na avaliação técnica do 

EIA por parte da CA. 

Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto no ponto 1 do 

artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as 

alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foram liquidadas em tempo útil. 

 

 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 836  

Projeto da Ampliação da Pedreira nº 5633, denominada “Laje Negra” 

Junho de 2014 

4/114 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O presente EIA consiste na avaliação dos efeitos sobre o meio ambiente, resultantes da necessidade de 

licenciamento da Ampliação da Pedreira nº 5633, denominada Laje Negra. 

A exploração em avaliação localiza-se no lugar de Pelouros, freguesia de Gondomil, concelho de 

Valença. 

A área total da pedreira Laje Negra insere-se em terrenos baldios da freguesia de Gondomil, para a 

exploração dos quais a empresa proponente celebrou um contrato com o Conselho Diretivo dos 

Baldios de Gondomil, em 23 de março de 2011. 

O acesso à pedreira faz-se a partir do km 8 da EN101, no sentido Valença - Monção, junto à povoação 

de Friestas, onde se acede à EM506, em direção a Gondomil e Fujacos. Após um percurso de 

aproximadamente 2,8 km na EM506, encontra-se a povoação de Fujacos, após a qual se segue à direita 

por uma estrada alcatroada, percorrendo-se cerca de 340 m até se encontrar uma derivação à esquerda 

para um estradão em terra batida, com a indicação “Granitos São Martinho”. Neste estradão, cujo troço 

final já se encontra asfaltado, percorrem-se cerca de 1,5 km até à entrada principal da pedreira. 

 

 

Antecedentes do projeto 

A pedreira Laje Negra tem como finalidade a extração de blocos de granito destinados a rocha 

ornamental e encontra-se licenciada desde 1989, licença primordialmente emitida pela Câmara Municipal 

de Valença, para uma área com cerca de 72 ha.  
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Em 1995, a empresa exploradora requereu licença de estabelecimento à então Direção Regional da 

Indústria e Energia do Norte (DRIE-N), baseada no facto da pedreira ter excedido os limites fixados na 

alínea a), do n.º 2, do Art.º 18.º, do D. L. nº 89/90, de 16 de março, licença que lhe viria a ser atribuída 

em 1996. A transição do licenciamento camarário para o licenciamento da competência da então DRIE-

N, passou a estabelecer que a área licenciada perfazia 4,98 ha.  

Com a entrada em vigor do D. L. nº 270/2001, de 6 de outubro, as pedreiras licenciadas ficaram 

obrigadas, sem prejuízo das respetivas licenças, a adaptar as explorações às exigências do novo diploma, 

complementando os documentos técnicos necessários para esse efeito, e submetendo-os à entidade 

licenciadora, conforme estabelecido no Art.º 63.º deste diploma legal. 

Neste contexto, a empresa exploradora apresentou à DRE-Norte, em 2003, o plano de adaptação do 

licenciamento da pedreira, conforme previsto no D. L. nº 270/2001, de 6 de outubro. O processo de 

apreciação deste plano, que envolveu a apresentação de elementos adicionais solicitados pela entidade 

licenciadora, culminou com a comunicação à empresa de que deveria apresentar um Estudo de Impacte 

Ambiental, tendo por base o entendimento da CCDR-Norte de que a área intervencionada da pedreira, 

então com 12,09 ha, configurava uma ampliação/alteração da área licenciada. 

A pedreira Laje Negra encontra-se em lavra ativa há mais de duas décadas. Apesar de ter passado por 

períodos de diferente intensidade de exploração, o contínuo desenvolvimento da lavra conduziu aos 

limites da sua área de exploração atualmente licenciada. 

 

Descrição do projeto 

A pedreira Laje Negra tem como finalidade a extração de blocos de granito destinados a rocha 

ornamental. Com a apresentação do Plano de Pedreira sujeito a avaliação, a empresa proponente 

pretende desencadear o processo de licenciamento da ampliação da área da pedreira Laje Negra, dos 

atuais 4,98 ha licenciados para um total de 45,3 ha. 

A área da pedreira Laje Negra é delimitada pela linha poligonal a vermelho, área agora submetida a 

licenciamento, a qual consiste na ampliação da área licenciada em 1996 (A), subtraída de uma parte (B) 

desta área, que se pretende excluir do licenciamento, conforme figura seguinte: 
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Assim, a área a licenciar, 453 368 m2, resulta da composição de áreas indicadas no quadro seguinte: 

 

A massa granítica existente na área de exploração, de acordo com o modelo de lavra apresentado no 

Plano, perfaz um volume de 2 625 200 m3. Do volume total estimado, considera-se uma taxa de 

aproveitamento de 40%, o que confere um volume útil de granito de 1 050 080 m3. 

A produção média anual estimada é de 26 000 m3 de blocos de granito. Assim, face ao volume útil de 

granito estimado na área da pedreira, prevê-se um prazo de exploração de cerca de 40 anos. 

A pedreira labora das 08:00 horas às 18:00 horas, com intervalo das 12:00 horas às 14:00 horas, de 

segunda-feira a sexta-feira, tendo um total de 16 trabalhadores. 

As principais atividades de exploração da pedreira relacionam-se com o desmonte de rocha e com a 

remoção, carga e transporte dos blocos extraídos e dos fragmentos de rocha rejeitados (escombros). 

A exploração dará origem a cerca de 1 575 120 m3 de fragmentos de rocha rejeitada, cuja gestão se 

insere no âmbito do regime jurídico estabelecido pelo D. L. nº 10/2010, de fevereiro, alterado pelo D. L. 

nº 31/2013, de 22 de fevereiro, que serão integralmente depositados no interior da área da pedreira, em 
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respeito pelas zonas de defesa, para preencher os vazios da escavação, e assim permitir a regularização 

topográfica da área explorada, com a reposição de cotas tão próximo quanto possível do relevo original, 

conforme se encontra previsto no Plano de gestão dos resíduos de extração que integra o Plano de 

Pedreira. 

As terras de cobertura que resultarem da decapagem dos terrenos serão armazenadas em pargas, 

prevendo-se um volume total de 25 000 m3 de terras de cobertura a remover da área de ampliação. As 

terras de cobertura armazenadas nas pargas serão aplicadas nas zonas exploradas da pedreira, aquando 

da implementação das medidas de recuperação paisagística, tendo em vista a reconstituição dos solos e 

do coberto vegetal. 

Será mantido o método de desmonte atualmente praticado na pedreira, bem como o atual parque de 

equipamentos ao serviço na pedreira, uma vez que esta tem uma capacidade produtiva instalada 

suficiente para se proceder à ampliação da área de exploração. 

A exploração desenvolver-se-á de igual modo em toda a área da pedreira, de baixo para cima, segundo 

o sentido preponderante SE-NW, podendo individualizar-se duas fases de exploração, que se distinguem 

apenas quanto aos setores da pedreira em que serão processadas: 

– A fase I, que consiste na continuidade dos desmontes que atualmente se processam no setor S da 

pedreira, com desenvolvimento em flanco de encosta para WNW até às cotas mais elevadas da área da 

pedreira; 

– A fase II, que se processará no setor NE da pedreira, iniciando-se os desmontes nas cotas mais baixas, 

com desenvolvimento em flanco de encosta no sentido W até à zona de contacto com as áreas 

exploradas na fase anterior. 

Na pedreira Laje Negra pratica-se o método de desmonte a céu-aberto por degraus direitos, com 

extração de blocos de granito por corte com fio diamantado, uma técnica que permite realizar o 

arranque de rocha com maior precisão e a custos operacionais controlados. 

A altura dos degraus poderá variar, em média, entre os 6 e os 12 metros durante a exploração, 

dependendo do espaçamento das fraturas sub-horizontais que, em geral, definem a base da massa 

rochosa a extrair, não devendo exceder os 10 m no final da exploração. Os degraus terão uma largura 

suficientemente ampla, entre os 15 m e os 20 m durante a exploração. 

No final da exploração, atendendo à variabilidade geométrica das massas de rocha desmontadas, 

decorrente da fracturação sub-vertical do maciço, entre outros condicionalismos associados a este tipo 
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de exploração, os degraus apresentarão larguras variáveis, sendo, contudo, sempre garantida uma 

largura mínima de 3 m, conforme esclarecimento prestado sobre a informação constante no EIA. 

A utilização de explosivos é pontual, sendo essencialmente utilizados para o desmonte de zonamentos 

do maciço rochoso que, devido, quer a um elevado grau de alteração da rocha, quer a uma densidade de 

fracturação desfavorável, não permitem a extração de blocos e que, por outro lado, se encontram a 

impedir a acessibilidade aos zonamentos efetivamente produtivos. 

Uma vez que se trata de uma pedreira de rocha ornamental, em que a finalidade é extrair blocos 

compactos e sem fissuras que possam condicionar o seu valor comercial, as cargas de explosivo 

utilizadas são mínimas, de modo a não provocar vibrações que possam “ferir” a massa rochosa 

confinante com potencialidades de exploração. 

Os anexos de pedreira cingem-se a um pequeno edifício destinado às instalações sociais (balneários e 

sanitários) e um telheiro para aparcamento dos equipamentos da exploração, estando prevista a 

reformulação das estruturas edificadas existentes, para apoio às atividades de exploração 

(armazenamento de materiais e equipamentos). 

Grande parte da área prevista no Plano de Lavra para anexos de pedreira destina-se a ser ocupada pelo 

parque de blocos cujo armazenamento e movimentação em segurança exige uma área disponível 

relativamente ampla e com superfície regularizada. 

No parque de blocos, os blocos de granito são numerados e acondicionados, para serem expedidos da 

pedreira, por camião, para unidades externas de transformação (serrações de granito). 

Os camiões de expedição utilizam a rede rodoviária regional em direção aos diferentes pontos de 

destino, sendo o tráfego médio diário (TMD) previsto de 12 camiões. 

Não está previsto aumentar o número de equipamentos ao longo da vida útil da pedreira, para além dos 

equipamentos que se encontram em laboração na mesma, sendo estes suficientes para fazer face aos 

requisitos relacionados com o projeto de ampliação, embora possa ocorrer a substituição de 

equipamentos por outros mais recentes e, eventualmente, a incorporação de mais um ou outro 

equipamento para a exploração. 

 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
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O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) apresentado pretende definir as medidas a 

implementar durante e após a vida útil da pedreira Laje Negra, visando a sua integração paisagística na 

envolvente natural durante a exploração e o restabelecimento do equilíbrio biológico e cénico do 

espaço afetado no final da exploração, restituindo-lhe as condições tão próximas quanto possível das 

condições naturais primordiais. 

Para tal, o PARP propõe uma recuperação ambiental e paisagística faseada com o desenvolvimento da 

exploração, tendo por base os seguintes fatores: 

– As características paisagísticas e biofísicas da envolvente natural da pedreira; 

– A acessibilidade visual da área de exploração; 

– A necessária funcionalidade e rentabilidade da exploração. 

Pretende, assim, desenhar um modelo de recuperação paisagística ajustado à especificidade desta 

pedreira, considerando a atual situação de exploração e o seu desenvolvimento dentro dos parâmetros 

geométricos definidos no Plano de Lavra até à fase de desativação, incidindo na modelização topográfica 

das áreas exploradas, seguida da reposição dos solos, formação do coberto vegetal e ordenamento da 

drenagem. 

A recuperação paisagística incidirá sobre toda a pedreira, abrangendo uma área total de 453 368 m2, 

sendo implementada em três fases, de forma articulada com o desenvolvimento da exploração: 

- Fase I – Medidas de integração paisagística e de prevenção da exequibilidade/eficácia das subsequentes 

fases de recuperação, a implementar no imediato; 

- Fase II – Medidas de recuperação paisagística de áreas exploradas, a implementar no decurso da 

exploração; 

- Fase III – Medidas de recuperação paisagística da totalidade da área afeta à pedreira, a implementar no 

final da exploração, incluindo a fase de desativação. 

O cronograma seguinte representa o faseamento da recuperação paisagística em articulação com o 

faseamento da exploração. 
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Faseamento da recuperação ambiental e paisagística com a exploração 

 

Na fase I - Medidas a implementar no curto-prazo -, têm como principais objetivos: (A1) Promover a 

integração paisagística da pedreira, através da preservação das zonas de defesa e outras do interior da 

pedreira providas de coberto vegetal, para as quais não está previsto ampliar a exploração; (B1) levar à 

prática um conjunto de ações destinadas a precaver a eficácia das sequentes fases de recuperação 

paisagística. 

Na fase II - Medidas a implementar no decurso da exploração -, relacionam-se com a recuperação 

paisagística das áreas de exploração à medida que as bancadas de desmonte forem atingindo a 

configuração final prevista no Plano de Lavra. 

Esta fase (fase II), envolverá a modelação e recuperação das bancadas “desativadas” das zonas mais 

elevadas – zonas que se prevê que fiquem acima das superfícies a constituir com os escombros –, a par 

com a gradual deposição de escombros nas zonas exploradas, ações estas que serão seguidas da 

instalação da drenagem, reposição de solos e realização de plantações e sementeiras. 

Na fase III - Fase de Desativação -, envolverá a recuperação das bancadas que forem por último 

exploradas e que não tenham ficado cobertas por escombros, bem como a superfície total ocupada 

pelos enchimentos de escombros. 

As últimas zonas de exploração e de deposição de escombros serão recuperadas de acordo com as 

metodologias descritas para a fase anterior - Fase II. 

Paralelamente, decorrerão as medidas de recuperação paisagística da área de anexos de pedreira e da 

grande plataforma que se encontrará formada na zona central da pedreira. 
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Nestas zonas pretende-se criar espaços de maior diversidade cénica, tirando partido da amplitude das 

superfícies disponíveis, do seu maior nivelamento e melhor exposição solar, bem como da proteção aos 

ventos que será conferida pelos taludes contíguos. Estas condições poderão assegurar um mais rápido 

desenvolvimento dos processos pedogenéticos e a consequente fixação de espécies arbóreas e 

arbustivas com maior dificuldade de adaptação a ambientes rochosos.  

As construções existentes serão desmanteladas e os materiais resultantes, bem como quaisquer outros 

tipos de resíduos de construção ou industriais que possam remanescer na pedreira, serão removidos e 

expedidos da área da pedreira, de acordo com a legislação em vigor neste domínio. 

O PARP refere ainda que o resultado esperado com a implementação das medidas propostas será a 

suavização paisagística da área da pedreira, através da redução dos gradientes topográficos que serão 

impostos pelas bancadas de desmonte e da reconstituição do coberto vegetal, proporcionando a total 

recuperação das áreas afetadas pela pedreira e a sua integração no meio natural envolvente. 

As plantações e sementeiras a realizar nas banquetas e sobre as superfícies de enchimento com 

escombros, utilizando espécies vegetais características da região, farão repor a concordância paisagística 

da área intervencionada com a sua envolvente natural, podendo antever-se um incremento da 

biodiversidade de toda esta zona, proporcionado pela variedade das espécies propostas, pelas 

consociações arbóreas previstas, assim como pela melhoria geral dos solos e das condições de 

drenagem. 

A deposição dos escombros nos moldes previstos neste plano, para além do importante contributo para 

a reabilitação paisagística da pedreira, constitui a forma eficaz de prever um correto acondicionamento 

destes materiais, incontornavelmente gerados pela atividade de exploração de rochas ornamentais, de 

forma controlada, organizada e em condições de estabilidade, possibilitando ainda um melhor 

acondicionamento dos solos nessas zonas da pedreira e promover a infiltração das águas pluviais, 

desempenhando assim um papel fundamental no restabelecimento do equilíbrio hidrodinâmico local. 

Os escombros atualmente depositados fora da área a licenciar deverão ser objeto de remobilização para 

as escombreiras previstas no Plano de Pedreira, devendo ser garantida a devida recuperação destas 

áreas afetadas. 

De relevar ainda o método de plantação de árvores em covas previamente abertas na rocha, no interior 

das quais as terras vegetais poderão ficar devidamente confinadas e protegidas da erosão hídrica e 

eólica, constituindo o substrato essencial para o primeiro enraizamento das plantas em condições de 

estabilidade. 
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O orçamento do PARP apresenta o valor, no Aditamento, de 316 441,85€; contudo, deverá ser 

desdobrado em dois, sendo um respeitante à área a licenciar - 311 641,85€, e um outro referente, 

exclusivamente, à recuperação da área intervencionada exterior à pedreira e respetiva zona de defesa, 

de valor 4 800,00€, de acordo com o orçamento abaixo: 

 

Assim, deverão ser apresentadas, em fase de licenciamento, as duas cauções.  

As medidas propostas no PARP são ajustadas ao seu objetivo, e merecem concordância. 

Assim, face ao resultado da avaliação, deverão constar na Declaração de Impacte Ambiental o seguinte: 

- condicionantes: 

- Prestação da caução relativa ao Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), a determinar 

pela CCDRN na fase de licenciamento, nos termos previstos no artigo 52º do Decreto-Lei n.º 

270/2001, de 6 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro; 

- Prestação da caução relativa à área intervencionada exterior à pedreira e respetiva zona de defesa, a 

determinar pela CCDRN na fase de licenciamento, nos termos previstos no artigo 52º do Decreto-

Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 

Outubro; 

- elemento, a apresentar à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento: 

- Retificação do PARP/Orçamento, de acordo com o constante no Aditamento ao EIA, e acima 

exposto, fracionando o Orçamento em dois valores:  

- um, respeitante à área a licenciar, de montante 311 641,85€; 

- outro, referente, exclusivamente, à recuperação da área intervencionada exterior à pedreira e 

respetiva zona de defesa, de valor 4 800,00€. 
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3. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos 

resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local da 

exploração, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto.  

No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do 

Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como 

fundamentais. 

 

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade 

Caracterização da Situação de Referência 

Geologia 

O EIA refere que a área em estudo se insere no Maciço Antigo, na Zona Galiza Média – Trás-os-Montes, 

a cerca de 6 km a Este de Valença, numa área onde dominam as rochas graníticas, mas onde estão 

também presentes rochas metamórficas, tendo estas últimas correspondência com os terrenos alóctones 

da unidade de Valença. 

Segundo o EIA, com base na Carta Geológica de Portugal (Folha 1A – Valença e na Folha 1C – Caminha), 

a pedreira Laje Negra insere-se no domínio dos “granitos porfiroides, de grão grosseiro ou muito 

grosseiro” (γπ e γπg), tendo-se verificado nos trabalhos de campo que se trata de um granito porfiroide, 

de grão médio a grosseiro, de cor cinza clara e com leve tonalidade rosa que se acentua em alguns 

zonamentos do afloramento, frequentemente na capa mais superficial do maciço. Ainda de acordo com o 

EIA, o granito extraído na pedreira assume a designação de Rosa Monção (pág. III.9 do Relatório Síntese). 

É também referido que, em termos estruturais, o maciço granítico evidencia um diaclasamento sub-

vertical, correspondente a réplicas locais do sistema de falhas regional, apresentando fraturas com 

direções predominantes NNE-SSW a ENE-WNW e NNW-SSE a NW-SE e espaçamento médio superior 

a 5 metros. O diaclasamento sub-horizontal apresenta ligeiro pendor para NE com espaçamento da 

ordem dos 6 metros, tendente a aumentar em profundidade. Assim, sendo a densidade e a orientação da 
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fracturação as principais condicionantes à exploração de rocha ornamental, o granito ocorrente na 

pedreira apresenta uma rede de fracturação adequada à extração de blocos paralelepipédicos, permitindo 

uma taxa de aproveitamento da rocha desmontada, que em algumas zonas do maciço chega a ser da 

ordem dos 60%. 

 

Geomorfologia 

De acordo com o EIA, a área em estudo insere-se no quadrante NW do território nacional, 

concretamente no setor N da região minhota, entre Valença e Monção, próximo do rio Minho. Na área 

em estudo, a fragmentação do relevo manifesta-se pela presença de várias elevações, a diferentes 

altitudes e, em geral, com encostas declivosas, separadas por pequenos vales encaixados por onde 

correm linhas de água sazonais. O relevo da área em estudo é, assim, muito acidentado, com exceção do 

setor NE, associado aos vales abertos do rio Manco e do ribeiro da Lara, afluentes do rio Minho. As 

cotas mais elevadas correspondem aos vértices geodésicos de “Faro” (563 m), localizado no setor NW 

da área em estudo, e de “Lagoas” (782 m) e “Picoto” (636 m) localizados no setor S desta área. 

O EIA refere que a pedreira Laje Negra se situa numa encosta declivosa voltada a NE da elevação de 

“Pelouros” (394 m), desenvolvendo-se entre as cotas 360 m, a poente, e 110 m, a nascente, onde 

termina próximo do pequeno vale da ribeira da Furna, um afluente do rio Manco. 

Segundo o EIA, e concretamente para a área da pedreira Laje Negra e sua envolvente próxima, não se 

encontra referenciado qualquer sítio de interesse geomorfológico, não se tendo também observado nos 

trabalhos de campo realizados para o EIA nenhuma geoforma que se destacasse das caraterísticas 

presentes em toda a envolvente rochosa, onde ocorrem os comuns blocos graníticos com superfícies 

arredondadas e enegrecidas pela erosão. 

 

Sismicidade 

Segundo o EIA, com base na escala de Mercalli Modificada, a área em estudo insere-se na zona onde 

foram registadas até à atualidade sismos com intensidades máximas de grau VI. 

