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Janeiro de 2018 
 
 
I – INTRODUÇÃO 
 
I.1 – IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 
 
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se ao projeto de Ampliação da Pedreira 
N.º 5116 “Campinhos” (pedreira de Campinhos), submetido a licenciamento em julho de 2017, 
no âmbito do regime extraordinário de regularização das atividades económicas (RERAE), 
estabelecido pelo D. L. 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de 
julho. 
 
A pedreira de Campinhos é uma pedreira de granito ornamental, sita no lugar de Campinhos, 
nas freguesias de Pias e Abedim, concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo. 
 
A empresa proprietária da pedreira e proponente do projeto em avaliação tem a designação 
social de GRANITOS SÃO MARTINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. (GRANITOS        
S. MARTINHO), com sede no Pólo Empresarial da Lagoa, Lote N1, 4950-850 Cortes, 
concelho de Monção. Trata-se de uma empresa especializada na exploração e 
comercialização de rochas ornamentais, inserida no grupo DFG (DAVID FERNÁNDEZ 
GRANDE), grupo multinacional espanhol com sede em Vigo (Pontevedra). 
 
A pedreira de Campinhos possui uma área licenciada de 16,84 ha, pretendendo a empresa 
proponente promover o licenciamento de mais cerca 26,13 ha, traduzido no projeto de 
ampliação ao qual este EIA diz respeito, com o objetivo de aceder a reservas de granito que 
permitam assegurar a continuidade desta pedreira. 
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O projeto de ampliação da área de exploração encontra-se em fase de execução e é 
consubstanciado num Plano de Pedreira, composto por um Plano de Lavra e por um Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), realizados de acordo com os requisitos 
técnicos definidos no D. L. 270/2001, de 6 de outubro (alterado e republicado pelo                 
D. L. 340/2007, de 12 de outubro). 
 
I.2 – ANTECEDENTES DO PROJETO  
 
O processo de licenciamento da pedreira de Campinhos remonta ao ano de 1988, altura em 
que obteve licença de estabelecimento emitida pela Câmara Municipal de Monção, tendo-lhe 
sido atribuído pela então Direção Geral de Geologia e Minas, o número de cadastro 5116 e a 
denominação de “Campinhos”.  
 
Em 1990, atendendo a que a pedreira passou a estar abrangida pela alínea b), do Art.º 14.º 
do D. L. 227/82, de 14 de junho, a licença de estabelecimento camarária passou para o foro 
da então Direção Geral de Geologia e Minas, atribuída a título definitivo nos termos do        
Art.º 25.º do D. L. 89/90, de 16 de março.  
 
Com a entrada em vigor do D. L. 270/2001, de 6 de outubro, a empresa exploradora procedeu 
à adaptação da licença de exploração da pedreira de Campinhos às exigências deste novo 
diploma, conforme estabelecido no seu Art.º 63.º, tendo, para o efeito, apresentado em 2003 à 
entidade licenciadora, a Direção Regional da Economia do Norte, um Plano de 
Pedreira/Adaptação.  
 
O processo de apreciação desse Plano de Pedreira/Adaptação, culminou com a comunicação 
de DRE-Norte, então entidade licenciadora, da aprovação do mesmo em 30.03.2009          
(Of. 817/DSIRG) e posterior emissão da licença de exploração (adaptação), em 19.02.2015, 
para uma área de 176 000 m2 (ver licença no Anexo I). 
 
Posteriormente, face à necessidade de se reajustar o limite nascente da área licenciada da 
pedreira, ao acordado entre a GRANITOS S. MARTINHO e a junta de freguesia de Abedim, a 
entidade licenciadora solicitou (Of. 595/DPN, de 23.10.2015) a apresentação da cartografia do 
Plano de Pedreira com esse novo limite, assim como com a delimitação da Zona Geral de 
Proteção (ZGP) proposta no procedimento de classificação do Castelo da Pena da Rainha, 
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também conhecido por Castelo de São Martinho da Penha, publicado no Anúncio                 
n.º 206/2013, de 7 de junho (Diário da República, 2.ª série, N.º 110, de 7 de junho de 2013). 
 
Em 01.06.2016 a empresa GRANITOS S. MARTINHO apresentou à entidade licenciadora a 
cartografia do Plano de Pedreira com o novo limite Este da área licenciada, a qual passou de 
17,60 ha para 16,84 ha (ver cartografia no Anexo I e