Quanto ao enquadramento no Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP), o EIA conclui que a área em estudo se insere na zona sísmica D, tratando-se da zona do país 

com o mais baixo grau de sismicidade, para a qual a determinação dos efeitos da ação dos sismos nas 
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estruturas a construir deve utilizar um coeficiente de sismicidade α = 0,3, considerando o terreno como 

sendo do tipo I (rochas e solos coerentes rijos). 

Considera-se que a caracterização da situação de referência foi devidamente estruturada e efetuada. 

 

Análise de Impactes Ambientais 

Geologia 

O EIA refere que os impactes associados à pedreira em estudo estão essencialmente relacionados com a 

remoção de massa ao meio geológico, originando deste modo um impacte negativo, mas com reduzido 

significado e reduzida magnitude, face à dimensão geográfica da formação geológica em causa. 

No que respeita à fase de desativação, o EIA menciona que cessará a extração da massa mineral e, 

portanto, deixará de ser exercido o impacte na geologia, subsistindo como impacte residual por se tratar 

da exploração de um recurso não renovável. 

 

Geomorfologia 

Segundo o EIA, a pedreira em estudo não impõe alterações pronunciadas no relevo local, originando 

impactes que se consideram pouco significativos e de reduzida magnitude. 

Relativamente à fase de desativação, é referido no EIA que cessam as alterações do relevo provocadas 

pela exploração, podendo o impacte na geomorfologia resultante das fases anteriores encontrar-se 

eficazmente minimizado com a conclusão dos enchimentos por escombros e subsequentes medidas de 

recuperação paisagística previstas, prevalecendo, contudo, um impacte residual relacionado com o facto 

de não ser possível repor integralmente a topografia original. 

Considera-se que os impactes, para as fases de exploração e desativação / recuperação foram 

corretamente identificados, sendo que se consideram significativos à escala local. 

 

Medidas de Minimização 
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O EIA refere que embora não seja possível restituir a massa rochosa que é subtraída ao meio geológico, 

deve ser tido em conta que tal utilização do recurso geológico tem de constituir uma efetiva mais-valia 

em termos sociais e económicos, sendo que a principal forma de mitigar estes impactes deve assentar 

num aproveitamento racional e sustentado do recurso geológico. Nesse sentido, e com o objetivo de 

reforçar os métodos e técnicas utilizadas na exploração da pedreira Laje Negra, acentuando a 

importância da prossecução de objetivos que levem à redução do passivo ambiental ao longo da vida útil 

estimada para a pedreira, propõe medidas de mitigação, com as quais se concorda. 

No Aditamento apresentado pelo proponente, é ainda referido que não se anteveem medidas eficazes 

para a minimização dos impactes na geologia e na geomorfologia, para além do conjunto de medidas que 

já se encontram definidas no EIA. 

Considera-se que as medidas propostas configuram maioritariamente ações do projeto. Sendo a extração 

da massa mineral o objeto do projeto em análise, considera-se que os impactes ambientais identificados 

para a geologia não são passíveis de ser minimizados. Relativamente à geomorfologia, será através das 

principais ações do PARP que se conseguirá minimizar parcialmente os respetivos impactes. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais Geologia e Geomorfologia 

para o projeto da “Ampliação da Pedreira de Granito n.º 5633 – Lage Negra”. 

Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir a avaliação da significância destes fatores 

ambientais, sendo que se considera que os mesmos são “Relevantes” para a avaliação do projeto. 

Fator Ambiental: Geologia e Geomorfologia 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? X 

2.3) Pouco significativos? 
 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? N 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado 
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Vibrações 

Caraterização da Situação de Referência 

O EIA refere que na pedreira Laje Negra são utilizados explosivos no desmonte de rocha, em situações 

que exigem a remoção de rocha fraturada e alterada que, em determinadas zonas da pedreira, se 

encontra a envolver a rocha com interesse para a produção de blocos de granito, os quais são extraídos 

com recurso a fio diamantado. 

O desmonte de rocha por ação de explosivo origina ondas sísmicas que se transmitem pelo maciço 

rochoso adjacente ao foco de explosão e cuja reflexão à superfície se traduz na vibração dos terrenos. 

A intensidade das vibrações é função da carga explosiva instantânea (carga detonada por cada tempo de 

retardo) utilizada na pega de fogo, das características do meio geológico de propagação e da distância ao 

ponto de deflagração, sendo medida pela “velocidade vibratória de partícula” por ser o parâmetro que 

melhor se correlaciona com os danos causados em edifícios e outras construções. 

A norma NP 2074:1983 define como valores admissíveis de velocidade de vibração máxima: 60 mm/s 

para construções reforçadas; 20 mm/s para construções correntes e 10 mm/s para construções especiais, 

considerando o número de solicitações diárias (pegas de fogo) inferior a 3 e um meio de propagação em 

rocha coerente. 

O recurso a cargas explosivas na pedreira Laje Negra, tal como acima referido, destina-se a remover a 

rocha sem potencialidades de aproveitamento para permitir aceder aos zonamentos do maciço com 

interesse para a extração de blocos de granito, pelo que são utilizadas baixas cargas de explosivo de 

modo a não danificar/fissurar a rocha granítica que se pretende explorar. 

Nestas condições, os parâmetros da pega de fogo tais como, número de furos, profundidade dos furos, 

etc., estão condicionados pela forma como o maciço a desmontar se apresenta (irregularidade da 

superfície rochosa, área ocupada e volume de rocha a desmontar, etc.), pelo que são variáveis de pega 

para pega de fogo. No entanto, atendendo aos requisitos que têm de ser cumpridos para se preservar a 

rocha envolvente com potencialidades de exploração, nunca são excedidos determinados valores 

relacionados com a perfuração e a quantidade de explosivos, parâmetros, estes, que em geral não 

excedem 12 furos por pega e uma quantidade de explosivos de 25 kg por furo. 

As medições foram realizadas de acordo com as disposições da norma portuguesa NP 2074:1983, nos 

dias 2 e 14 de março de 2012, com o sismógrafo instalado na área da pedreira, em ambas as situações a 

cerca de 400 m do local de detonação. 
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O quadro seguinte indica os resultados obtidos nas duas medições realizadas para este estudo. 

 

O valor de velocidade de vibração, 2,66 mm/s, registado na primeira medição (M1), conforme indica o 

quadro acima, pode ser considerado muito baixo, sendo que na segunda medição (M2) a velocidade de 

vibração foi mesmo inferior ao nível de deteção (0,5 mm/s) do sismógrafo utilizado. 

Verifica-se, assim que não foi excedido o valor limite de 20 mm/s estipulado na norma NP 2074:1983 

para construções correntes, em condições de propagação das vibrações em rocha coerente e para um 

número de solicitações diárias inferiores a 3, tal como se verifica na pedreira em estudo. 

 

Identificação e Caraterização dos Impactes 

Segundo o EIA a utilização de explosivos na pedreira Laje Negra não tem repercussões negativas nas 

estruturas construídas existentes na área em estudo, nem causa incomodidade ou desconforto aos seus 

habitantes ou utilizadores, sendo de salientar que as medições foram realizadas para este estudo no 

interior da área da pedreira, relativamente perto (400 m) do foco de deflagração, encontrando-se a 

pedreira consideravelmente afastada de construções habitacionais, ou outras que não da própria 

pedreira. 

 

Medidas de Minimização 

As medidas de minimização sugeridas no EIA prendem-se com a correta implementação do diagrama de 

fogo. 

 

Planos de Monitorização 

O Plano de Monitorização para as Vibrações, apresentado no Aditamento ao EIA, merece aceitação e 

deverá ficar expresso na DIA.  
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Avaliação da significância do impacte 

Em termos de preponderância de impactes, este descritor deverá ser considerado “não relevante”. 

Fator Ambiental: VIBRAÇÕES 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? N 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado 
 

 

Conclusão 

Considera-se que a situação de referência foi devidamente caracterizada e os impactes decorrentes das 

ações inerentes às diferentes fases do projeto foram identificados e caracterizados corretamente. 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente ao fator ambiental Vibrações, condicionado ao 

cumprimento do plano de monitorização previsto.  

 

Uso do Solo e Ordenamento do Território 

Caracterização da Situação de Referência 

A pedreira Laje Negra insere-se num meio rural caracterizado por um relevo bastante acidentado, onde 

predominam os afloramentos rochosos e os povoamentos de pinheiro-bravo. A pedreira encontra-se 

consideravelmente afastada de aglomerados populacionais. 

A exploração encontra-se em plena atividade, sendo que a área da pedreira se encontra intervencionada 

apenas parcialmente. Da observação das áreas não intervencionadas e da envolvente, é possível obter um 

conhecimento relativo acerca das características originais do terreno. 

A exploração de pedreira insere-se totalmente em solo da REN. 
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Uso do Solo 

A caracterização dos solos ocorrentes na área em estudo teve por base a cartografia das unidades 

pedológicas do Atlas do Ambiente (IA, 1971), segundo o sistema de classificação da FAO e a sua 

correspondência com o Sistema de Classificação Português (CNROA, 1965 e 1974). A área em estudo 

insere-se totalmente no domínio dos Cambissolos Húmicos, solos que se associam a rochas graníticas e 

também xistentas, tratando-se, em geral, de solos pouco evoluídos, com baixo a moderado teor de 

matéria orgânica, sempre com a presença de um horizonte câmbico de alteração sub-superficial in situ. 

Na área da pedreira Laje Negra, e na sua envolvente, predomina o afloramento granítico, do qual 

sobressaem blocos rochosos, moldados e enegrecidos pela erosão, como é característico em toda a 

região. Nas zonas não intervencionadas da pedreira, bem como na sua orla envolvente, os solos revelam 

um perfil delgado, sendo ocupados por matos arbustivos rasteiros e por unidades dispersas de pinheiro-

bravo. 

As condições pedológicas observadas na área de implantação do projeto, permitem inferir que se trata 

de um solo com aptidão nula para o uso agrícola (A0) e fraca a moderada aptidão para uso florestal (F3 a 

F2). 

Considera-se que o EIA em apreço procede a uma adequada análise das características do solo, identifica 

e qualifica os impactes expectáveis, e apresenta um conjunto de medidas de minimização de impactes 

adequado. 

 

Ordenamento do Território 

Na área em análise, no que respeita ao ordenamento do território, foi igualmente efetuada uma análise 

adequada. 

 

Compatibilidade com os IGT de ordem regional 

Não obstante a pequena escala do projeto, o EIA identificou os diversos contextos dos planos sectoriais 

regionais com incidência na área onde se insere o projeto em apreço, nomeadamente o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Minho (PBHM, 2001), o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima 

(PGRH do Minho e Lima, 2012), recentemente aprovado pela RCM n.º 16-H/2013, de 22 de março, e o 
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROFAM).  

Apesar de o plano não se encontrar vigente, foi ainda verificada a conformidade com o PROT Norte, 

tendo concluído que o projeto de exploração da pedreira Laje Negra se enquadra nas opções 

estratégicas do PROT Norte, promovendo o desenvolvimento regional por meio da exploração 

sustentada de um recurso endógeno, neste caso uma massa geológica com características muito 

procuradas pelos mercados de rochas ornamentais, a par da minimização eficaz dos impactes na 

geomorfologia e na paisagem, através da correta implementação das suas duas principais vertentes - 

Exploração e Recuperação Ambiental e Paisagística. Pode concluir-se que o projeto se encontra alinhado 

com os pressupostos elencados pelo PROT-N. 

 

Compatibilidade com o PDM (Aviso N.º 12235/2010, de 18 de junho, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, N.º 117, de 18 de junho de 2010) 

De acordo com o PDM de Valença, verifica-se o seguinte enquadramento da pedreira: 

- Carta de Condicionantes: A pretensão ocupa área enquadrada em REN (Áreas com Risco de Erosão e 

Cabeceiras de linhas de Água), Recursos Agrícolas e Florestais - Regime Florestal Parcial - (parcialmente) 

e Recursos Geológicos – Massas Minerais. 

- Carta de Ordenamento: A pretensão ocupa áreas enquadradas em Espaços Florestais – Espaço Florestal 

de Proteção e Conservação – e Espaço de Indústria Extrativa.  

- Regulamento: De acordo com o disposto no art.º 35.º, Secção IV.5 do RPDM, o plano diretor prevê a 

instalação de explorações de massas minerais (pedreiras), desde que sejam aplicadas medidas de 

minimização de impacte e de recuperação ambiental. 

Tendo em consideração o EIA em apreço, julga-se a atividade pretendida compatível com o Plano 

Diretor Municipal de Valença. 

Carece, no entanto, de parecer por parte do ICNF, no que concerne à Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. 

 

Incidência na REN 
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Analisada a carta da Reserva Ecológica Nacional do Concelho de Valença, aprovada pela Portaria n.º 

14/2012, de 16 de Janeiro, verifica-se que a ação se encontra integralmente inserida na REN, nos sistemas 

Áreas com Risco de Erosão (maioritariamente) e Cabeceiras de Linhas de Água.  

Independentemente do disposto no n.º 7 do art.º 24.º, julga-se conveniente observar as condições 

impostas pelo RJREN. De acordo com o Regime da REN, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, 

com a atual redação, a pretensão de Prospeção e Exploração de Recursos Geológicos tem 

enquadramento nos números 2 e 3 do artigo 20.º, no conjunto dos “Usos e ações compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na 

REN”, constantes do Anexo I, do Ponto VI –, na alínea d) relativa a novas explorações ou ampliação de 

explorações existentes – da Portaria n.º 419/2012, de 20 de Dezembro.  

De acordo com o estabelecido, a pretensão tem como único requisito que seja garantida a drenagem dos 

terrenos confinantes, requisito ao qual foi dada garantia de cumprimento em sede de aditamento do EIA. 

Em conclusão, no âmbito do Ordenamento do Território, verifica-se que existe compatibilidade da 

exploração com os diversos instrumentos de gestão do território vigentes, com o PDM de Valença e 

com o Regime Jurídico da REN, desde que obtido o parecer favorável por parte do ICNF, na 

componente florestal. 

Dada a escala do projeto, não se julga adequado referir em que medida o mesmo poderá influir no 

contexto dos Instrumentos de Gestão Territorial que vigoram na área em estudo. Importa, no essencial, 

o seu alinhamento com os diversos planos. 

 

Outras servidões ou restrições de utilidade pública 

Não se verifica a vigência de outras servidões ou restrições de utilidade pública na área do projeto. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Impactes sobre os Solos 

Tendo presente as características do solo e a capacidade agrológica associada ao seu uso, como refere o 

EIA, os impactes nos solos provocados pela atividade extrativa a céu-aberto estão essencialmente 

relacionados com a remoção dos solos existentes na área de exploração para a preparação da frente de 
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desmonte, e com a compactação dos solos existentes em zonas não destinas à exploração, provocada 

pela circulação de equipamentos ou pela instalação de construções anexas à pedreira. Adicionalmente, 

podem ainda relacionar-se com a potencial contaminação por resíduos industriais, como resultado de 

uma deficitária gestão dos mesmos. 

Em relação ao primeiro, o efeito do seu impacte pode ser contrariado pela preservação dos solos 

removidos. Os impactes resultantes da compactação traduzem-se na redução dos horizontes edáficos, 

diminuição da porosidade e da capacidade de retenção de água e consequente perda da atividade 

microbiana. No que respeita à possibilidade de contaminação, a questão prende-se com o recurso a uma 

correta gestão de resíduos. O EIA sintetiza assim a análise de impactes sobre o solo, com a qual se 

concorda: 

 

 

Impactes no Ordenamento do Território 

Em face do enquadramento da área da pedreira nos objetivos e estratégias constantes dos IGT vigentes, 

e da conformidade com os regimes jurídicos aplicáveis, existem condições para afirmar que o projeto de 

ampliação da pedreira da Laje Negra contribui favoravelmente para a concretização dos desígnios 

previstos para as áreas assim enquadradas e, simultaneamente, não conflitua com as condicionantes 

estabelecidas. Resumem-se assim os impactes sobre o Ordenamento do Território: 
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Medidas de Minimização e Potenciação 

Solos 

De acordo com o EIA, em função dos impactes atrás identificados - remoção, compactação e 

contaminação dos solos -, o projeto prevê três conjuntos de medidas mitigadoras de impactes, as quais 

se consideram adequadas às ações a que os solos se encontram sujeitos. 

 

Ordenamento do Território 

Também no âmbito do Ordenamento do Território, com as medidas que pretende promover, o projeto 

estabelece a adoção de uma postura alinhada com os objetivos de concretização dos impactes positivos 

identificados e as estratégias legalmente estabelecidas, tanto do ponto de vista da exploração dos 

recursos geológicos e do desenvolvimento do setor, como da florestação que visa promover, como ainda 

da adequada gestão de resíduos e até na prevenção e combate a incêndios florestais, através da 

disponibilização dos próprios meios. 

O EIA apresenta as medidas de mitigação de impactes no Ordenamento do Território, com as quais se 

concorda. 

 

Programa de monitorização 

O EIA do projeto em apreço apresenta um Plano de Monitorização que, assente num conjunto de 

princípios, permitirá conhecer e avaliar o estado em que decorre o desenvolvimento da exploração e, 

assim, possibilitar uma atuação, preventiva ou corretiva, que assegure eficácia às decisões assumidas. No 

âmbito do presente descritor, as fontes de impacte a observar correspondem às ações relacionadas com 

a deposição dos resíduos da extração, designadamente no que se refere à forma mais ou menos 

adequada de como a mesma é efetuada. 

Para cada tipo de ação, o Plano de Monitorização aponta os objetivos a observar e os métodos de 

atuação a adotar, oferecendo, assim, garantias de cumprimento do estabelecido. 

Salienta-se a este propósito a impressão positiva que é dada a observar já na atual exploração, e que 
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permite antever um desenvolvimento adequado no seu processo de ampliação. 

 

Conclusão 

Em face do exposto, identificados os impactes e verificada a adequabilidade das respetivas medidas de 

minimização e de potenciação de impactes, no âmbito dos descritores Ordenamento do Território e 

Uso do Solo, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado à prática 

das medidas de minimização preconizadas, e à obtenção de parecer favorável por parte do ICNF. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Considera-se que nenhum dos fatores se afiguram como detentores de particular nível de importância, 

pelo que, em termos de preponderância, se considera devam ser classificados como “não relevantes”. 

Fator Ambiental: USO DO SOLO 
ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

1) Foram identificados impactes negativos? S N 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de 

minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 
  

2.1) Muito significativos? 
 

 

2.2) Significativos? 
 

 

2.3) Pouco significativos? X  

2.4) Sem significado 
 

 

3) Foram identificados impactes positivos? N S 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, 

classificam-se os impactes positivos expectáveis:  
  

4.1) Muito significativos? 
 

 

4.2) Significativos?  
 

X 

4.3) Pouco significativos? 
 

 

4.4) Sem significado 
 

 

 

 

Paisagem 

Caracterização da situação de referência 

Para a caracterização da situação de referência, relativamente ao descritor paisagem, o EIA apresenta 

uma metodologia baseada na análise integrada dos fatores que determinam o carácter da paisagem da 

área em estudo, tendo por base os elementos bibliográficos disponíveis e os resultados dos 

levantamentos de campo efetuados para este Estudo, apoiados em cartografia à escala regional, local e 
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de projeto, e por registos fotográficos, incluindo fotografia aérea. Para avaliação dos parâmetros 

“Qualidade visual da paisagem”, “Acessibilidade visual”, “Capacidade de absorção visual da paisagem” e 

“Sensibilidade da paisagem”, foi utilizada neste Estudo a metodologia de gestão da paisagem desenvolvida 

pelo U. S. Department of Agriculture (Canter, L. W.,1996). 

Aquando da avaliação da fase de conformidade, no âmbito do pedido de elementos adicionais, foi 

solicitada a elaboração de cartografia de análise fisiográfica da área em estudo – festos e talvegues, 

hipsometria, declives e exposição de encostas, bem como a realização de uma carta com a marcação das 

tomadas de vista e respetivos ângulos de captura das imagens inicialmente constantes no EIA (páginas 

III.88 e III.89), elementos que foram produzidos e remetidos à AAIA. 

Em termos de unidades de paisagem, o EIA recorreu ao trabalho de Cancela d`Abreu et al., 2004 - 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, e enquadrou 

a área do projeto na Unidade de Paisagem “Entre Minho e Lima”, destacando que é “…correspondente ao 

setor NW de Portugal Continental e que em termos morfológicos gerais pode ser descrito como um enorme 

anfiteatro virado ao mar, subindo desde a linha costeira até às serras da Peneda e do Gerês…”, caracterizada 

pela coexistência de encostas médias e altas, cabeços e cristas, que genericamente sobem dos 100 m a 

um pouco mais de 800 m. O EIA refere que nesta unidade de paisagem “…os relevos são expressivos, com 

encostas, no geral, declivosas e zonas altas por vezes aplanadas, rasgados por cursos de água perenes, com 

destaque para os rios Coura, Âncora e Vez…”. 

Sobre este amplo compartimento territorial, o EIA fracionou-o em sub-unidades homogéneas de 

paisagem (SUHP), de escala mais local, apropriada à caracterização da situação de referência e à escala 

do projeto, e individualizou na área em estudo as subunidades de paisagem “afloramentos rochosos”, 

“floresta de produção” e “mosaico rural”: 

- Subunidade “Afloramentos rochosos”: a área de exploração encontra-se inserida nesta unidade de 

paisagem, que se caracteriza por apresentar relevo bastante acidentado, com altitudes que atingem os 

800 m. Em termos paisagísticos, é destacada a presença dominante do elemento rochoso, sob a forma 

de extensos lajedos e caos de blocos graníticos, sulcados e mais ou menos enegrecidos pela erosão, 

apresentando cobertura vegetal escassa. É igualmente identificada a presença de pinheiro-bravo em 

unidades dispersas ou em pequenas formações nas zonas de vale ou em locais mais abrigados dos 

ventos, sendo o coberto vegetal destas áreas maioritariamente constituído por um estrato arbustivo de 

pequeno porte. 

O EIA refere que há nesta SUHP a presença de diversas unidades de indústria extrativa, para além da 

pedreira em estudo, indicando que as pedreiras alteraram o modelo geomorfológico dos locais de 
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exploração, embora de uma forma não muito vincada, uma vez que o avanço em profundidade é 

reduzido, impondo contrastes cromáticos e cénicos entre as áreas de exploração e a envolvente natural. 

- Subunidade “Floresta de produção”: Segundo o EIA, nesta subunidade observam-se diversas zonas de 

corte e outras de novas plantações, evidenciando a presença da atividade madeireira. É referido que os 

povoamentos florestais conferem uma tonalidade verde escura ao conjunto, e fazem esbater as 

diferenças de altitude e as formas relativas de exposição das encostas, podendo tipificar-se esta 

estrutura fisionómica como correspondente a formações arbóreas de grande porte, em que a variação 

cromática resulta essencialmente do subtipo arbustivo, sendo este pouco diversificado e de floração 

pouco aparente, apenas entrecortada em alguns locais pela diversidade de usos do solo associada aos 

aglomerados rurais, isolados e distantes uns dos outros, com as suas construções organizadas em 

agrupamentos compactos, juntos a campos agrícolas. 

- Subunidade “mosaico rural”: Esta subunidade é caracterizada no EIA por apresentar aglomerados 

populacionais que, em geral, ficam situados na periferia dos vales, desenvolvendo-se o seu casario pelos 

sopés, ou a meia encosta das elevações que os delimitam. 

O EIA menciona que predomina o cultivo do milho na primavera e verão, substituídos por prados no 

inverno, assumindo também a vinha alguma expressão local. A envolvente das áreas agrícolas é marcada 

pela presença de matas de pinhal-bravo e eucalipto, podendo ainda observar-se soutos e, junto das 

galerias ripícolas, observam-se espécies arbóreas típicas de solos húmidos. 

A descrição das características das subunidades de paisagem é acompanhada por imagens fotográficas 

que exemplificam o descrito. 

Analisada a cartografia fisiográfica apresentada no Aditamento ao EIA, é possível verificar que a pedreira 

se localiza em exposição de flanco de encosta, sobranceiro ao vale da Ribeira da Furna, em área de 

declives acentuados e exposição dominante nordeste-norte, em zona próxima da cumeada principal, 

tendo sido, previamente à exploração, uma área atravessada por festos secundários, que derivariam do 

da Ribeira da Furna. 

Em termos de análise qualitativa da paisagem, o EIA aponta a qualidade visual da paisagem, a 

acessibilidade visual, a capacidade de absorção visual da paisagem e a sensibilidade da paisagem, baseada, 

como já referido, nos critérios do Visual Management System (VMS), descrevendo os fundamentos 

gerais das respetivas análises, com base nos quais concretiza a classificação focalizada na área em estudo. 
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Relativamente à qualidade visual da paisagem, o carácter da paisagem decorre do resultado de 

conjugação dos atributos biofísicos e fisiográficos, determinando a perspetiva estética do conjunto, 

maioritariamente baseado nas formas e lineamentos do relevo, na complexidade das estruturas 

ecológicas, na expressividade da rede hidrográfica e na diversidade e harmonia das cores e texturas. A 

escala de classificação utilizada varia entre baixa, moderada e elevada. 

Assim, o EIA atribui à paisagem em análise uma qualidade baixa a moderada, justificando esta 

classificação pela “…baixa diversidade de atributos biofísicos nas áreas ocupadas por afloramentos rochosos e 

floresta de pinhal, expressando padrões monótonos de cor e textura aleatoriamente interrompidos pela presença 

de pedreiras de exploração de granito ornamental.”, referindo que esta tipologia de projetos, embora de 

uma forma não muito concentrada, acaba por impor um carácter artificial à paisagem. 

Para a análise da acessibilidade visual, o EIA centrou-se na identificação dos locais com potenciais 

observadores, pelo que os levantamentos de campo incidiram nas povoações da envolvente da pedreira, 

designadamente Fujacos, Bouça Velha, Soutelo, Melim, Quebrada e Boivão, e nas estradas municipais que 

ligam estas povoações, a EM506 e a EM508. Através desta análise, o EIA conclui que a pedreira: 

- não é visível a partir das povoações de Quebrada e Melim; 

- das povoações de Fujacos, Bouça Velha, Soutelo e Boivão, bem como de alguns troços das estradas 

EM506 e EM508, é possível aceder visualmente à pedreira em estudo, ou pelo menos, a parte da sua 

área, normalmente às zonas de maior cota, embora não se trate em nenhum dos casos de um acesso 

visual em campo aberto, havendo interposição de relevo e material arbóreo que geram obstáculos à 

amplitude visual. 

Por tal, EIA atribui uma baixa acessibilidade visual à área da pedreira, dado o reduzido número de locais 

com acessibilidade visual à pedreira, bem como o reduzido número de potenciais observadores. 

Relativamente à sensibilidade paisagística, o EIA refere que se trata de um fator que se relaciona com a 

sensibilidade/vulnerabilidade, ou raridade, dos recursos biofísicos, e os fatores de ordem socio-cultural, 

nomeadamente os usos do solo, os padrões de povoamento, os usos e costumes das populações, e a 

própria dimensão histórico-cultural dessa paisagem ou de elementos em si contidos, fatores que foram 

conjugados, nesta caracterização, com a acessibilidade visual. A escala de classificação utilizada varia 

entre baixa, moderada e elevada. Como resultado da análise, o EIA classifica a sensibilidade da paisagem 

como baixa a moderada, justificando tal classificação pela presença dominante das áreas de afloramentos 

rochosos, das áreas de floresta de produção, e das unidades de indústria extrativa, que aponta como 
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ocorrências responsáveis por um valor cénico empobrecido, monótono e pouco interessante do ponto 

de vista paisagístico. 

Em termos de capacidade de absorção visual, entendida como a capacidade da paisagem para absorver e 

integrar novas estruturas, sem alteração do seu carácter e qualidade visual, a sua determinação envolveu 

o posicionamento dos locais de observação sobre o projeto, a duração da observação, a descrição da 

paisagem e o seu enquadramento geomorfológico. 

A escala de classificação utilizada varia entre baixa, moderada e elevada, baseada em pontuação numérica 

que medeia entre 5 e 25 pontos. Para cada local de observação foi efetuado o somatório dos pontos 

atribuídos a cada fator objeto de análise, sendo apresentado um quadro com a ponderação em causa, 

em função de variáveis ajustadas a cada fator em apreço, em conexão com os locais de observação. São 

igualmente apresentados os critérios de atribuição da pontuação. 

Dessa análise, o EIA conclui que existe moderada capacidade de absorção visual, reforçando que para a 

aferição de potenciais impactes estas conclusões foram cruzadas com a tipologia de projeto em causa, 

assim como a qualidade paisagística do local. 

Pelo exposto, considera-se que a metodologia utilizada para esta caracterização, assim como o modo de 

aplicação da mesma se encontra ajustada ao território em análise, bem como à tipologia de projeto em 

avaliação. Não obstante, sem prejuízo da justeza da análise, e dos resultados metodológicos obtidos, e 

confrontando tais resultados com a aferição da qualidade da paisagem efetuada, de modo empírico, 

aquando da visita ao local, considera-se que a redução da qualidade paisagística da envolvente a uma área 

de baixa diversidade de atributos biofísicos, expressando padrões monótonos de cor e textura, 

conforme indicado no EIA, se afigura uma simplificação demasiado limitadora das efetivas circunstâncias 

– a área em causa, embora registando a presença de outras unidades de extração mineral similares à de 

Laje Negra, apresenta uma modelação orográfica vigorosa e variada, com alternância de material vegetal 

de todos os extratos, com afloramentos rochosos em crista ao longo das linhas de festo, e com uma 

abrangência visual sobre o vale da Ribeira da Furna que a dotam de mais-valias visuais e físicas não 

despicientes no que à qualidade paisagística respeita. 

 

Identificação e avaliação de impactes 

Neste capítulo, o EIA indica que os impactes negativos sobre o descritor paisagem estão associados, em 

geral, com as alterações fisiográficas e cénicas que são impostas pelo conjunto de ações humanas e 
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tecnológicas intrínsecas à exploração do recurso, pela escavação originada pelo desmonte do maciço 

rochoso, deposição da rocha de inferior qualidade em escombreiras, e presença das instalações anexas e 

dos equipamentos móveis, adquirindo um grau de significância proporcional ao valor paisagístico do local 

e à escala a que a intervenção ocorre. 

Por tal, o EIA procede a uma identificação e avaliação quantitativa e qualitativa dos impactes causados 

pela exploração, para cada uma das fases consideradas: situação atual, fase de ampliação e fase de 

desativação. 

Relativamente à situação atual, o EIA assume que a exploração da pedreira, ao longo dos passados 25 

anos de exploração, modificou o modelo geomorfológico local e, por essa razão, afetou a estrutura 

paisagística de referência, exercendo atualmente um impacte na paisagem, considerado pelo EIA como 

significativo, se se atender apenas à dimensão da área afetada. 

Contudo, o Estudo associa o grau de significância do impacte a outros fatores de análise, em particular o 

facto de o local onde se insere a pedreira ser caracterizado por uma paisagem de baixa a moderada 

qualidade, de se tratar de uma exploração que se desenvolve nas zonas mais superficiais do maciço 

granítico, sem atingir profundidades que originem grandes depressões no relevo, a deposição dos 

escombros à retaguarda dos desmontes, e o granito da área da pedreira ser constituído por uma massa 

homogénea, que tem permitido desenvolver a exploração de forma contínua e concentrada num único 

espaço, sem originar, portanto, zonas intervencionadas dispersas, desintegradas ou abandonadas, em 

estado de degradação. 

Resulta assim, de acordo com o EIA, desta visão de conjunto e da organização da exploração, a redução 

da intrusão visual da área intervencionada, aliada a um abaixa acessibilidade visual do exterior sobre a 

área da exploração, concluindo que os impactes atuais provocados pela pedreira são negativos e pouco 

significativos. 

Para a fase de ampliação, o EIA refere que o Plano de Pedreira apresenta uma solução de lavra e 

recuperação paisagística que evita a manifestação de impactes cumulativos ligados ao aumento da área 

de exploração atual (cerca de 18 ha), pelo que considera não virem a ocorrer aumento da significância 

dos impactes nesta fase, comparativamente com os já ocorrentes na situação atual, entre os quais 

contabiliza os impactes visuais, já que indica que não são esperadas situações que levem a alterar as 

condições de acessibilidade visual à área da pedreira. 

Embora se considere plausível a justificação do EIA quanto ao dimensionamento dos impactes que 

ocorrerão nesta fase de ampliação, entende-se que o acréscimo de significância ou magnitude dos 
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impactes negativos não ocorrerá, maioritariamente, também porque a área de exploração atual é já 

significativa e que, não obstante a qualidade paisagística da envolvente (que não se concorda ser 

monótona ou desinteressante) apresentar relevância, a sua modelação e coberto vegetal geram planos 

sucessivos de condicionamento de vistas sobre o projeto, e sobre esses, efetivamente, dada a reduzida 

ocupação populacional da envolvente, não são expectáveis alterações de monta. 

Para a fase de desativação, o EIA refere que os impactes criados durante a exploração serão eficazmente 

mitigados com a implementação das medidas de recuperação paisagística propostas no PARP, 

recuperando as últimas zonas de exploração, bem como áreas afetas às instalações anexas, 

considerações com as quais se concorda.  

Em termos de análise global de impactes sobre a Paisagem, o EIA aplica a metodologia proposta por 

Canter (Canter, L. W., 1996), metodologia que gera uma matriz de dupla entrada ponderando, de forma 

cruzada, a qualidade da paisagem, os níveis de sensibilidade da paisagem e a acessibilidade visual, de 

modo a obter graus de modificação permitidos por uma paisagem, e respetiva escala. 

 

Assim, o EIA conclui que a paisagem em análise não levanta restrições à sua modificação. 

As conclusões retiradas no EIA são ajustadas à metodologia aplicada; contudo, a assunção de que a 

paisagem em causa não levanta restrições à sua modificação não deveria ser linear, devendo outrossim 

ter sido aferido que, pelo facto de a pedreira se encontrar em exploração, há mais de duas décadas, e 

com uma área atual de cerca de18ha, constitui, já de si, a maior alteração que se pudesse vir a identificar 

em relação a esta tipologia de projeto face a uma situação de referência potencial de alternativa zero. 

No entanto, uma vez que a situação de referência está já alterada, a implementação do projeto 

constituirá uma continuidade dos impactes já causados e, por tal, compreende-se a conclusão obtida no 
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EIA, embora o método para a alcançar devesse ter entrado em linha de conta, de forma significativa, 

com a pré-existência. 

Em síntese, o EIA classifica os impactes sobre o descritor Paisagem, incluindo os impactes visuais, como 

negativos, diretos e indiretos, e permanentes, mas de pouca significância, moderada magnitude e pouco 

cumulativos. 

 

Medidas de mitigação 

De acordo com o EIA, o método de desmonte proposta para a lavra, a deposição dos escombros de 

acordo com o definido no plano de lavra, a implementação das medidas de reconstituição dos solos e do 

coberto vegetal, em articulação com o desenvolvimento da exploração, será suficiente para reduzir a 

agressividade visual das áreas intervencionadas, e repor gradualmente a continuidade visual entre a área 

da pedreira e a sua envolvente natural. 

Relativamente à mitigação propriamente dita, o EIA aponta um rol de medidas que se traduzem, grosso 

modo, na implementação do PARP, abordagem com a qual se concorda, tendo em conta os impactes 

identificados, e a respetiva classificação. 

 

Conclusão 

Após a análise e avaliação do EIA e respetivo Aditamento, no que concerne ao descritor Paisagem, 

conclui-se que: 

- a pedreira encontra-se em laboração há mais de 20 anos, apresentando uma dimensão atual que ronda 

os 18 ha; 

- a situação de referência desta avaliação é, por tal, e em termos territoriais, um flanco de encosta, 

próximo da cumeada, que constitui uma das vertentes do vale da Ribeira da Furna, sobranceiro a esse 

mesmo vale, com uma amplitude visual de dentro para fora abrangente e, em sentido inverso, com 

planos sequenciais de corte de vistas sobre a área, promovidos pela sucessão orográfica da envolvente e 

seu coberto vegetal, onde predomina material arbóreo perenifólio. Assim, a situação de referência 

gerada por estas condições demonstra, desde logo, o carácter já alterado do território e, 
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consequentemente, da paisagem que o ocupa, por um projeto que pretende ser ampliado e, por isso, 

sujeito ao presente procedimento de AIA; 

- as circunstâncias descritas conduziram a uma identificação correta dos impactes ambientais, podendo 

afirmar-se que, não obstante existirem na envolvente unidades similares, as mesmas não são avistadas 

desde a pedreira Laje Negra, pelo que a ação cumulativa dos impactes, seja em termos visuais, seja em 

termos de acréscimo físico, não decorrerá da implementação desta ampliação, sendo que a significância, 

o sentido e a permanência dos impactes gerados por um projeto destas características já é efetiva no 

presente momento de avaliação; 

- a mitigação proposta, que passa por um plano de lavra suportado em método de exploração eficaz, 

otimizador do recurso e promotor da organização da pedreira, e pela implementação faseada de um 

PARP que, em termos de projeto de especialidade, se considera correto, revela-se ajustada aos impactes 

identificados e respetiva classificação. 

Assim, considera-se que, desde que devidamente implementado o Plano de Pedreira nas suas vertentes 

conjugadas, aplicadas as medidas de minimização gerais, que se traduzem em boas práticas para este tipo 

de projetos, assim como cumpridos os planos de monitorização, nos quais se inclui o acompanhamento 

e monitorização do enchimento da escavação com escombros e posterior recuperação paisagística, 

poderá ser emitido parecer favorável condicionado ao projeto. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de 

impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “relevante”. 

Fator Ambiental: PAISAGEM 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? X 

2.3) Pouco significativos? 
 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? S 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  X 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado 
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Sistemas Ecológicos 

Caracterização da situação de referência 

A área de ampliação da pedreira, que configura várias parcelas distribuídas pela área de estudo do EIA, 

incide essencialmente sobre afloramentos rochosos, havendo apenas uma área de ampliação coincidente 

com espaço florestal, constituído por povoamentos puros ou dominantes de pinheiro bravo, por vezes 

consociado com eucalipto. O pinhal bravo é a formação florestal predominante na envolvente da 

pedreira. Os afloramentos rochosos são pontuados por pequenas bolsas de solos, nas depressões 

rochosas, onde surgem comunidades de matos dominadas por giestais ou matagais em geral baixos, 

associados a unidades isoladas de pinheiro bravo. 

A caraterização apresenta-se bem desenvolvida, embora assente, fundamentalmente, em informação 

bibliográfica de referência para a região, ou seja, na caraterização das formações vegetais e comunidades 

faunísticas potenciais. Segundo este referencial, as linhas de água e galerias ripícolas, constituem as 

formações mais diversificadas e ricas nos estratos arbustivo e arbóreo, embora a ocorrência seja 

pontual nas áreas de ampliação da pedreira. O EIA identifica a ocorrência de salgueiros (Salix spp.), 

amieiro (Alnus glutinosa) e a tramazeira (Sorbus aucuparia), ocorrendo também o plátano-bastardo (Acer 

pseudoplatanus), vidoeiro (Betula celtiberica), freixo-de-folha-estreita (Fraxinus angustifolia) e faia (Fagus 

sylvatica). Do estrato sub-arbóreo e arbustivo caraterístico deste meio, referem-se o pilriteiro (Crataegus 

monogyna), abrunheiro (Prunus spinosa), o sanguinho (Frangula alnus), hipericão-do-Gerês (Hypericum 

androsaemum), urze-branca (Erica arborea), lentisco (Phillyrea angustifólia) e rosa-de-cão (Rosa canina), a 

que se associa um leque variado de espécies herbáceas. 

Embora a área em estudo não abranja nenhuma área sensível, sendo o Sítio PTCON0019 - Rio Minho o 

que se encontra mais próximo, a cerca de 1 km do seu limite Norte, o EIA reconhece o valor potencial 

dos florestais existentes como habitats de refúgio e de alimentação, identificando condições para a 

presença de diversas espécies e comunidades de vertebrados.  

Quanto à avifauna, de que são identificadas 16 espécies, 12 têm estatuto de proteção e/ou conservação 

definido no Anexo A-I do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, na redação conferida pelo Decreto-Lei 

nº 49/2005, de 24 de fevereiro, as quais correspondem em geral a espécies qualificadas “Em Perigo”, 

“Vulnerável” e “Quase Ameaçado” do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP), com 

exceção do milhafre-preto (Milvus migrans), da garça-branca (Egretta garzetta), do guarda-rios (Alcedo 

athis), da cotovia-dos-bosques (Lullula arborea), da petinha-dos-campos (Anthus campestris) e da 
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toutinegra-do-mato (Sylvia undata), espécies que, tendo estatuto de proteção definido neste diploma 

legal, são inseridas na categoria “Pouco Preocupante” do LVVP. 

Quanto à mamofauna, dos carnívoros assinalados para a região, com potencialidades de habitarem a 

área em estudo, particularmente no meio florestal, referem-se o texugo (Meles meles) e a doninha 

(Mustela nivalis), inseridos na categoria “Pouco Preocupante” do LVVP, o arminho (Mustela erminea), a 

marta (Martes martes) e o toirão (Mustela putorius), inseridos na categoria “Informação insuficiente”, e a 

geneta (Genetta genetta), inserida na categoria “Pouco Preocupante” do LVVP, apresentando, os dois 

últimos, estatuto de proteção definido no Decreto-Lei nº. 140/99, de 24 de abril (redação atual). A 

raposa (Vulpes vulpes), inserida na categoria “Pouco Preocupante”, e sem estatuto de proteção e/ou 

conservação definido, é no entanto considerada uma espécie que justifica uma determinada vigilância 

devido ao volume de comercialização a que está sujeita. 

No que diz respeito ao lobo ibérico (Canis lupus signatus), o estudo “Situação Populacional do Lobo em 

Portugal, resultados do Censo Nacional 2002/2003”, refere, como “alcateia provável”, a Alcateia da 

Boulhosa, indicando que este possível grupo parece ocupar a região montanhosa situada na zona de 

confluência dos concelhos de Valença, Monção e Paredes de Coura, território de distribuição que se 

situa a S/SW da área em estudo, fora da sua delimitação. 

O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), cujas populações têm vindo a regredir em consequência de 

epidemias, degradação de habitat e pressão cinegética excessiva (Cabral, M. J., et al., 2006), completa a 

lista dos mamíferos de possível ocorrência na área em estudo, com estatuto de conservação definido no 

D. L. nº 140/99, de 24 de abril (redação atual), inserindo-se na categoria “Quase Ameaçado” do LVVP. 

As colónias de quirópteros não encontram condições favoráveis de refúgio na área, pela inexistência de 

grutas e cavernas, embora sejam referidas algumas espécies de presença potencial, inseridas nas 

categorias de “informação insuficiente” e “Pouco Preocupante”. É ainda mencionada a ocorrência 

potencial de 3 espécies com estatuto de proteção e conservação definido no D. L. nº 140/99, de 24 de 

abril, na redação conferida pelo D. L. nº 49/2005, de 24 de fevereiro, e inseridos na categoria 

“Vulnerável” do LVVP: o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolofus hipposideros), o morcego-de-

ferradura-grande (Rhinolofus ferrumequinum) e o morcego-rato-grande (Myotis myotis).  

Quanto à herpetofauna, o EIA refere condições favoráveis à presença de répteis, dos quais destaca a 

cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca) e o cágado-de-carapaça estriada (Emys orbicularis) inseridos, no 

LVVP, nas categorias “Vulnerável” e “Em Perigo”, respetivamente. Apresentam estatuto de conservação 

e/ou proteção definido no D. L. nº 140/99, de 24 de abril, na redação conferida pelo D. L. nº 49/2005, 

de 24 de fevereiro, a cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca), a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides 
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bedriagai), o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), o 

lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica). 

A presença dos anfíbios encontra-se limitada à proximidade das linhas de água permanentes ou de zonas 

húmidas, enquanto a presença dos répteis se estende, preferencialmente, às áreas rochosas, abertas e 

expostas. 

O trabalho de prospeção no terreno, relatado no EIA, não confirma a presença de todas as espécies 

faunísticas inventariadas, com base nas fontes bibliográficas de referência para a região e estudos em 

áreas classificadas mais próximas utilizados, sendo atribuída a baixa percentagem de deteção (cerca de 

15% das espécies potenciais), à forte ocupação antrópica e intervenção nas formas de extração de rocha 

e de produção florestal que determinam, para a área de implantação do projeto, um cenário de menor 

relevância conservacionista e baixa diversidade florística e faunística.  

“Na área de implantação do projeto (área da pedreira e sua envolvente) não foram identificadas espécies 

florísticas e/ou habitats constantes da Diretiva de Habitats, ocorrendo na sua maioria de espécies ruderais e sem 

valor relevante sob a perspetiva da conservação (…) embora existam áreas naturais que se revestem de 

especial importância pelo continuum que representam em relação às áreas mais intervencionadas, bem como 

enquanto bolsas de refúgio de biodiversidade, como são as matas de pinhal mais preservadas e alguns troços do 

vale aberto da ribeira da Furna menos pressionados pela agricultura” (página 116). 

 

Nestas condições, os resultados da análise comparada da caraterização potencial e do levantamento de 

terreno, conduzem à conclusão da inexistência de relevante valor ecológico na área de ampliação da 

pedreira. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes previstos para a ampliação da pedreira são ponderados atendendo ao valor cumulativo 

sobre a situação atual de exploração da pedreira em curso.  

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrerão da desmatação, embora esta incida sobre áreas 

localizadas, de coberto arbóreo-arbustivo de reduzido valor florístico, essencialmente sobre 

comunidades arbustivas intersticiais de afloramentos rochosos. Nesta conformidade, estes impactes são 

avaliados com baixo significado e reduzida magnitude, apesar do efeito cumulativo relativamente aos 

impactes já induzidos. O EIA refere a inexistência de impactes decorrentes do empoeiramento e 
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emissão de partículas, que, a existir, conduziria à redução da taxa fotossintética na envolvente da 

pedreira. 

Na fase de desativação prevê-se a recuperação do potencial produtivo e do valor ecológico e florístico 

das comunidades vegetais. 

Os impactes sobre as comunidades faunísticas prendem-se, essencialmente com a remoção do habitat 

de alguns dos grupos faunísticos, com particular incidência sobre a herpetofauna.  

Face à argumentação da inexistência de ruído e de empoeiramento, não é previsível a perturbação e 

afetação significativa das demais comunidades faunísticas e habitats florestais na orla envolvente. 

Atendendo ao reduzido valor biológico referido no capítulo de caraterização, para a área a afetar pela 

ampliação da pedreira e, por outro lado, à disponibilidade de habitats na sua envolvente (povoamentos 

florestais de produção (pinhal) e galeria ripícolas ao longo das linhas de água, o EIA prevê que os 

impactes na fauna sejam “…negativos, diretos, pouco significativos e de incidência muito localizada, criando um 

efeito cumulativo que se considera diminuto e capaz de ser absorvido pelos impactes já manifestos no local.”. 

Em conclusão, considerando os impactes conjuntos sobre a Flora, Fauna e Habitats, estes são 

classificados como “…negativos, diretos e indiretos, temporários, pouco significativos, de baixa magnitude e 

pouco cumulativos”. Esta quantificação afigura-se adequada, atendendo às caraterísticas essencialmente 

rochosas da área de ampliação da pedreira e às técnicas de exploração utilizadas, que minimizam, de 

facto, o ruido e a emissão de poeiras. 

 

Medidas mitigadoras dos Impactes 

As medidas de mitigação propostas, a seguir elencadas, destinam-se, segundo o EIA, a assegurar o baixo 

significado dos impactes previstos para a fase de ampliação, e a assegurar a sua abolição na fase de 

desativação da pedreira.  

Ainda segundo o EIA, os impactes na fauna poderão ainda ser mitigados com as medidas de recuperação 

paisagística propostas no PARP, através das quais se poderá promover e antecipar a revitalização 

biológica de algumas zonas da pedreira, mesmo antes do fim da exploração, com repercussões positivas 

a curto-médio prazo na fauna. Por tal, concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no 

EIA. 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 836  

Projeto da Ampliação da Pedreira nº 5633, denominada “Laje Negra” 

Junho de 2014 

38/114 

Uma vez que a ampliação da pedreira prevê a afetação de uma área de povoamento florestal, e tendo 

sido referidas áreas de maior valor natural a preservar, recomenda-se acrescentar as seguintes medidas 

de mitigação e compensação: 

- A preservação das áreas naturais existentes na área de implantação do projeto que, segundo o EIA 

(página III 116 do EIA), se revestem de especial importância pelo continuum que representam em relação 

às áreas mais intervencionadas, bem como enquanto bolsas de refúgio de biodiversidade, como são as 

matas de pinhal mais preservadas e alguns troços do vale aberto da Ribeira da Furna menos 

pressionados pela agricultura; 

- A rearborização de área de igual dimensão do pinhal a afetar, em terreno do Baldio de Gondomil, a 

definir pelo ICNF e pelo Conselho Diretivo do Baldio, com o apoio técnico daquele Instituto, se tal for 

considerado pertinente, com espécie ou espécies adequadas à estação e em conformidade com o leque 

de espécies prioritárias e relevantes definidas no PROF do Alto Minho para a sub-região homogénea em 

causa. 

 

Monitorização 

O EIA não prevê plano de monitorização para o descritor Ecologia, o que se considera coerente com as 

conclusões sobre os impactes conjuntos sobre a Flora, Fauna e Habitats - pouco significativos, de baixa 

magnitude, temporários e pouco cumulativos – apesar de negativos, diretos e indiretos. 

 

Conclusão 

Em face do exposto, considera-se que deverá ser emitido parecer favorável quanto ao descritor 

Ecologia, integrando, na DIA, as medidas de mitigação dos impactes acima referidas. 

Atendendo ao facto de a ampliação da pedreira incidir sobre um Baldio submetido ao Regime Florestal 

Nacional, deverá ser acautelado o entendimento do ICNF. 

 

Avaliação da significância do impacte 
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Atendendo ao resultado da avaliação efetuada, considera-se que a preponderância a atribuir, no cálculo 

do IAP, a este descritor, deverá ser de “não relevante”, pelo que atrás se justifica. 

Fator Ambiental: SISTEMAS ECOLÓGICOS 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? 
 

2.4) Sem significado X 

3) Foram identificados impactes positivos? 
N (mas S na fase de recuperação, 

conforme PARP) 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? X 

4.4) Sem significado 
 

 

 

Socio-economia 

Caracterização da situação de referência 

Segundo o EIA, a pedreira insere-se num meio rural de relevo acidentado, com predomínio de 

afloramentos rochosos e povoamentos de pinheiro-bravo. Encontra-se afastada de aglomerados 

populacionais, designadamente, a cerca de 880 metros de Quebradas (Sanfins), 1300 metros de Soutelo, 

2250 metros de Taião, 1230 Bouça Velha, 1180 metros de Fujacos, e a 1380 de Cimo de Vila. 

O EIA mais informa que, de acordo com a entidade licenciadora, existem cerca de 18 pereiras 

licenciadas no concelho de Valença, das quais 2 se localizam a cerca de 2 km de distância. 

Da rede rodoviária existente, as EM 506 e EN 101 são as vias que servem a pedreira. 

A área total da pedreira insere-se em terrenos baldios da freguesia de Gondomil, para a exploração 

tendo o proponente celebrado um contrato com o Conselho de Baldios de Gondomil. 

O concelho de Valença perfaz uma área total de cerca de 117 Km2 dos quais a freguesia de Gondomil 

ocupa cerca de 9,5 km2, com uma densidade populacional de cerca de 31,7 habitantes/km2, valor 

bastante inferior à média do concelho, que regista uma densidade de cerca de 120,6 habitantes/km2. 

Em 2011, a população residente no concelho apresentava uma estrutura etária envelhecida, e a freguesia 

de Gondomil particular relevância, pela diminuição da população juvenil e o aumento da população com 

mais de 75 anos. 
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Cerca de 65% da população residente no concelho tem o ensino básico, 15% o ensino secundário, 

sendo baixo o registo de população residente com ensino superior. As taxas de analfabetismo no 

concelho, tendo baixado na década 2001 – 2011, registam um valor de cerca de 5%, valor idêntico ao 

registado para a região do norte. 

O setor terciário é o que regista maiores valores de atividade económica, com particular relevância nos 

ramos do “comércio e reparação”. Já no setor secundário, o segundo com maior expressão, as 

atividades económicas estão relacionadas com a atividade no setor da construção, com cerca de 67% do 

total seguindo da indústria transformadora com cerca de 37% do total.  

Relativamente à indústria extrativa o concelho de Valença regista cerca de 10 empresas. 

Cerca de 40% da população residente no concelho é ativa e, na freguesia de Gondomil, a população 

ativa corresponde a cerca de 31% da população residente. 

No setor primário, a agricultura envolve cerca de 3% da população residente no concelho, e na 

freguesia de Gondomil, cerca de 10% da população empregada. 

Da população desempregada, em 2011, cerca de 83,8% procurava novo emprego, e cerca de 13% o 

primeiro emprego. Na freguesia de Gondomil, a população desempregada em 2011 correspondia a 8 

indivíduos. 

Comparativamente, no período de 2001 – 2011, a taxa de desemprego quase duplicou no concelho de 

Valença, passando de cerca de 6% para 12%. 

Esta pedreira emprega cerca de 16 trabalhadores no total, com um horário das 8h00 às 18h00 de 

laboração, com intervalo entre as 12h00 e as 14h00 para almoço. 

Em sede de Aditamento ao EIA, foi esclarecido que a pedreira Laje Negra se insere em meio rural, 

encontrando-se consideravelmente afastada de aglomerados populacionais, não existindo na sua 

envolvente próxima habitações isoladas ou unidades industriais de qualquer tipo. As atividades 

económicas existentes na sua envolvente são a indústria extrativa, a agricultura e a exploração florestal. 

As pedreiras envolventes são todas de rocha ornamental e, pelo que é possível verificar no terreno, não 

têm unidades de transformação de pedra associadas, com a exceção, em algumas delas, de pequenas 

secções de quebra para a produção de cubos de calçada ou perpianho. 
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As pedreiras constituem os principais empregadores da população ativa local, quer a nível direto pelos 

postos de trabalho que criam, quer indireto pela dinamização que proporcionam ao pequeno comércio 

das povoações envolventes, adquirindo, assim, um peso significativo na economia local. Não se prevê 

que a oferta de trabalho criada pelas pedreiras possa afetar a mão-de-obra disponível para a agricultura, 

tendo em conta o regime minifundiário e a natureza familiar que caracterizam esta última. 

Relativamente à agricultura, as áreas agrícolas estão associadas aos aglomerados populacionais e ao vale 

da principal linha de água que atravessa aquele território, tratando-se de campos agrícolas de pequena 

dimensão, característicos do regime de propriedade minifundiário, ocupados por pastagens, pequenos 

talhões de produção de forraginosas e cerealíferas, com destaque para a produção de milho, sendo a 

cultura da vinha, embora praticada em pequena escala, também preponderante. 

A floresta de produção, à base de pinheiro-bravo, ocupa extensas áreas daquele território, 

desenvolvendo-se nas encostas mais suaves das elevações. A produção florestal constitui uma atividade 

importante na base socioeconómica local, sendo maioritariamente praticada em terrenos baldios de 

exploração comunitária, através das entidades locais (conselhos diretivos dos baldios), gestoras deste 

recurso. 

 

Avaliação de impactes ambientais  

No âmbito da análise de impactes, o EIA salienta a importância da exploração dos recursos endógenos 

no concelho e, em concreto, a atividade relacionada com as indústrias de extração, enquanto 

dinamizadoras de atividades económicas a montante e a jusante deste sector, pelo que o licenciamento 

desta pedreira reveste-se de interesse para a região. Da análise apresentada, salientam-se os impactes 

positivos de natureza socioeconómica local e regional, pela aplicação na região das receitas geradas e 

pela dinamização na economia local, considerados significativos enquanto atividade económica. 

A pedreira situa-se nas encostas mais declivosas ou nos cumes das elevações, em áreas de cariz 

vincadamente rochoso e inóspito, com afloramentos rochosos expostos à superfície, onde não existem 

condições propícias ao desenvolvimento da vegetação ou uso habitacional, pelo que se afasta 

consideravelmente das povoações e dos terrenos agrícolas que se encontram na sua envolvente, 

processando a sua atividade sem criar impactes negativos significativos de âmbito socioeconómico. 

Embora a pedreira confine, a N-NE, com área florestal, não exerce qualquer influência negativa na 

atividade florestal, assim como não interfere com a atividade das unidades extrativas suas vizinhas. 
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Também não se afigura interferir com qualquer tipo de equipamentos, acessibilidades ou serviços 

coletivos ao dispor das populações, não tendo sido identificados constrangimentos no tráfego rodoviário 

da EM506 (Friestas-Boivão) e da EN101 (Valença-Monção), pelas quais se processa a expedição dos 

produtos da pedreira, estando previsto um tráfego médio diário de 12 camiões utilizando a EM 506 em 

cerca de 2,8 Km e a EN 101 em cerca de 8 km. 

O impacte originado pelo tráfego de pesados será negativo pouco significativo, não se perspetivando um 

incremento significativo no tráfego gerado pela ampliação agora em avaliação, face à situação atual. 

A empresa proponente não tem conhecimento de reclamações sobre a sua atividade. 

Todavia, no âmbito deste procedimento de AIA, foi apresentada uma reclamação relativa aos 

escombros. Esta situação deverá ser acautelada no projeto de modo a evitar os efeitos de perigo 

referidos pelo reclamante. 

 

Medidas de minimização 

O estudo aponta para a adoção de medidas de minimização de carácter geral aplicáveis a este descritor, 

embora complementares também a outros descritores. Contudo, consideram-se ajustadas apenas as 

seguintes: 

- No que concerne a mão-de-obra, devem ser sempre privilegiados recursos humanos da região; 

- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 

em más condições, garantindo a limpeza regular dos acessos e da área afeta à pedreira, possibilitando a 

sua normal utilização por parte da população local. 

 

Plano de monitorização  

No caso em estudo e relativamente ao descritor socio-economia, o Aditamento informa que o 

proponente não dispõe de um plano de monitorização específico, tendo apresentado uma proposta com 

a qual se concorda, devendo o mesmo ser implementado. 
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Avaliação da significância do impacte 

Em termos de preponderância de impactes, este descritor deverá ser considerado “Relevante”. 

Fator Ambiental: SOCIO-ECONOMIA 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 2.2) Significativos? 
 2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 3) Foram identificados impactes positivos? S 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
  4.2) Significativos?  X 

4.3) Pouco significativos? 
 4.4) Sem significado 
 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado ao cumprimento das 

medidas de minimização e plano referido. 

 

 

Recursos Hídricos 

Projeto 

A água utilizada nas instalações sociais, nas operações de desmonte, nomeadamente na perfuração e no 

corte por fio diamantado, bem como na aspersão para despoeiramento, é proveniente de uma nascente 

localizada na zona de cotas mais elevadas da pedreira, conduzida por gravidade para um depósito com 

15 m3 e distribuída na pedreira também por gravidade. O consumo médio anual é de cerca de 20m3. 

Tendo em conta a finalidade da água captada, nomeadamente a atividade industrial, sugere-se que seja 

efetuada a comunicação da nascente existente na pedreira. 

O abastecimento de água potável para consumo dos trabalhadores será assegurado através de água 

engarrafada (garrafas e garrafões). 

Os efluentes resultantes das instalações sanitárias serão encaminhados para fossa séptica, seguida de 

poço absorvente, cuja licença de descarga deverá ser requerida. 
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No que respeita às águas pluviais, está previsto um sistema de drenagem periférico, que evite a sua 

entrada no interior da área de exploração. 

As águas pluviais do interior da pedreira serão conduzidas para uma bacia de decantação, no ponto mais 

baixo da pedreira, e restituídas à rede de drenagem natural, após decantação. 

 

Situação de referência 

Recursos Hídricos Superficiais 

O local em estudo enquadra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Minho, abrangendo por conseguinte uma 

área integra a Região Hidrográfica RH1. 

A exploração desenvolve-se numa área entre as sedes de concelho de Valença e de Monção, 

caracterizando-se por uma rede de drenagem superficial bastante expressiva, composta por linhas de 

água de água de carácter sazonal. 

As linhas de água com expressão, mais próximas da área de exploração, são a ribeira da Furna e o 

regato de S. Lourenço, afluente da ribeira da Furna. 

A drenagem superficial na área da pedreira em estudo será na sua maioria no sentido da ribeira da 

Furna, sendo esta linha de água a recetora das águas pluviais que drenam para o exterior da pedreira. 

De acordo com a cartografia militar, não se prevê que a área do projeto interfira com qualquer linha de 

água. 

 

Recursos hídricos subterrâneos 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo insere-se numa unidade 

hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado constituído, essencialmente, por rochas magmáticas e 

metamórficas com baixa permeabilidade. Assim, os fluxos subterrâneos são condicionados pelo padrão 

de fraturação que caracteriza a área, e o escoamento subterrâneo processa-se por permeabilidade 

fissural e por porosidade intergranular. 
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Na zona mais elevada da pedreira, nasce um pequeno veio de água, cuja água é aproveitada nas 

atividades da pedreira. 

Na pedreira, bem como na zona envolvente da área a licenciar, não existem nem foram identificadas 

captações de água que possam ser influenciadas pela exploração da pedreira. 

 

Avaliação dos Impactes 

Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem 

superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e 

qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos de baixa 

significância. 

 

Recursos hídricos superficiais 

Como referido, não se prevê que a área a licenciar interfira com qualquer linha de água. 

Os impactes nos recursos hídricos superficiais resultam essencialmente das fases de preparação e 

exploração, em que ocorrem as principais ações destrutivas. 

Os principais impactes expectáveis resultam essencialmente de casos esporádicos de arrastamento, 

transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão ou de hidrocarbonetos, derivados das 

diversas operações de exploração da pedreira, que poderão originar a contaminação das linhas de água a 

jusante da pedreira, nomeadamente em períodos de maior precipitação. 

Atendendo a que os efluentes domésticos serão conduzidos a uma fossa estanque, seguida de poço 

absorvente, não é espectável que daqui possam ocorrer alterações na qualidade das águas superficiais. 

 

Recursos hídricos subterrâneos 

Os principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos também ocorrem durante as fases de 

preparação e exploração, e prendem-se com a eventual alteração qualidade da água, decorrente de 
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situações extraordinárias de infiltração de substâncias poluentes no solo, resultantes por exemplo do 

derrame de óleos provenientes do normal funcionamento da maquinaria. 

Durante a fase de exploração, situando-se a pedreira numa encosta de declive acentuado e 

considerando que será dada continuidade ao desmonte superficial em flanco de encosta, não se prevê 

que ocorra a intersecção do nível freático, não havendo assim a criação de impactes cumulativos ao 

nível da qualidade das águas subterrâneas. 

Na fase de desativação, todas as atividades produtivas da pedreira cessarão, decorrendo apenas 

trabalhos de recuperação, não sendo expectável que estes possam originar impactes negativos nos 

recursos hídricos subterrâneos e superficiais. 

 

Medidas de Minimização 

O estudo prevê a implementação, durante as diferentes fases do projeto, de um conjunto de medidas de 

minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com as 

quais se concorda, propondo-se ainda que sejam acrescentadas as seguintes: 

- Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, 

nomeadamente das valas a instalar na periferia da área de escavação e da rede a instalar no interior da 

pedreira; 

- As águas pluviais conduzidas para a bacia de decantação no ponto mais baixo da pedreira e que 

poderão ser restituídas à rede de drenagem natural em casos de acumulação excessiva, deverão cumprir 

com as condições a definir na licença de descarga que vier a ser emitida para o efeito e que deverá ser 

requerida pelo proponente; 

- As operações de manutenção e armazenamento de substâncias potencialmente poluentes, como 

combustíveis, deverão ser localizadas em locais impermeabilizados e cobertos, dotados de bacias de 

retenção com capacidade suficiente para conter eventuais derrames; 

- Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes (óleos 

e lubrificantes), todos os trabalhadores da pedreira devem ser instruídos para que, caso se detete algum 

derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento enviado para reparação, 

devendo a área contaminada ser confinada e sujeita a um processo de limpeza/descontaminação. 
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Plano de Monitorização 

O plano proposto consiste na monitorização da qualidade das pluviais armazenadas na bacia de 

decantação, junto ao ponto de descarga, em termos de Sólidos Suspensos Totais e Óleos e Gorduras. 

No entanto, considera-se que em substituição deste último parâmetro, deverá ser analisado o 

parâmetro Óleos Minerais. 

Importa no entanto referir que, caso ocorram descargas da bacia de decantação, a licença que vier a ser 

emitida imporá um regime de monitorização que deverá ser cumprido pelo proponente aditando-se à 

futura DIA, caso tal ocorra, os termos de adaptação do Plano de Monitorização. 

 

Conclusão 

De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente nas fases de 

preparação e exploração e são considerados, negativos, temporários, pouco significativos, baixa 

magnitude e pouco cumulativos. 

Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, também não são 

espectáveis a ocorrência de impactes negativos significativos. 

Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder provocar impactes negativos sobre os 

recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de 

parecer favorável, condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas no EIA, e 

complementadas com as referidas neste parecer setorial. 

Relativamente ao plano de monitorização proposto, considera-se que deverá ser analisado o parâmetro 

Óleos Minerais em detrimento do parâmetro Óleos e Gorduras. 

Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos 

recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir 

pela APA, I.P., nomeadamente a rejeição de águas residuais domésticas no solo e a rejeição de águas 

pluviais potencialmente contaminadas armazenadas na bacia decantação a instalar na zona mais baixa da 

exploração. Tendo em conta a finalidade da água captada, nomeadamente a atividade industrial, sugere-

se que seja efetuada a comunicação da nascente existente na pedreira. 
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Avaliação da significância do impacte 

Do ponto de vista da preponderância, este descritor deverá ser considerado como “Não relevante”. 

Fator Ambiental: RECURSOS HÍDRICOS 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? N 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado X 

 

 

Qualidade do Ar 

 

Caracterização da Situação de Referência 

A caracterização da qualidade do ar ambiente da área em estudo foi efetuada com base nos dados 

disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) (na base de dados on-line sobre a 

Qualidade do Ar - QualAr) e pela CCDR-Norte (nos relatórios anuais de qualidade do ar da região 

Norte) no âmbito da monitorização nacional da qualidade do ar ambiente prevista no Regime de 

Avaliação e Gestão da Qualidade do Ar Ambiente (RAGQAA), estabelecido pelo D.L. nº 102/2010, de 

23 de setembro. 

A área em estudo insere-se na Zona Norte Litoral (Figura III.10.1), cuja estação de monitorização, 

denominada Minho-Lima (anteriormente designada Senhora do Minho), é do tipo “rural de fundo” e fica 

situada na freguesia de Montaria, município de Viana do Castelo, cerca de 25 km a SW da área de 

implantação do projeto. 

De forma complementar a este estudo, procedeu-se à análise do Índice da Qualidade do Ar (IQAr) na 

Zona Norte Litoral, determinado pela APA em colaboração com as CCDR. Para caracterizar a 

qualidade do ar ambiente realizou-se para este estudo uma campanha de recolha de amostras de 
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partículas (PM10) na atmosfera, incidindo na envolvente da área da pedreira Laje Negra, tendo como 

objetivo caracterizar o principal fator de alteração da qualidade do ar associado à indústria extrativa: o 

empoeiramento. 

Na indústria extrativa, o principal fator de alteração da qualidade do ar é o empoeiramento (emissão 

para a atmosfera de partículas finas essencialmente com a mesma composição da rocha de origem), uma 

vez que os processos produtivos diretamente ligados a esta atividade extrativa não emitem efluentes 

gasosos, com exceção dos gases emitidos pelos motores dos equipamentos móveis. 

Os gases acima referidos (essencialmente: monóxido de carbono, óxidos de azoto, compostos 

orgânicos voláteis e fumos negros) resultam da utilização de combustíveis fósseis como fonte energética 

dos processos de combustão que possibilitam a movimentação de veículos, fonte energética para a qual, 

dada a finalidade em questão, não existem alternativas viáveis no atual estágio de desenvolvimento 

tecnológico mundial. 

Contudo, considerando os equipamentos móveis presentes na pedreira Laje Negra, pode considerar-se 

que as quantidades de gases geradas não excederão o “normal” para este tipo de equipamentos, os 

quais são em número relativamente baixo e, uma vez que são de fabrico recente, deverão cumprir as 

normas que regulam a emissão de poluentes atmosféricos por veículos pesados, conforme será 

salientado nas medidas mitigadoras propostas neste EIA. 

A subsequente análise incide, portanto, no empoeiramento gerado pela atividade da pedreira Laje 

Negra, designadamente pelos processos de desmonte do maciço rochoso, redução do tamanho dos 

blocos (aparelhamento) e circulação dos equipamentos nos acessos interiores da área da pedreira, 

tendo-se, para o efeito, realizado uma campanha de amostragens de PM10 na envolvente da pedreira, 

junto aos potenciais recetores sensíveis. 

A amostragem de PM10 e consequente análise dos resultados obtidos foram realizadas em 

conformidade com a nota técnica “Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, 

em pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental” (Instituto do Ambiente, 2006), 

atualmente disponibilizada pela APA, e com o D. L. nº 102/2010, de 23 de setembro. 

A campanha de amostragens de PM10 foi realizada nos aglomerados populacionais mais próximos da 

pedreira em análise e potencialmente mais expostos ao empoeiramento por esta emitido, ou seja, as 

povoações de Quebrada e Fujacos. 
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A campanha de amostragens decorreu durante oito dias consecutivos no local PA1 (de 3 a 10 de março 

de 2012) e durante sete dias consecutivos no local PA2 (de 15 a 21 de março de 2012), perfazendo um 

período total de amostragem de 15 dias que abrangeu o horário de laboração da pedreira e incluiu dois 

fins-de-semana. Como outros focos emissores de poeiras identificados na envolvente da área da 

pedreira Laje Negra, referem-se outras pedreiras em lavra ativa, o tráfego rodoviário associado à 

indústria extrativa, em geral, e as atividades agrícolas. 

Numa análise global dos resultados obtidos, pode-se concluir que, face a concentrações de PM10, de 

uma forma geral inferiores aos valores limite legais, e mesmo inferiores às concentrações que neste 

domínio caracterizam a qualidade do ar da região, a pedreira em estudo não emite níveis de 

empoeiramento suscetíveis de afetar a qualidade do ar da sua envolvente. 

 

Identificação de Impactes 

O sistema de exploração da pedreira em estudo não emite poluentes atmosféricos, com exceção dos 

gases resultantes da combustão processada nos motores dos equipamentos móveis, cujos motores 

deverão cumprir as especificações legais para a emissão de poluentes atmosféricos, sendo, estes, no 

geral, produzidos em quantidades incapazes de provocar impactes significativos, atendendo ao número 

de equipamentos em causa. 

Assim, os impactes na qualidade do ar associados à atividade em análise estão fundamentalmente 

relacionados com a emissão de poeiras - empoeiramento -, partículas finas com a mesma composição 

química da rocha explorada, as quais, ao entrarem em suspensão na atmosfera por ação dos ventos, 

podem originar condições atmosféricas prejudiciais para a saúde humana e também para o coberto 

vegetal. 

As operações de perfuração de rocha e a circulação dos equipamentos móveis em acessos de terra 

batida constituem os principais focos de empoeiramento identificados nesta pedreira, sendo neste 

âmbito que se centra a subsequente análise de impactes, tendo por base os resultados da campanha de 

amostragem das concentrações de PM10 realizadas para este estudo. 

 

Impactes do empoeiramento  

Situação atual 
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Os resultados obtidos na campanha de amostragem de PM10 permitem constatar que o empoeiramento 

se faz sentir com fraca intensidade na envolvente da pedreira e, concretamente, nos aglomerados 

populacionais (recetores sensíveis) potencialmente mais expostas ao empoeiramento emitido pela 

pedreira - Quebrada e Fujacos -, junto dos quais não se obtiveram concentrações de PM10 acima dos 

valores limite para a proteção da saúde humana considerados neste estudo, nomeadamente o valor 

limite diário de 50 μg/m3 e o valor limite anual de 40 μg/m3, estabelecidos no D. L. nº 102/2010, de 23 

de setembro. 

As concentrações máximas diárias de PM10 registadas na campanha, por local de amostragem, foram de 

21,4 μg/m3 e de 36,2 μg/m3, obtidos, respetivamente, em Quebrada e em Fujacos. A análise destes 

resultados, face ao posicionamento geográfico da pedreira relativamente a estas povoações e aos ventos 

dominantes que ocorreram nos dias em que foram obtidos, levam a concluir que a pedreira pode ter 

contribuído para o empoeiramento registado em Quebrada, mas tal não terá sucedido relativamente a 

Fujacos, cujos níveis de empoeiramento estarão relacionados com outras possíveis fontes emissoras, 

entre as quais, outras pedreiras situadas próximo desta povoação. 

Um dos resultados obtidos que melhor pode traduzir a influência da pedreira em estudo para os níveis 

de empoeiramento registados junto aos recetores sensíveis da sua envolvente, refere-se a uma 

amostragem realizada em Quebrada (5 de março 2013), durante a qual a pedreira, localizada a montante 

da povoação, se encontrava na linha do vento dominante (ENE). Nesta amostragem obteve-se uma 

concentração diária de PM10 de 14,7 μg/m3, um valor que pode ser considerado muito baixo, sendo 

mesmo inferior ao valor médio das concentrações diárias (15,1 μg/m3) referente a esta povoação. 

Assim, os resultados obtidos na campanha de amostragens de PM10 realizada para este estudo 

permitem considerar que a pedreira Laje Negra não emite níveis de empoeiramento suscetíveis de 

afetar significativamente a qualidade do ar da sua envolvente e, deste modo, a saúde das populações que 

ali habitam. 

Estas condições estão relacionadas com determinados fatores que concorrem para que a pedreira em 

estudo não represente um foco crítico de produção e emissão de empoeiramento, a saber: 

- A utilização do corte por fio diamantado como principal método de desmonte de rocha, cujo 

funcionamento praticamente não produz empoeiramento; 

- A utilização de uma máquina perfuradora com captador de poeiras; 

- A utilização de água na perfuração do granito (martelos pneumáticos); 
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- A aspersão de água nos acessos interiores; 

- Uma relativamente baixa circulação de equipamentos no interior da pedreira e um relativamente baixo 

tráfego de camiões de expedição dos blocos acabados (ambos por comparação p. ex. com as pedreiras 

de agregados). 

Tendo a campanha de amostragens de PM10 sido realizada na envolvente da pedreira em estudo, os 

resultados obtidos traduzem o efeito cumulativo decorrente do conjunto das fontes emissoras de 

empoeiramento presentes no território em análise, entre as quais, outras pedreiras, pelo que, 

atendendo aos baixos valores obtidos, pode-se concluir que os impactes exercidos pela pedreira Laje 

Negra na qualidade do ar, de forma isolada ou cumulativa com as restantes fontes emissoras 

identificadas, são pouco significativos e de reduzida magnitude. 

De referir ainda que relativamente a eventuais efeitos nefastos do empoeiramento na vegetação, o 

coberto vegetal existente na orla envolvente da área da pedreira não revela sintomas de exposição 

excessiva a este fenómeno. 

 

Fase de ampliação 

Ao longo da vida útil da pedreira, poderá ocorrer a incorporação de mais equipamentos produtivos, 

como pás-carregadoras ou martelos pneumáticos, relativamente àqueles que estavam em funcionamento 

na altura das amostragens de poeiras realizadas no âmbito deste estudo. Contudo, dadas as 

características da pedreira e o seu objeto de atividade (produção de rocha ornamental), não é 

expectável que as futuras condições operativas venham a diferir substancialmente das atuais, sabendo-se 

ainda que a pedreira tem atualmente uma capacidade produtiva suficiente para fazer face à sua 

ampliação. 

Não estando, portanto, previsto criar focos de empoeiramento diferentes dos atuais, nem sendo 

esperado que estes venham a produzir maiores quantidades de poeiras do que aquelas que produzem 

atualmente, considera-se que na fase de ampliação o empoeiramento resultante da pedreira em estudo 

não deverá adquirir níveis superiores aos que se verificaram neste estudo. 

Os níveis de empoeiramento obtidos permitem também antever condições atmosféricas apropriadas ao 

desenvolvimento das espécies vegetais a introduzir na pedreira com a implementação do PARP, as quais, 

por seu turno, poderão proporcionar eficazes barreiras arbóreas à propagação das poeiras. 
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Não obstante, deverão ser implementadas outras medidas destinadas a assegurar que, ao longo da fase 

de exploração, a pedreira continue a registar baixos níveis de empoeiramento e, por conseguinte, a ter 

uma contribuição pouco cumulativa no conjunto das restantes fontes emissoras existentes no território 

onde se insere. 

Reforça-se, assim, a necessidade de ser assegurada a eficácia dos sistemas que permitem reduzir o 

empoeiramento, mantendo-os em bom estado de funcionamento, e introduzindo-lhes melhorias ao 

longo da vida útil da pedreira, a par com a monitorização da qualidade do ar neste domínio, conforme 

definido no Plano de Monitorização. 

A este respeito deve referir-se que, embora 80% do valor limite diário, ou seja 40 μg/m3, não tenha sido 

excedido em mais de 50% do período de amostragem referente a este estudo (Nota Técnica da APA), 

propõe-se que seja dada continuidade à monitorização das PM10, tendo em vista a avaliação sistemática 

da influência da pedreira em estudo nas condições atmosféricas que neste domínio caracterizam o 

ambiente da sua envolvente. 

 

Fase de desativação 

Com o cessar das atividades produtivas da pedreira, cessará o empoeiramento resultante destas, não se 

prevendo que as atividades de recuperação paisagística da pedreira, a decorrer nesta fase, venham a 

constituir focos de empoeiramento com qualquer significado. 

Em resumo, os impactes do empoeiramento de Partículas (PM10) emitidas pela pedreira classificam-se 

como: Negativos, diretos e indiretos, temporários, pouco significativos, de baixa magnitude, e pouco 

cumulativos. 

 

Medidas mitigadoras do empoeiramento 

As medidas propostas no EIA para assegurar a produção de baixos níveis de empoeiramento durante a 

fase de exploração consideram-se adequadas. 

 

Plano de Monitorização 
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O Plano de Monitorização apresentado é adequado. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Em termos de preponderância de impactes, este descritor deverá ser considerado “não relevante”. 

Fator Ambiental: QUALIDADE DO AR 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? N 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado 
 

 

Face ao exposto, entende-se ser de emitir parecer favorável relativamente a este descritor, 

condicionado á implementação das medidas de minimização e plano de monitorização.  

 

 

Ruído 

Caracterização da Situação de referência 

Procederam à caracterização da situação de referência, tendo para o efeito sido efetuadas medições na 

periferia da mesma, com o objetivo de caracterizar o ambiente acústico na envolvente da pedreira, 

incidindo nos aglomerados populacionais representativos dos recetores sensíveis potencialmente 

expostos ao ruído emitido pela pedreira, tendo para o efeito sido realizadas medições em duas zonas 

localizadas nas proximidades da pedreira (lugar de Fujacos e lugar de Quebrada), tendo sido efetuadas 

medições em pelo menos três pontos junto a cada uma dessas zonas. 

Segundo o EIA, a área da pedreira Laje Negra e as povoações da sua envolvente encontram-se 

classificadas como “zonas mistas” na planta de zonamento acústico do município de Valença. 
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Tendo por base os resultados obtidos na avaliação acústica, pode-se concluir que não excedem os 

valores limite estabelecidos para “zonas mistas”, nem o valor limite de incomodidade para o período de 

referência diurno, pelo que se encontram em conformidade com o Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. Pode também referir-se que relativamente às 

“zonas sensíveis”, delimitadas no território em avaliação, os resultados obtidos também indicam o 

cumprimento dos correspondentes valores-limite, uma vez que essas “zonas sensíveis” ficam inseridas 

dentro das povoações avaliadas, quer o Lden, quer o Ln obtidos, não excedem, respetivamente, os 

valores limites de 55dB(A) no período diurno-entardecer-noturno, e de 45dB(A) para o período 

noturno. 

A “zona sensível” delimitada a norte da pedreira, no local designado por Nossa Sr.ª dos Remédios, trata-

se de um local de culto (capela) e não habitado, onde a presença de recetores sensíveis é temporária, 

essencialmente em dias festivos em que a pedreira também se encontra inativa. Além disso, não é 

expectável que o ruído emitido pela pedreira se faça sentir neste local, atendendo à sua localização, a 

mais de 800 metros da pedreira, e ao efeito de barreira que é exercido pela elevação topográfica que se 

encontra imediatamente a norte desta. 

Em suma, os resultados obtidos permitem concluir que os níveis de ruído produzidos pela atividade da 

pedreira em estudo não afetam com significado o ambiente acústico da sua envolvente, não 

constituindo, assim, uma fonte de ruído causadora de incomodidade nos recetores sensíveis presentes 

naquele território. 

 

Identificação e avaliação dos impactes 

Na fase de exploração (fase atual/ampliação) não são esperadas alterações significativas do quadro que 

caracteriza o conjunto das fontes emissoras de ruído, sendo que os principais focos de ruído associados 

à pedreira são as atividades de desmonte de rocha e a remoção desta das frentes de desmonte, não 

sendo expectável assim que possa haver um incremento significativo dos níveis sonoros, pelo que os 

impactes sonoros gerados serão pouco significativos, pouco cumulativos e de reduzida magnitude.  

O ruído emitido pela pedreira tem um impacte negativo, pouco significativo, baixa magnitude, 

temporário, tipo direto e indireto e pouco cumulativo. 

Na fase de desativação/recuperação cessarão as fontes de ruído identificadas na pedreira, pelo que serão 

abolidos os impactes no ambiente acústico associado a este descritor, não sendo previsível que as 
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atividades de recuperação paisagística definidas no PARP para esta fase venham a emitir níveis de ruído 

suscetíveis de criar impactes significativos no ambiente acústico. 

Medidas de Mitigação 

Na fase de exploração, embora os impactes detetados não revelem um peso significativo no contexto 

onde a exploração se insere, promovendo um melhor enquadramento no meio envolvente, foram 

propostas medidas de minimização, com as quais se concorda. 

 

Plano de Monitorização 

Está previsto um plano de monitorização do ruído ambiental, que permite controlar os valores de 

emissão de ruído, de forma a cumprir a legislação em vigor e prevenir a ocorrência de situações de 

incomodidade e poluição sonora na área envolvente e consequente incómodo para as populações 

vizinhas. 

A avaliação acústica deverá ser realizada nos recetores sensíveis existentes na envolvente da pedreira, 

designadamente nos mesmos aglomerados selecionados para a caracterização da situação de referência 

e deverá ter uma periodicidade de trienal (de modo a acompanhar a evolução dos níveis de emissão de 

ruído), ou sempre que se verifiquem alterações a nível de funcionamento da atividade extrativa ou 

alterações do tráfego de veículos pesados, ou no caso de serem registadas reclamações, deverá 

proceder-se a uma campanha de verificação. Se os resultados das medições assim o justificarem, poderá, 

posteriormente, ser definida uma outra periodicidade, com intervalos mais curtos. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Em relação à preponderância deste descritor, a mesma deverá ser classificada como “Não relevante”. 

Fator Ambiental: RUÍDO 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? N 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  
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4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado X 

 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável. 

 

Resíduos 

Caracterização da Situação de Referência 

Procederam à caracterização da situação de referência, destacando-se que a atividade de extração está 

sempre associada a produção de alguns tipos de resíduos, nomeadamente fragmentos de rocha 

(escombros), metais ferrosos, outros óleos de motores, transmissões e lubrificação, filtros de óleo, 

pneus usados, outras pilhas e acumuladores e outros RSU e equiparados, incluindo misturas de resíduos. 

Foram identificados pelos respetivos códigos LER os diferentes resíduos, bem como estimada a 

quantificação e a sua origem. 

Salienta-se que os escombros são resíduos inertes, aos quais se pode atribuir o código 01 04 08 

“Gravilhas e fragmentos de rocha”, da Lista Europeia de Resíduos (LER). 

A empresa optou pela subcontratação de empresas externas que se deslocam à pedreira para realizarem 

as operações de manutenção ou, em caso maior complexidade da intervenção, efetuam o transporte do 

equipamento avariado para as suas próprias instalações situadas na região. Em ambos os casos 

(reparação na pedreira ou no exterior), as empresas subcontratadas retomam os resíduos resultantes 

destas operações. 

As operações correntes de manutenção dos equipamentos, como a mudança de óleos e de pneus, são 

realizadas pelo pessoal da pedreira, num local coberto e para tal vocacionado, junto a um pequeno 

edifício que serve de armazém. Os óleos usados são recolhidos das máquinas para recipientes 

apropriados e armazenados em bidões metálicos herméticos num contentor, onde são também 

colocados os pneus e pequenas peças fora de uso. Todos estes resíduos são posteriormente expedidos 

da pedreira por transportadores oficialmente autorizados para o efeito, com destino a unidades 

externas de eliminação ou valorização. 

Os escombros formam um grupo específico de resíduos atendendo à natureza inerte destes resíduos 

que têm as mesmas características físico-químicas do granito de origem. A gestão (movimentação e 
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deposição no interior da área da pedreira) destes resíduos é regulamentada pelo D. L. nº 10/2010, de 4 

de fevereiro, pelo que faz parte integrante do Plano de Pedreira. 

 

Identificação e avaliação dos impactes 

Na fase de exploração (fase atual/ampliação), não são esperadas alterações significativas do quadro que 

caracteriza a produção de resíduos, sendo que os procedimentos incorretos de manuseamento, 

acondicionamento e expedição dos resíduos poderão estar na origem de contaminação dos solos, pelo 

que os impactes serão pouco significativos, de reduzida magnitude, de reduzida probabilidade, e com 

efeitos cumulativos diminutos. 

Na fase de desativação, com o cessar das atividades produtivas, poderão ocorrer impactes neste 

domínio, se se verificar o abandono na pedreira dos equipamentos e das instalações anexas, situação que 

será evitada com a correta implementação do PARP. 

 

Medidas de Mitigação 

Com o objetivo de assegurar a baixa probabilidade de ocorrência de impactes durante a fase de 

exploração e sanear a probabilidade de manifestação de impactes, nomeadamente impactes residuais, na 

fase de desativação, o EIA propõe um rol de medidas de minimização com as quais se concorda. 

 

Plano de Monitorização 

O Plano de Monitorização estabelece os parâmetros a monitorizar, os métodos de monitorização, os 

valores limite/objetivos a atingir e medidas a implementar face ao incumprimento dos valores limite e 

dos objetivos. O referido plano prevê que a frequência de monitorização na produção, armazenamento 

temporário e expedição dos resíduos industriais seja constante, de forma a evitar impactes. 

Anualmente devem ser verificados os procedimentos formais estabelecidos na legislação para o 

preenchimento dos Mapas Integrados de Registo de Resíduos (MIRR), através do Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), suportado pelo Sistema Integrado de Registo da APA (SIRAPA). 
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Avaliação da significância do impacte 

Em relação à preponderância deste descritor, a mesma deverá ser classificada como “Não relevante”. 

Fator Ambiental: RESÍDUOS 

1) Foram identificados impactes negativos? S 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? N 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado 
 

 

Face ao exposto, considera-se que o descritor Resíduos merece parecer favorável. 

 

 

Património 

No que se refere a antecedentes deste projeto, já havia sido aprovado pelo antigo IGESPAR o relatório 

de descritor patrimonial para o EIA, da autoria do Dr. Carlos Roque Chaves. 

O EIA incluía aquele estudo, pelo que foi considerado em conformidade. 

O estudo, bem como o EIA, definiram que dentro da área destinada à ampliação, bem como na área 

total destinada à futura exploração, não foram identificados quaisquer elementos patrimoniais, embora 

na envolvente, numa distância nunca inferior a 1500m, tenham sido identificadas várias ocorrências, 

todas elas de teor arqueológico. 

As condições de realização da prospeção ao terreno, que esteve na base da caracterização da situação 

de referência para o património cultural, nem sempre foram as mais favoráveis à identificação de novos 

elementos. 

Contudo, a não identificação de novas ocorrências dentro da área afeta ao projeto, bem como a não 

referenciação de outras já conhecidas na mesma circunstância, levou a que o EIA se pronunciasse pela 

não afetação de património em resultado da execução do projeto. Aquele facto não invalida, no entanto, 

a necessidade de se prever como medida de minimização de impactes, o acompanhamento arqueológico 
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da fase de trabalhos com afetação do subsolo, tanto no interior da área de projeto como nas 

imediações, incluindo desmatações e escavações de níveis humosos. 

Aquela medida de minimização de impactes, que possui sobretudo um valor preventivo, (acrescido da 

convicção metodológica na disciplina da prospeção arqueológica de que a revisão de áreas 

anteriormente prospetadas, depois de limpas/desmatadas, conferem novas condições de avaliação) terá 

de ter por objeto não apenas as ações diretamente envolvidas na execução do projeto, mas também 

aquelas que com ela se associem e que tenham também implicações no solo.  

Para que aquelas ações sejam eficazes, torna-se impreterível que todos os trabalhos de preparação das 

áreas para exploração e escavações se executem sob a forma de empreitada, para que o 

acompanhamento arqueológico e as novas prospeções sejam efetivas e eficazes. 

Em face do exposto, considera-se que se encontram reunidas as condições para a emissão de parecer 

sectorial favorável ao projeto, sendo necessário que na respetiva DIA se vertam as medidas de 

minimização de impactes expostas. 

 

Avaliação da significância do impacte 

Tendo em conta o resultado da avaliação efetuada sobre este descritor, e no que concerne aos aspetos 

de preponderância do mesmo, considera-se que o descritor patrimonial é “não relevante”. 

Fator Ambiental: PATRIMÓNIO 

1) Foram identificados impactes negativos? N 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos? 
 

2.2) Significativos? 
 

2.3) Pouco significativos? 
 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? N 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? 
 

 4.2) Significativos?  
 

4.3) Pouco significativos? 
 

4.4) Sem significado 
 

 

 

Pareceres Externos 
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Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foram solicitados pareceres à 

Câmara Municipal de Valença (CMV), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

(ICNF), e à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Todas as entidades se pronunciaram em tempo e a leitura integral dos referidos pareceres pode ser 

efetuada por consulta aos Anexos ao presente Parecer. 

 

A Câmara Municipal de Valença refere no seu parecer que a pedreira em avaliação é a maior 

exploração a céu aberto do concelho.  

Menciona igualmente que, do ponto de vista visual, existem impactes ambientais significativos, e que não 

são identificadas áreas em recuperação ou já recuperadas, pelo que indica que deverá ser implementado 

o PARP, com faseamento e prazos de execução definidos, bem como implementadas as medidas de 

minimização relativas aos descritores ruído, qualidade do ar e qualidade das águas subterrâneas, e 

mitigados também os impactes associados ao transporte dos produtos da extração. 

 

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF), refere, no parecer emitido e 

em termos de conclusões, que: 

“- A área contratualizada entre o baldio de Gondomil e a empresa Granitos S. Martinho, Lda, para a exploração 

de granitos, é – nos termos da legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios - insuficiente quer para a área 

atualmente em exploração quer para a ampliação pretendida; 

- Na parte que seja propriedade comunitária, devidamente sancionado pela assembleia de compartes, deve ser 

celebrado um acordo de cessão de exploração que garanta o cumprimento do nº 2 do artigo 15º e o nº 3 do 

artigo 16º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 

14 de janeiro; 

- Relativamente às propriedades privadas deve ser garantido o cumprimento das disposições referidas no ponto 

anterior através de arrendamento, aquisição ou outra; 

Em conformidade com o exposto anteriormente e sem prejuízo da demais legislação em vigor e dos pareceres 

de outras entidades competentes, o ICNF emite parecer favorável condicionado pelos motivos expostos em 3.2.1, 

3.2.2. e 3.2.3.”. 
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[Os itens a que se refere a conclusão do parecer do ICNF acima transcrita são: 

 
“3.2.1 - Nº2 do artigo 16º (proibição de edificação nos terrenos das classes alta e muito alta de perigosidade de incêndio florestal); 
 
Verificada a planta de perigosidade do PMDFCI em vigor, constata-se que nos terrenos em causa, existe sobreposição com as classes alta e 
muito alta, no entanto dada a natureza das edificações em presença, parece-nos não se aplicar este normativo a esta situação em concreto. 
 
Por outro lado, as características deste território e as classes de perigosidade que nele incidem recomendam a adopção de práticas preventivas 
que deverão constar quer no PMDFCI, quer no desenvolvimento das actividades de exploração das massas minerais, designadamente, cf. 
adiante se refere, pelo cumprimento do art.º 30º deste mesmo diploma legal. 
 

“Artigo 30.º - Maquinaria e equipamento 
Durante o período crítico, nos trabalhos e outras actividades que decorram em todos os espaços rurais e com eles relacionados, é obrigatório 
que as máquinas de combustão interna e externa a utilizar, onde se incluem todo o tipo de tractores, máquinas e veículos de transporte 
pesados, sejam dotadas de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de dispositivos tapa -chamas nos tubos de escape ou chaminés, e 
estejam equipados com um ou dois extintores de 6 kg, de acordo com a sua massa máxima, consoante esta seja inferior ou superior a 10 000 
kg.” 

 
3.2.2 – Situação actual 
N.º2 do artigo 15.º conjugado com o n.º11 do artigo 15.º (faixas de gestão de combustíveis e condicionalismos à edificação – edificações 
existentes); 
 
Decorre da conjugação destes números e artigos, que exista uma faixa de protecção em torno da exploração, nunca inferior a 100m, em todas 
as áreas confinantes com espaço florestal e em torno do edificado existente, em solo rural, nas condições e com as características previstas 
neste diploma legal. 
 
No caso presente, as edificações existentes não têm esta situação acautelada e grande parte da área em exploração, não possui uma faixa de 
gestão de combustíveis nas condições previstas na legislação em vigor. 
 
Ainda no âmbito do Decreto-Lei nº124/2006, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº17/2009, de 14 de Janeiro, poderá 
estar em causa neste caso o cumprimento do n.º 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 15.º para efeitos do n.º 2 do mesmo artigo e ainda também o n.º11 do 
artigo 15.º configurando o previsto no artigo 21.º, n.º 1 (Incumprimento de medidas preventivas), com os procedimentos previstos nos 
números de 2 a 6.  
 
Por outro lado, cf. o artigo 38.º n.º 2 alíneas a) e b), terá de ser ponderada a eventual aplicação de processos de contra-ordenação e coimas. 
 
3.2.3 – Ampliação da pedreira 
N.º3 do artigo 16.º conjugado com o n.º11 do artigo 15.º (faixas de gestão de combustíveis e condicionalismos à edificação – novas 
edificações); 
 
Decorre da conjugação destes números e artigos, que a entidade promotora possua uma parcela de terreno com dimensão suficiente para 
incorporar uma faixa de protecção em torno da exploração nunca inferior a 100m, em todas as áreas confinantes com espaço florestal e entre 
novas edificações e a extrema da propriedade, em solo rural, nas condições e com as características previstas neste diploma legal. 
 
Neste caso, se a situação actual, no que concerne às faixas de gestão de combustíveis em torno da área em exploração, conforme ficou 
descrito, não cumpre a legislação em vigor, qualquer ampliação irá traduzir-se no agravamento daquele incumprimento, pelo que será 
necessário garantir previamente a sua implantação dentro da área concessionada para a exploração de massas minerais.  
 
Quanto a novas edificações terá igualmente de ser garantida uma faixa de 100m, nas condições anteriormente descritas e de acordo com o 

citado diploma legal.”] 

 

A Direcção-Geral de Energia e Geologia informa da inexistência de qualquer sobreposição da área 

do projeto com áreas afetas a recursos geológicos, pelo que considera que não serão gerados impactes 

negativos significativos neste âmbito, emitindo parecer favorável ao projeto. 
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4. CONSULTA PÚBLICA 

Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo I do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, a Consulta 

Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 16 de abril de 2014 e o seu final a 16 

de maio de 2014. 

Durante o período de Consulta Pública deu entrada na CCDRNorte, a 16 de maio de 2014, uma 

reclamação cujo remetente, Jaime Alves Gonçalves, refere ser morador no lugar da Igreja, freguesia de 

Gondomil, concelho de Valença. 

O reclamante salienta que o EIA deste projeto não prevê qualquer solução para os escombros que são 

derramados para fora dos limites da pedreira. Mais refere que atualmente existem escombros 

resultantes da atividade da referida pedreira vertidos para fora do limite, a este da exploração, numa 

vasta área que chegam a escassos metros da ribeira de Furna. Salienta ainda que ”para além dos 

impactes que estes escombros causam nos terrenos invadidos, também constitui um perigo para as 

pessoas que aí se deslocam para tratar das suas terras“. Demonstra por fim preocupação com o projeto 

de ampliação, uma vez que o mesmo irá produzir mais escombros. 

A leitura integral desta reclamação pode ser feita na cópia em anexo.  

Foi dado conhecimento desta reclamação à Presidente da Comissão de Avaliação. Será também dada 

resposta ao reclamante.  

 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA e dos respetivos Aditamento e esclarecimento, considera-se que a informação 

reunida e disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão. 

Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que: 

- Em termos de recursos hídricos, de modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem 

essencialmente nas fases de preparação e exploração e são considerados, negativos, temporários, mas 

pouco significativos, de baixa magnitude e pouco cumulativos. Ao nível da qualidade da água, se 

adotadas as medidas de minimização previstas, também não são espectáveis a ocorrência de impactes 
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negativos significativos. Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder provocar impactes 

negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados; 

- Relativamente aos Sistemas ecológicos, considerando os impactes conjuntos sobre a Flora, Fauna e 

Habitats, estes são classificados como “…negativos, diretos e indiretos, temporários, pouco significativos, de 

baixa magnitude e pouco cumulativos”. Esta quantificação afigura-se adequada, atendendo às caraterísticas 

essencialmente rochosas da área de ampliação da pedreira e às técnicas de exploração utilizadas, que 

minimizam, de facto, o ruido e a emissão de poeiras. 

- No âmbito dos descritores geologia, geomorfologia e sismicidade, considera-se que os impactes, 

para as fases de exploração e desativação / recuperação, foram corretamente identificados, sendo que se 

consideram significativos apenas à escala local. Considera-se ainda que as medidas propostas configuram 

maioritariamente ações do projeto - sendo a extração da massa mineral o objeto do projeto em análise, 

considera-se que os impactes ambientais identificados para a geologia não são passíveis de ser 

minimizados; contudo, e relativamente à geomorfologia, será através das principais ações do PARP que 

se conseguirá minimizar parcialmente os respetivos impactes, podendo por isso ser emitido parecer 

favorável condicionado ao projeto; 

- Relativamente ao descritor vibrações, considera-se que a situação de referência foi devidamente 

caracterizada e os impactes decorrentes das ações inerentes às diferentes fases do projeto foram 

identificados e caracterizados corretamente; 

- No que concerne à paisagem conclui-se que: 

- a pedreira encontra-se em laboração há mais de 20 anos, apresentando uma dimensão atual 

que ronda os 18 ha; 

- a situação de referência desta avaliação é, por tal, e em termos territoriais, um flanco de 

encosta, próximo da cumeada, que constitui uma das vertentes do vale da Ribeira da Furna, 

sobranceiro a esse mesmo vale, com uma amplitude visual de dentro para fora abrangente e, em 

sentido inverso, com planos sequenciais de corte de vistas sobre a área, promovidos pela 

sucessão orográfica da envolvente e seu coberto vegetal, onde predomina material arbóreo 

perenifólio. Assim, a situação de referência gerada por estas condições demonstra, desde logo, o 

carácter já alterado do território e, consequentemente, da paisagem que o ocupa, por um 

projeto que pretende ser ampliado e, por isso, sujeito ao presente procedimento de AIA; 
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- as circunstâncias descritas conduziram a uma identificação correta dos impactes ambientais, 

podendo afirmar-se que, não obstante existirem na envolvente unidades similares, as mesmas 

não são avistadas desde a pedreira Laje Negra, pelo que a ação cumulativa dos impactes, seja em 

termos visuais, seja em termos de acréscimo físico, não decorrerá da implementação desta 

ampliação, sendo que a significância, o sentido e a permanência dos impactes gerados por um 

projeto destas características já é efetiva no presente momento de avaliação; 

- a mitigação proposta, que passa por um plano de lavra suportado em método de exploração 

eficaz, otimizador do recurso e promotor da organização da pedreira, e pela implementação 

faseada de um PARP que, em termos de projeto de especialidade, se considera correto, revela-

se ajustada aos impactes identificados e respetiva classificação. 

Assim, considera-se que, desde que devidamente implementado o Plano de Pedreira nas suas 

vertentes conjugadas, aplicadas as medidas de minimização gerais, que se traduzem em boas 

práticas para este tipo de projetos, assim como cumpridos os planos de monitorização, nos 

quais se inclui o acompanhamento e monitorização do enchimento da escavação com 

escombros e posterior recuperação paisagística, poderá ser emitido parecer favorável 

condicionado ao projeto. 

- No que respeita à socio-economia, salientam-se os impactes positivos de natureza socioeconómica 

local e regional, pela aplicação na região das receitas geradas e pela dinamização na economia local. 

Também não se afigura que o projeto venha a interferir com qualquer tipo de equipamentos, 

acessibilidades ou serviços coletivos ao dispor das populações, não tendo sido identificados 

constrangimentos no tráfego rodoviário da EM506 (Friestas-Boivão) e da EN101 (Valença-Monção). 

Acresce mencionar que a empresa proponente não tem conhecimento de reclamações sobre a sua 

atividade. Todavia, no âmbito deste procedimento de AIA, foi apresentada uma reclamação relativa aos 

escombros. Esta situação deverá ser acautelada no projeto de modo a evitar os efeitos de perigo 

referidos pelo reclamante. 

- no tocante aos descritores ambiente sonoro, resíduos e qualidade do ar foram identificados os 

impactes negativos decorrentes das fases de preparação e de exploração, que são considerados 

minimizáveis pela implementação das medidas propostas, e pelos planos de monitorização a 

implementar, nos termos aprovados; 

- no âmbito da avaliação efetuada ao fator ambiental património arquitetónico e arqueológico, não 

se identificaram ocorrências dentro da área afeta ao projeto, bem como não ocorreu referenciação de 
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outras já conhecidas na envolvente direta do projeto, o que leva a concluir pela não afetação de 

património em resultado da execução do projeto; 

- relativamente ao descritor uso do solo, considera-se que o projeto estabelece a adoção de uma 

postura alinhada com os objetivos de concretização dos impactes positivos identificados e as estratégias 

legalmente estabelecidas, tanto do ponto de vista da exploração dos recursos geológicos e do 

desenvolvimento do setor, como da florestação que visa promover, bem ainda como da adequada 

gestão de resíduos, e até na prevenção e combate a incêndios florestais, através da disponibilização dos 

próprios meios. Para cada tipo de ação, o Plano de Monitorização aponta os objetivos a observar e os 

métodos de atuação a adotar, oferecendo, assim, garantias de cumprimento do estabelecido. Salienta-se 

a este propósito a impressão positiva que é dada a observar já na atual exploração, e que permite 

antever um desenvolvimento adequado no seu processo de ampliação. 

 

No tocante aos aspetos de ordenamento do território, constata-se que a atividade pretendida é 

compatível com o Plano Diretor Municipal de Valença, carecendo, no entanto, de parecer por parte do 

ICNF, I.P., no que concerne à Defesa da Floresta Contra Incêndios, circunstância que ficou ultrapassada 

com a conclusão técnica dos trabalhos da CA, já que o ICNF, I.P. é uma das entidades externas que 

foram consultadas. 

 

Simultaneamente, para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL nº 151-B/2013, de 31 

de outubro, com as alterações e a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março, e 

considerando as avaliações setoriais da significância dos impactes, plasmadas ao longo do presente 

Parecer Final, foi construído, em sede de reunião da CA, ocorridas a 30 de maio e 20 de junho de 2014, 

o quadro seguinte, onde se expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) 

relativo ao projeto em avaliação: 

8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Resultado IAP=3 

NOTA: 
 

  IAP = 1 DIA Favorável 

 IAP = 2 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 3 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 4 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 5 DIA Desfavorável 
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Conforme é patente, de acordo com os critérios definidos pelo Grupo de Pontos Focais das AAIA’s, e 

remetidos à SEA para aprovação a 11 de abril de 2014, o resultado do IAP aponta, na globalidade, para 

uma proposta de Declaração de impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. 

Conforme expresso ao longo do presente Parecer e referido no próprio EIA, o projeto em avaliação 

corresponde a uma ampliação de uma pedreira em laboração já na área a ampliar, situação a comunicar 

pela AAIA à IGAMAOT, no cumprimento do RJAIA. 

Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, EIA e respetivos Aditamento e 

esclarecimento, atendendo às conclusões setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que 

os impactes mais significativos poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas 

de minimização, e considerando o resultado global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer 

favorável ao Projeto de “Ampliação da Pedreira de Granito nº 5633, denominada Laje Negra”, 

condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, elementos a entregar em sede de 

licenciamento, das medidas de minimização e às demais consideradas de conveniente implementação no 

decurso da realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos de monitorização, de acordo 

com a listagem seguinte: 

 

1. Condicionantes 

1. Prestação da caução relativa ao Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), a 

determinar pela CCDRN na fase de licenciamento, nos termos previstos no artigo 52º do 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

340/2007, de 12 de Outubro; 

2. Prestação da caução relativa à área intervencionada exterior à pedreira e respetiva zona de 

defesa, a determinar pela CCDRN na fase de licenciamento, nos termos previstos no artigo 52º 

do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

340/2007, de 12 de Outubro; 

3. Proceder ao desenvolvimento da pedreira de acordo com o estabelecido no Plano de Pedreira, 

nas suas duas vertentes de exploração e de recuperação ambiental e paisagística, implementando 

as medidas previstas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), incluindo a 

remoção dos escombros atualmente depositados fora da área a licenciar; 
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4. As edificações de apoio ou associadas à exploração, já existentes, consideradas anexos de 

pedreira nos termos da alínea a), do artº. 2º, do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, terão que concretizada 

a respetiva faixa de gestão de combustível, com o dimensionamento e as condições previstas no 

nº 2 do artº 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº17/2009, de 1 de Janeiro, e no Anexo deste diploma, cuja manutenção deverá ser 

assegurada ao longo do período de vida útil da exploração, e manutenção dos edifícios no 

terreno. A execução destas faixas de gestão de combustível nos terrenos confinantes com os 

anexos de pedreira existentes, para além da área de exploração concessionada, é da 

responsabilidade dos respetivos proprietários, arrendatários ou entidades que a qualquer título 

os detenham, cf. o nº 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº17/2009, de 1 de Janeiro, estando ainda para o efeito previstos 

os mecanismos descritos nos nº 3 a 7 do mesmo artigo e diploma legal; 

5. É proibida a construção de novas edificações não consideradas anexos de pedreira nos terrenos 

das classes alta e muito alta de perigosidade de incêndio florestal da cartografia de risco do 

PMDFCI em vigor, nos termos do nº 2 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de 

junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº17/2009 de 1 de janeiro. As novas edificações, 

não consideradas anexos de pedreira, fora das áreas de classe de perigosidade de incêndio 

florestal alta ou muito alta, estão condicionadas à garantia de criação de uma faixa de 50m de 

distância à extrema da propriedade/exploração, nos termos do nº 3 do artº16º do diploma 

referido na condicionante anterior, uma vez que não estão definidas em PMDFCI regras relativas 

à defesa de edificações em espaço rural fora das áreas edificadas consolidadas; 

6. Para a eventual implantação de edifícios ou instalações na área do projeto, dever-se-á escolher a 

melhor localização e ter em conta a qualidade construtiva e visual, de modo a que se obtenha a 

sua melhor integração no espaço industrial; 

7. Os trabalhos de acompanhamento arqueológico deverão ser realizados por técnico credenciado 

nesta área, cumprindo os procedimentos previstos no D. L. nº 270/99, de 15 de julho 

(Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), alterado pelo D. L. nº 287/2000, de 10 de 

novembro. 

 

2. Elementos a apresentar à Autoridade de AIA, em sede de licenciamento: 
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1. Retificação do PARP/Orçamento, de acordo com o constante no Aditamento ao EIA, fracionando o 

Orçamento em dois valores:  

- um, respeitante à área a licenciar, de montante 311 641,85€; 

- outro, referente, exclusivamente, à recuperação da área intervencionada exterior à pedreira 

e respetiva zona de defesa, de valor 4 800,00€. 

 

3. Medidas de Minimização 

Fase de Exploração 

1. Adotar uma postura participativa no âmbito da prevenção e combate aos incêndios florestais no 

território envolvente da pedreira, disponibilizando os meios nesta existentes que considerar 

convenientes, em conjunção com as entidades regionais competentes nesta matéria; 

2. Durante o período crítico, as máquinas de combustão interna e externa, a utilizar nos trabalhos 

e atividades da pedreira, terão de ser dotadas de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e 

de dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés, e equipadas com um ou dois 

extintores de 6Kg, consoante a sua massa máxima seja inferior ou superior a 10 000 Kg, 

conforme estabelecido na legislação em vigor (Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº17/2009, de 17 de janeiro); 

3. Fazer acompanhar o desenvolvimento da atividade da pedreira por investimento e criação de 

emprego na região, privilegiando a contratação de trabalhadores locais; 

4. Implementar ações de formação profissional desenhadas para a especificidade da indústria 

extrativa, adotando programas que elevem a qualificação profissional dos trabalhadores; 

5. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, garantindo a limpeza regular dos acessos e da área afeta à 

pedreira, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local; 

6. Estabelecer, como regra obrigatória, que à saída da pedreira todos os camiões, próprios ou de 

clientes, tenham a carga devidamente acondicionada; 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 836  

Projeto da Ampliação da Pedreira nº 5633, denominada “Laje Negra” 

Junho de 2014 

70/114 

7. Implementar ações de prevenção em matéria de segurança rodoviária para os camiões de 

expedição da empresa, abrangendo os veículos e o respetivo equipamento, bem como a 

planificação das atividades de transporte, contemplando: 

− A definição da política e das instruções de segurança destinadas aos motoristas da empresa; 

− A realização de ações periódicas de sensibilização dos motoristas, incidindo sobre as práticas 

de condução segura, verificação do estado de manutenção do veículo, utilização dos 

dispositivos de segurança, operações de carga e descarga, consumo de álcool e utilização dos 

sistemas internos de comunicação (radiocomunicações); 

− A promoção e avaliação contínua da competência dos motoristas em termos de segurança 

rodoviária, através de registos relativos ao cumprimento do Código da Estrada, acidentes, 

controlo do tempo de condução, tacógrafos e manutenção/estado do veículo; 

− A planificação dos percursos, tendo em conta as melhores opções, as condições 

meteorológicas e outras situações adversas, prevendo o tempo de percurso necessário, de 

acordo com os limites de velocidade e com os necessários períodos de descanso dos 

motoristas; 

8. Informar os clientes da pedreira acerca da política e dos procedimentos de segurança rodoviária 

em prática na empresa; 

9. Promover o diálogo com as entidades públicas responsáveis, nomeadamente a C. M. de Valença, 

tomando a iniciativa de assinalar problemas ou sugerir melhoramentos possíveis no domínio da 

segurança rodoviária; 

10. Continuar a praticar uma exploração cuidada, assente nas melhores práticas mineiras, 

intensificando a utilização do corte por fio diamantado, como forma de minimizar o desperdício 

de recursos e as externalidades sobre o ambiente; 

11. Deve ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas para as quais não 

está programado o desenvolvimento da exploração, nomeadamente nas áreas naturais 

existentes na área de implantação do projeto; 

12. Proceder a ações periódicas de conservação/reabilitação das instalações industriais e edifícios 

anexos; 
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13. Sinalizar os trajetos a utilizar pelos equipamentos, interditando a sua circulação e o aparcamento 

fora dos acessos e dos locais para tal definidos; 

14. Instalar o sistema de drenagem previsto no PARP, e garantir a adequada manutenção do estado 

de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas a instalar na periferia da 

área de escavação e da rede a instalar no interior da pedreira; 

15. As águas pluviais conduzidas para a bacia de decantação no ponto mais baixo da pedreira e que 

poderão ser restituídas à rede de drenagem natural em casos de acumulação excessiva, deverão 

cumprir com as condições a definir na licença de descarga que vier a ser emitida para o efeito e 

que deverá ser requerida pelo proponente; 

16. As operações de manutenção e armazenamento de substâncias potencialmente poluentes, como 

combustíveis, deverão ser localizadas em locais impermeabilizados e cobertos, dotados de bacias 

de retenção com capacidade suficiente para conter eventuais derrames; 

17. Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes 

(óleos e lubrificantes), todos os trabalhadores da pedreira devem ser instruídos para que, caso 

se detete algum derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento 

enviado para reparação, devendo a área contaminada ser confinada e sujeita a um processo de 

limpeza/descontaminação; 

18. Realizar as desmatações na área de ampliação da pedreira faseadamente, procedendo à 

desmatação por faixas de terreno, apenas à medida do avanço da exploração, com uma 

sequência que permita a existência de áreas que possam funcionar como corredores de fuga 

para animais de locomoção lenta; 

19. As pargas deverão obedecer às dimensões referidas no PARP, ser protegidas com vedação 

apropriada, e com deposição dos solos por camadas com espessura máxima de 40 a 60 cm, sem 

serem compactadas; 

20. Situar as pargas num local de fácil acesso, abrigado dos ventos, afastado de canais preferenciais 

das escorrências pluviais, e desviadas dessas águas por meio de valetas de drenagem; 

21. As ramagens arbustivas provenientes das zonas de remoção, deverão ser escacilhadas e 

misturadas com os solos a armazenar; 
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22. Proceder ao arejamento dos solos com meios manuais, sempre que o armazenamento se 

mantenha por períodos superiores a um ano. Periodicamente, preferencialmente no início do 

Verão, e com a utilização de meios manuais, deverá efetuar-se uma monda e remobilização dos 

solos armazenados; 

23. Fomentar o desenvolvimento de espécies herbáceas sobre as camadas de solo armazenadas, 

recorrendo, se necessário, à incorporação de fertilizantes orgânicos; 

24. Os solos das pargas deverão ser reutilizados nas ações de recuperação paisagística, assim que as 

áreas de exploração estejam disponíveis para a implementação deste tipo de ações, de acordo 

com a metodologia definida no PARP; 

25. O prolongamento dos atuais acessos, ou a instalação de novas construções deverá fazer-se, 

sempre que possível, em áreas já intervencionadas. Caso seja necessário atravessar zonas 

providas de solos, estes deverão ser previamente removidos e armazenados nas pargas; 

26. As ações de movimentação de terras ou escombros que decorram mais próximas das 

delimitações da pedreira deverão ser executadas com o maior cuidado de forma a evitar a 

obstrução destas por deslizamentos e acumulação de materiais; 

27. Racionalizar a utilização de água, abolindo práticas que levem ao seu desperdício; 

28. Para a rega prevista no PARP, preconiza-se a utilização de um sistema de aspersão estacionário, 

com mangueiras flexíveis que podem ser movimentadas manualmente, permitindo a deslocação 

periódica dos aspersores, de modo a permitir fazer face à fase inicial da instalação do coberto 

vegetal e em anos de baixa pluviosidade; 

29. Proceder à manutenção periódica da fossa séptica, de forma a assegurar o seu bom 

funcionamento; 

30. A operação de perfuração de rocha deve acautelar a retenção de poeiras, adotando as Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD) que lhe sejam aplicáveis; 

31. Proceder à aspersão de água nos acessos interiores da pedreira, sempre que ocorra tempo seco 

e dias ventosos, independentemente da estação do ano; 
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32. Localizar as operações de esquartejamento dos blocos e, sempre que possível, os equipamentos 

fixos mais ruidosos, em zonas da pedreira protegidas por barreiras acústicas naturais (ex: 

taludes da escavação); 

33. O carregamento das pegas de fogo deverá ser sempre executado por operador habilitado com 

cédula de operador de explosivos, supervisionado pelo responsável da pedreira; 

34. As pegas de fogo deverão ser executadas de acordo com um planeamento que vise reduzir ao 

indispensável as detonações diárias, estabelecendo se possível determinados dias por semanas 

para o efeito e os respetivos horários de detonação; 

35. Em locais de desmonte próximos de caminhos públicos, cerca de 15 m antes da detonação, 

deverão ser colocados dois trabalhadores, nos extremos de tais caminhos na proximidade da 

pedreira, para impedir a circulação, prestando a devida informação aos eventuais transeuntes; 

36. Antes da detonação da pega de fogo, fazer soar o aviso sonoro característico e audível em toda 

a pedreira e na sua envolvente próxima, devendo o encarregado certificar-se de que o local da 

pega de fogo está livre de pessoal e equipamentos, e que estão reunidas todas as condições para 

se efetuar a detonação; 

37. O acesso à zona de desmonte só será permitido depois do encarregado ter verificado que não 

existem tiros falhados, e que não há zonas instáveis suscetíveis de colocar em risco o pessoal e 

equipamentos; 

38. Para a expedição dos resíduos produzidos na pedreira, deverão ser selecionados os operadores 

que garantam os destinos e tratamentos mais adequados a cada uma das tipologias produzidas, 

dentro das possibilidades legalmente estabelecidas, privilegiando as operações de valorização; 

39. O previsto melhoramento das instalações destinadas à manutenção dos equipamentos deve 

contemplar a instalação de um fosso em betão, com fundo impermeabilizado, destinado à 

realização das operações de mudança de óleos, ligado a um separador de hidrocarbonetos para 

o tratamento das escorrências e águas oleosas; 

40. O contentor de armazenamento de óleos deve ser instalado junto ao fosso previsto. Este 

contentor deverá ter um piso impermeabilizado, dispor de recipientes de retenção de derrames 

e ser mantido em boas condições de higiene; 
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41. Confinar os óleos usados em tambores plásticos ou metálicos herméticos, devidamente 

armazenados no contentor previsto, até serem expedidos da pedreira por um transportador 

autorizado a realizar este tipo de operação; 

42. Os resíduos contendo óleo e água, provenientes do tratamento no separador de 

hidrocarbonetos, deverão ser devidamente armazenados, em condições semelhantes aos óleos 

usados; 

43. Instruir e responsabilizar os manobradores dos equipamentos sobre os procedimentos de 

mudança de óleos, de modo a evitar o risco de derrames acidentais. Esta operação deve ser 

acompanhada pelo responsável da pedreira; 

44. Instalar contentores plásticos ou metálicos, munidos de tampa, para armazenar 

temporariamente os resíduos industriais, tais como filtros de óleo, baterias, sucatas, devendo 

existir um contentor para cada tipologia de resíduos; 

45. Manter os equipamentos em boas condições de operacionalidade, de modo a serem evitados 

derrames acidentais de óleos ou de combustíveis, devidos a ruturas ou folgas acentuadas nos 

seus órgãos mecânicos, cumprindo os planos de manutenção fornecidos pelos fabricantes; 

46. Caso ocorram derrames acidentais na pedreira, os solos contaminados deverão ser removidos 

de imediato, procedendo ao seu armazenamento em contentor adequado para serem expedidos 

da pedreira como resíduos industriais; 

47. Vedar as áreas em recuperação, interditando a passagem ao pessoal e máquinas; 

 

Fase de Desativação 

48. Preparar com antecedência a fase de desativação da pedreira para implementar as medidas 

definidas no PARP, procedendo, nesta fase, à remoção de todos os equipamentos e ao 

desmantelamento das instalações anexas, precavendo a devida expedição de todos os materiais 

resultantes do desmantelamento e outros resíduos que se encontrem na pedreira; 

49. No fim da vida útil da pedreira, dever-se-á conferir à área da escavação as características 

próximas da envolvente natural, assegurando a concretização dos objetivos do PARP de 
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revitalização biológica de todo o espaço afetado, procedendo à manutenção e monitorização 

dos elementos em recuperação; 

50. Estabelecer um programa de monitorização das condições de drenagem, estabilidade dos 

terrenos e estado de desenvolvimento das espécies vegetais, de forma a que possam ser 

implementadas, atempadamente, as ações corretivas que se revelarem necessárias. 

 

4. Medida de Compensação 

1. A rearborização de área de igual dimensão do pinhal a afetar, em terreno do Baldio de 

Gondomil, a definir pelo ICNF e pelo Conselho Diretivo do Baldio, com o apoio técnico do ICNF, I.P., 

se tal for considerado pertinente, com espécie ou espécies adequadas à estação e em conformidade com 

o leque de espécies prioritárias e relevantes definidas no PROF do Alto Minho para a sub-região 

homogénea em causa; 

 

5. Monitorização 

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

regime jurídico de AIA, conforme disposto no DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e 

a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março. 

Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a 

garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as 

que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço. 

A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais 

permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e 

redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto. 

Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e 

importância, os seguintes: 

– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os 

parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no 

cumprimento da legislação em vigor; 
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– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas; 

– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a 

alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes). 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos 

específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 

Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado, 

para a fase de exploração e desativação, são os Aspetos Socioeconómicos, a Qualidade do Ar, o 

Ambiente acústico, as Vibrações, a Qualidade da água, os Resíduos industriais e o Enchimento da 

escavação com resíduos de extração / escombros. 

Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas 

preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se 

venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum 

fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de 

imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma 

de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos. 

A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de 

serem revistos sempre que se justifique. 

Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação. 
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Aspetos Socioeconómicos 

Plano de Comunicação à população 

1) Dar a conhecer aos habitantes do concelho de Valença em geral e das povoações situadas na 

envolvente da pedreira Laje Negra em particular, a identificação da empresa exploradora, a localização e 

atividade processada na pedreira, os seus potenciais efeitos adversos no ambiente e as medidas 

(mitigadoras e de monitorização) que neste âmbito se encontram implementadas na pedreira; 

2) Estabelecer um canal de comunicação aberto com as populações e com as entidades locais suas 

representantes ou com competências no âmbito da proteção civil; 

3) Divulgar às populações e às entidades mencionadas, informação relevante relacionada com eventuais 

alterações que possam ocorrer na atividade da pedreira e com os resultados da monitorização 

ambiental; 

4) Conhecer atempadamente possíveis situações de incomodidade ou de afetação das populações ou do 

ambiente, tendo em vista a implementação imediata de medidas conducentes à sua resolução, bem 

como a sua comunicação. 

Para a prossecução destes objetivos o Plano de Comunicação deverá formalmente ser dirigido aos 

seguintes destinatários: 

- Câmara Municipal de Valença; 

- Junta de freguesia de Gondomil e Sanfins; 

- Conselho Diretivo dos Baldios de Gondomil; 

- Serviço Municipal de Proteção Civil de Valença. 

A comunicação, que poderá intitular-se “Comunicação Pública”, deverá consistir num documento 

simples e objetivo, de modo a conter a informação essencial e relevante para a boa compreensão das 

matérias nele expostas. 

A estrutura proposta para a Comunicação é apresentada seguidamente: 

 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
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Identificação da empresa exploradora: 

- Logótipo; 
- Designação social; 
- Identificação fiscal; 

- Morada; 
- Telefone, fax, email; 
- Nome da pessoa para contacto direto. 

 

 
Identificação da pedreira: 

- Número cadastral e designação; 
- Localização (lugar, freguesia, concelho); 
- Área da pedreira licenciada; 

- Classe da pedreira (D. L. 340/2007, de 6 de outubro); 
- Entidade licenciadora. 

 

 
Descrição sumária da atividade: 
- Método de desmonte; 

- Operações de “transformação” de pedra; 
- Operações de carga e transporte; 
- Expedição dos produtos acabados; 

- Lista de equipamentos; 
- Número de trabalhadores e respetivas funções; 
- Operações auxiliares (energia, tratamento de efluentes, gestão dos resíduos industriais). 

 

 
Descrição sumária dos potenciais efeitos negativos mais importantes, incluindo a identificação das 

atividades da pedreira que podem estar na origem dos mesmos: 
- Empoeiramento; 
- Ruído; 

- Vibrações; 
- Afetação da qualidade da água superficial e subterrânea; 
- Resíduos industriais. 

 

 
Descrição sumária das medidas implementadas na pedreira destinadas a minimizar e/ou a evitar os 

potenciais efeitos negativos identificados. 
- As medidas serão elencadas de forma compartimentada para cada um dos domínios ambientais acima 
referidos. 

 

 
Descrição sumária do Plano de Monitorização (de acordo com o plano que integrar a DIA): 

- Objetivos; 
- Identificação dos domínios ambientais a monitorizar; 
- Parâmetros a monitorizar para cada domínio ambiental; 

- Valores limite para cada parâmetro (com referência aos respetivos diplomas legais); 
- Locais de monitorização; 
- Periodicidade da monitorização. 

 

 
Apresentação dos resultados obtidos com a monitorização de cada domínio ambiental. 

 

 
Descrição das medidas implementadas ou a implementar na pedreira face a eventuais incumprimentos 

dos valores limite. 

 

Avaliação sumária da eficácia das medidas implementadas na pedreira. 
 

 

A Comunicação deverá ser apresentada às entidades acima referidas após a primeira ação de 

monitorização a ter lugar no âmbito do licenciamento em causa. A Comunicação deverá ser revista e 
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apresentada às mesmas entidades com uma periodicidade trienal ou sempre que ocorram na pedreira 

alterações ou matérias relevantes a comunicar em qualquer dos domínios que fazem parte da mesma. 

A Comunicação deverá ser datada e subscrita pela administração da empresa ou por responsável da 

empresa por esta designado, sendo editada em papel (encadernação A4) e enviada por correio (envio 

que poderá ser complementado por email ou fax) às mencionadas entidades. 

Às diferentes entidades será exposto o contexto e os objetivos que presidem à Comunicação (por carta 

da empresa que acompanhará a Comunicação), solicitando-lhes especificamente que efetuem a 

divulgação às populações pelos meios ao seu dispor que considerarem mais adequados e que deem a 

conhecer à empresa o número de interessados e as reclamações ou sugestões que resultarem deste 

processo, tendo em vista o seu devido tratamento. 

 

Qualidade do Ar  

Fontes de 

impacte 

Parâmetros a 

monitorizar 
Método de monitorização 

Valores limite 

/objetivos a 

atingir 

 

Medidas a implementar 

face ao incumprimento 

dos valores limite e dos 

objetivos 

Frequência da 

monitorização 

• Atividades de 

perfuração e 

esquartejamento 

da rocha; 

 

• Circulação dos 

equipamentos 

móveis em 

acessos não 

pavimentados. 

 

• Concentração 

de poeiras na 

atmosfera 

(PM10). 

• Amostragens de acordo com as 

diretrizes da APA, indicadas na 

Secção II – “Situação de 

Referência/Avaliação de 

Impactes”, da Nota Técnica 

sobre a “Metodologia para a 

monitorização de níveis de 

partículas no ar ambiente, em 

pedreiras, no âmbito do 

procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental”; 

 

• Recolha de amostras de poeiras 

PM10 nos recetores sensíveis 

existentes na envolvente da 

pedreira, designadamente nos 

aglomerados populacionais: 

Fujacos e Quebrada; 

 

• Método de referência para a 

amostragem e medição de PM10, 

de acordo com o anexo VII do 

D. L. nº 102/2010, de 23 de 

setembro; 

 

• Programação das amostragens 

para alturas em que não esteja 

prevista a ocorrência de 

precipitação; 

 

• Registo das condições 

climatéricas (temperatura, 

humidade relativa do ar, 

precipitação) e ventos 

(velocidade e direção); 

 

• Caracterização dos locais de 

amostragem (posicionamento e 

distância relativamente à 

pedreira); 

 

• Caracterização do 

• De acordo com 

as diretrizes da 

APA, valor médio 

diário de 40 μg/m3 

(correspondente a 

80% do valor 

limite diário de 50 

μg/m3), a não 

ultrapassar em 

mais de50% do 

período de 

amostragem. 

 

• Analisar a contribuição da 

pedreira em estudo para os 

resultados obtidos, atendendo 

às condições verificadas 

durante a campanha de 

amostragens (condições 

meteorológicas, fontes 

emissoras internas e externas); 

 

• Verificar o funcionamento do 

sistema de captação de poeiras 

instalado na máquina 

perfuradora; 

 

• Incrementar a periodicidade 

da rega por aspersão dos 

acessos interiores da pedreira, 

no tempo seco; 

 

• Verificar o estado de 

implementação e a eficácia das 

medidas mitigadoras propostas 

no EIA; 

 

• Corrigir as anomalias 

detetadas. 

 

De acordo com a 

metodologia definida na 

Secção II da Nota Técnica 

da APA: 

 

• Se o valor limite 

estabelecido neste Plano 

for ultrapassado, então 

deverá ser realizada uma 

campanha de medições 

no ano seguinte de 

acordo com a 

metodologia definida na 

Secção III dessa Nota 

Técnica; 

 

• Se o valor limite 

estabelecido não for 

ultrapassado, o relatório 

de monitorização deverá 

avaliar e fundamentar a 

periodicidade de novas 

medições. 
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funcionamento da pedreira em 

estudo e identificação de outras 

fontes emissoras de poeiras na 

envolvente dos locais de 

amostragem. 

 

 

Ambiente acústico 

Fontes de 

impacte 

Parâmetros a 

monitorizar 

Método de 

monitorização 

Valores limite 

/objetivos a 

atingir 

 

Medidas a implementar face ao 

incumprimento dos valores 

limite e dos objetivos 

Frequência da 

monitorização 

• Atividades de 

extração; 

 

• Equipamentos 

móveis; 

 

De acordo com o D. 

L. nº 9/2007, de 17 

de janeiro: 

 

• LAr – Nível de 

avaliação do Ruído 

Ambiente (dB(A)), 

no período de 

referência diurno; 

 

• LAeq (RR) – Nível 

sonoro contínuo 

equivalente do Ruído 

Residual (dB(A)) , no 

período de 

referência diurno; 

 

• Lden – Indicador 

de ruído diurno-

entardecer-noturno 

(dB(A)); 

 

• Ln – Indicador de 

ruído noturno 

(dB(A)). 

 

• Medições efetuadas de 

acordo com o D. L. 9/2007, 

de 17 de janeiro, a NP ISO 

1996:2011 e o “Guia prático 

para medições de ruído 

ambiente” (APA, 2011), nos 

recetores sensíveis 

existentes na envolvente da 

pedreira, designadamente 

nos aglomerados 

populacionais de Fujacos e 

Quebrada; 

 

• Caracterização dos locais 

de medição 

(posicionamento e distância 

relativamente à pedreira); 

 

• Caracterização do 

funcionamento da pedreira 

em estudo e identificação de 

outras fontes de ruído na 

envolvente dos locais de 

medição; 

 

• Registo da precipitação e 

dos ventos (velocidade e 

direção). 

 

• Valores limite 

estipulados nos 

Artigos 11.º e 13.º 

do D. L. nº 

9/2007, de 17 de 

janeiro. 

 

• Analisar a contribuição da pedreira 

em estudo para os resultados obtidos, 

atendendo às condições verificadas 

durante a campanha de medições 

(condições meteorológicas, fontes 

emissoras internas e externas); 

 

• Verificar o estado de conservação 

dos equipamentos móveis, 

identificando as causas de ruído 

anómalas; 

 

• Assegurar a manutenção preventiva 

dos equipamentos móveis, incluindo 

os camiões de expedição de inertes; 

 

• Garantir o cumprimento do D. L. 

221/2006, de 8 de novembro, que 

estabelece as regras em matéria de 

emissões sonoras de equipamento 

para utilização no exterior; 

 

• Verificar o estado de implementação 

e a eficácia das medidas mitigadoras 

propostas no EIA; 

 

• Corrigir as anomalias detetadas. 

 

• Trienal;  

ou 

• Sempre que se 

verifiquem 

alterações a nível 

de funcionamento 

da atividade 

extrativa ou 

alterações do 

tráfego de 

veículos pesados, 

ou no caso de 

serem registadas 

reclamações, 

deverá proceder-

se a uma 

campanha de 

verificação. 

 

A avaliação acústica deverá ser realizada nos recetores sensíveis existentes na envolvente da pedreira, 

designadamente nos mesmos aglomerados selecionados para a caracterização da situação de referência 

e deverá ter uma periodicidade trienal (de modo a acompanhar a evolução dos níveis de emissão de 

ruído), ou sempre que se verifiquem alterações a nível de funcionamento da atividade extrativa ou 

alterações do tráfego de veículos pesados, ou no caso de serem registadas reclamações, deverá 

proceder-se a uma campanha de verificação. Se os resultados das medições assim o justificarem, poderá, 

posteriormente, ser definida uma outra periodicidade, com intervalos mais curtos. 

 

Vibrações 

Fontes de 

impacte 

Parâmetros a 

monitorizar 

Método de 

monitorização 

Valores limite 

/objetivos a 

atingir 

 

Medidas a implementar 

face ao incumprimento 

dos valores limite e dos 

objetivos 

Frequência da monitorização 

• Desmonte • Vibrações • Medição triaxial das • < 10 mm/s (valor • Verificar se estão a ser • Realizar mais duas campanhas de 
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de rocha 

com 

explosivos. 

 

(mm/s). velocidades de 

vibração originadas 

pelas detonações da 

pega de fogo. Cálculo 

da resultante; 

 

• Medição a efetuar 

numa construção 

existente na pedreira 

(das instalações 

anexas). 

 

indicado na NP 2074 

para construções 

especiais, 

considerando a 

propagação das 

vibrações em rocha 

coerente e um 

número de 

solicitações diárias 

inferior a 3). 

 

utilizadas as cargas de 

explosivo estipuladas no Plano 

de Lavra; 

 

• Se não houver desvios 

relativamente a estas cargas, 

testar as seguintes medidas: 

 

- reduzir o n.º de furos 

por pega; 

- aumentar o 

espaçamento dos tempos 

de disparo; 

 

• Verificar o estado de 

implementação e a eficácia das 

medidas cautelares propostas 

no EIA; 

 

• Corrigir as anomalias 

detetadas. 

 

medições, com uma periodicidade 

anual; 

 

• Se os valores obtidos forem 

superiores ao valor limite de 10 mm/s, 

estabelecido neste Plano, a 

monitorização passará a ser semestral; 

 

• Se os valores obtidos estiverem 

compreendidos entre 3 mm/s e 10 

mm/s, a monitorização continuará a 

ser anual; 

 

• Se os valores obtidos forem 

inferiores a 3 mm/s, não haverá 

necessidade de prosseguir com a 

monitorização, exceto se houver 

conhecimento de situações anómalas 

ou reclamações. 

 

 

Qualidade da água 

Fontes de 

impacte 

Parâmetros a 

monitorizar 

Método de 

monitorização 

Valores limite 

/objetivos a 

atingir 

 

Medidas a implementar face ao 

incumprimento dos valores limite e dos 

objetivos 

Frequência da 

monitorização 

• Impregnação 

das águas 

pluviais por 

partículas. 

• Sólidos 

Suspensos 

Totais (SST). 

• Recolha de 

amostras de água, 

junto ao ponto de 

descarga da bacia de 

decantação. 

 

• Análise segundo a 

metodologia definida 

no Anexo XVII do 

D. L. nº 236/98, de 1 

de agosto. 

 

• Valor Máximo 

Recomendado: 60 

mg/l, conforme 

estabelecido no 

Anexo XVI 

(Qualidade das águas 

destinadas à rega) do 

D. L. nº 236/98, de 1 

de agosto. 

 

• Prolongar o tempo de residência da água na 

bacia de decantação; 

 

• Manter as valetas de drenagem em bom 

estado de limpeza e conservação; 

 

• Limpar periodicamente a bacia de decantação, 

preferencialmente no período seco; 

 

• Acondicionar os finos removidos da bacia, 

misturando-os com os solos. 

 

• Sempre que se 

pretenda libertar 

água da bacia de 

decantação para a 

rede de drenagem 

natural. 

 
• Derrames 

acidentais de 

óleos, 

lubrificantes, 

combustíveis, 

etc. 

• Óleos 

minerais.  

 

• Recolha de 

amostras de água, 

junto ao ponto de 

descarga da bacia de 

decantação. 

 

• Análise segundo a 

metodologia definida 

no Anexo XXII do 

D. L. nº 236/98, de 1 

de agosto. 

 

• Valor Limite de 

Emissão: 15 mg/l, 

conforme 

estabelecido no 

Anexo XVIII 

(Valores limite de 

emissão na descarga 

de águas residuais) 

do D. L. nº 236/98, 

de 1 de agosto. 

 

• Remover a água da bacia de decantação, por 

bombagem, para uma cisterna e proceder à sua 

expedição da pedreira como água residual 

industrial, de acordo com os procedimentos 

legais em vigor; 

 

• Remover também a fração sólida acumulada 

no fundo da bacia e proceder à sua expedição 

da pedreira como um resíduo industrial, de 

acordo com os procedimentos legais em vigor; 

 

• Verificar se há desvio relativamente às práticas 

de gestão de resíduos industriais 

implementadas; 

 

• Verificar se há registos de derrames acidentais 

de poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis, 

etc.) para o solo; 

 

• Verificar o estado de implementação e a 

eficácia das medidas mitigadoras propostas no 

EIA; 

 

• Corrigir as anomalias detetadas. 

 

 

Salienta-se que, caso ocorram descargas da bacia de decantação, a licença que vier a ser emitida imporá 

um regime de monitorização que deverá ser cumprido pelo proponente aditando-se à futura DIA, caso 

tal ocorra, os termos de adaptação do Plano de Monitorização. 
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Resíduos industriais 

Fontes de 

impacte 

Parâmetros a 

monitorizar 

Método de 

monitorização 

Valores limite 

/objetivos a atingir 

 

Medidas a implementar face ao 

incumprimento dos valores limite e 

dos objetivos 

Frequência da 

monitorização 

• Produção, 

armazenamento 

temporário e 

expedição dos 

resíduos 

industriais. 

• Quantidade 

de resíduos 

industriais 

produzidos; 

 

• Condições 

nas quais são 

realizadas as 

operações de 

manutenção 

dos 

equipamentos. 

 

• Controlo e 

inventariação das 

quantidades de 

resíduos produzidos na 

pedreira, por tipologia 

(código LER); 

 

• Controlo/supervisão 

das práticas de 

manutenção e 

reparação dos 

equipamentos, em 

vigor na pedreira. 

 

• Realização das 

operações de mudança 

de óleos em local 

impermeabilizado; 

 

• Inexistência de 

derrames de óleos ou 

combustíveis; 

 

• Inexistência de 

quaisquer resíduos, em 

quaisquer quantidades, 

votados ao abandono 

na área da pedreira, na 

sequência da realização 

das operações de 

manutenção de 

equipamentos. 

 

• Implementar ações corretivas destinadas 

a evitar este tipo de procedimentos; 

 

• Instruir os manobradores dos 

equipamentos sobre os procedimentos de 

mudança de óleos, devendo esta operação 

ser acompanhada pelo responsável da 

pedreira; 

 

• Caso se verifique qualquer derrame de 

óleos ou combustíveis, o solo contaminado 

deverá ser recolhido e expedido da 

pedreira, de acordo com os procedimentos 

prescritos para os resíduos industriais 

produzidos na pedreira; 

 

• Recolher de imediato quaisquer resíduos, 

em quaisquer quantidades, que se 

encontrem votados ao abandono na área 

da pedreira, e armazená-los nos locais 

adstritos ao armazenamento temporário 

de resíduos, em condições adequadas; 

 

• Alertar os trabalhadores da pedreira para 

a proibição de abandono dos resíduos 

industriais na área da pedreira. 

 

Constante. 

• Condições de 

armazenamento 

temporário dos 

resíduos. 

• Controlo/supervisão 

das práticas de recolha 

e armazenamento 

temporário de 

resíduos. 

• Armazenamento 

temporário de todos 

os resíduos industriais 

nos locais a tal 

adstritos, dentro de 

contentores 

apropriados. 

• Implementar ações corretivas destinadas 

a evitar este tipo de procedimentos; 

 

• Verificar se existem contentores, em 

número suficiente e com capacidade 

suficiente, destinados a todas as tipologias 

de resíduos; 

 

• Instruir os trabalhadores da pedreira 

sobre a necessidade de deposição dos 

resíduos nos contentores apropriados. 

 

Condições de 

expedição dos 

resíduos 

industriais, de 

acordo com o 

estipulado na 

Portaria nº 

335/97, de 16 

de maio; 

 

Ou 

 

• Condições de 

expedição dos 

resíduos 

industriais, à luz 

das normas 

técnicas sobre 

transporte de 

resíduos 

industriais 

estabelecidas na 

Portaria 

prevista no n.º 

2, do Art.º 21.º 

do D. L. nº 

178/2006, de 5 

de setembro, 

alterado pelo 

D. L. nº 

73/2011, de 17 

de junho, e pelo 

• Controlo/supervisão 

das condições de 

expedição. 

• Expedição de todos 

os resíduos industriais 

por transportadores 

ou empresas 

autorizados para o 

efeito; 

 

• Receção de todos os 

resíduos industriais por 

destinatários 

autorizados para o 

efeito; 

 

• Preenchimento (pela 

empresa proponente e 

pelo transportador) da 

Guia de 

Acompanhamento de 

Resíduos (GAR), para 

todos os resíduos 

industriais expedidos 

da pedreira; 

 

• Receção, num prazo 

máximo de 30 dias 

após cada expedição de 

resíduos industriais, da 

cópia da GAR do 

destinatário, 

totalmente preenchida; 

 

• Arquivo de todas as 

• Avaliar as razões pelas quais a expedição 

dos resíduos industriais não seguiu todos 

os preceitos legais; 

 

• Implementar ações corretivas destinadas 

a evitar este tipo de procedimentos, 

nomeadamente: 

 

- Obter periodicamente, junto da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), uma 

listagem atualizada das empresas com 

autorização/ licenciadas para o transporte 

e receção de resíduos industriais; 

 

- Seleccionar, de entre essas empresas, as 

mais adequadas (critérios de proximidade 

geográfica, critérios económicos, etc.) para 

proceder à expedição dos resíduos 

industriais produzidos na pedreira; 

 

• Caso não tenha sido recebida a cópia da 

guia do destinatário, num prazo de 30 dias, 

a empresa proponente deverá contactar de 

imediato o transportador de resíduos, de 

forma a solucionar esta questão; 

 

• Avaliar as razões pelas quais não se 

procede ao arquivo de todas as GAR por 

um período mínimo de 5 anos. 

Implementar ações corretivas destinadas a 

evitar este tipo de procedimentos, que 

poderão envolver, por exemplo, a 
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D. L. nº 

127/2013, de 30 

de agosto. 

GAR por um prazo de 

5 anos; 

 

Ou 

 

• Cumprimento das 

normas técnicas sobre 

transporte de resíduos 

constantes da portaria 

prevista no n.º 2, do 

Art.º 21.º do D. L. nº 

178/2006, de 5 de 

setembro, alterado 

pelo D. L. nº 73/2011, 

de 17 de junho, e pelo 

D. L. nº 127/2013, de 

30 de agosto. 

determinação de um local específico da 

pedreira para arquivo temporário destes 

registos, antes de serem transferidos para 

o escritório da empresa proponente. 

• 

Procedimentos 

formais 

estabelecidos 

na legislação 

(D. L. nº 

178/2006, de 5 

de Setembro, e 

suas alterações, 

e Portaria nº 

1408/2006, de 

18 de 

dezembro): 

 

Preenchimento 

dos Mapas 

Integrados de 

Registo de 

Resíduos 

(MIRR), através 

do Sistema 

Integrado de 

Registo 

Eletrónico de 

Resíduos 

(SIRER), 

suportado pelo 

Sistema 

Integrado de 

Registo da APA 

(SIRAPA). 

• Controlo dos 

registos de resíduos, na 

internet, através do 

SIRER na plataforma do 

SIRAPA, no portal da 

APA. 

• Preenchimento anual 

no SIRER dos Mapas 

Integrados de Registo 

de Resíduos (tipologias 

e quantidades de 

resíduos produzidos na 

pedreira), até ao termo 

do mês de março de 

cada ano; 

• Avaliar internamente a razão pela qual a 

empresa não forneceu, atempadamente, a 

informação solicitada; 

 

• Implementar ações corretivas destinadas 

a evitar este tipo de procedimentos; 

 

• Proceder de imediato ao fornecimento da 

informação solicitada. 

Anual 

 

Anualmente devem ser verificados os procedimentos formais estabelecidos na legislação para o 

preenchimento dos Mapas Integrados de Registo de Resíduos (MIRR), através do Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), suportado pelo Sistema Integrado de Registo da APA (SIRAPA). 

 

Enchimento da escavação com resíduos de extração / escombros (“Resíduos das explorações de 

depósitos minerais e de massas minerais”, de acordo com o disposto no D. L. nº 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo D. L. nº 31/2013, de 

22 de fevereiro; No caso da pedreira Laje Negra trata-se de escombros graníticos.) 
 
 

Fontes de 

impacte 

Parâmetros a 

monitorizar 

Método de 

monitorização 

Valores limite /objetivos a 

atingir 

Medidas a implementar 

face ao incumprimento 

dos valores limite e dos 

objetivos 

Frequência da 

monitorização 

• Deposição de 

resíduos de 

extração com 

possíveis focos de 

contaminação ou 

de outras 

tipologias de 

• As 

características 

dos resíduos de 

extração a 

depositar na 

escavação. 

• Inspeção visual, por 

técnico da pedreira com 

formação adequada para o 

efeito, aos resíduos a 

depositar na escavação, 

tendo em vista assegurar, 

antes da sua deposição 

• Utilizar como materiais de 

enchimento unicamente os 

materiais de cariz geológico 

(escombros - fragmentos de 

rocha granítica) resultantes da 

exploração da pedreira, sem 

qualquer tipo de 

• No caso de se registarem 

situações de contaminação dos 

escombros da pedreira e/ou a 

presença de outras tipologias 

de resíduos, interditar a 

utilização dos mesmos para 

enchimento da escavação ou, 

• Constante, até 

ao final do 

enchimento da 

escavação. 
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resíduos. definitiva, que não existem 

eventuais contaminações 

(ex: verificar se existem 

evidências de derrames 

acidentais de óleos, 

combustíveis ou outros, 

designadamente através de 

eventuais odores ou 

cheiros), nem estão 

presentes outras tipologias 

de resíduos. 

 

• Preenchimento de ficha de 

controlo adequada; 

contaminação. 

 

• Evitar a poluição dos solos e 

das águas superficiais e 

subterrâneas. 

caso se encontrem já 

depositados, proceder à 

imediata remoção dos 

mesmos, sinalizando-os e 

assegurando a sua expedição 

da pedreira como resíduos 

industriais, cumprindo os 

procedimentos legais 

estabelecidos neste âmbito (D. 

L. nº 178/2006, de 5 de 

setembro, alterado pelo D. L. 

nº 73/2011, de 17 de junho, e 

pelo D. L. nº 127/2013, de 30 

de agosto. 

 

• Deposição dos 

resíduos de 

extração de 

forma 

inadequada. 

• Forma de 

deposição dos 

resíduos de 

extração. 

 

• Fenómenos 

de instabilidade 

(desmoroname

ntos, 

deslizamentos). 

• Controlo das práticas de 

deposição. 

 

• Controlo da inclinação dos 

taludes de enchimento, 

recorrendo sempre que se 

justifique a meios 

topográficos. 

 

• Verificação da existência 

de indícios de eventuais 

fenómenos de instabilidade. 

 

• Preenchimento de ficha de 

controlo adequada; 

• Garantir a estabilidade do 

enchimento. 

 

• Durante as operações de 

enchimento, controlar a 

inclinação dos taludes de 

enchimento (devendo ser tido 

em conta o ângulo de atrito 

interno dos materiais). 

Propõe-se uma inclinação de 

talude ≤ 45º com a horizontal. 

 

• Garantir a realização de 

patamares, com largura da 

ordem dos 10 m, que cortem 

transversalmente os taludes de 

escombros ao longo de toda a 

sua extensão, tal como 

definido no Plano de Pedreira. 

• No caso de se verificarem 

situações de deposição 

inadequada ou situações de 

instabilidade do enchimento, 

deverá proceder-se à 

remobilização dos resíduos e à 

sua deposição de acordo com 

os critérios de estabilidade 

definidos neste plano. 
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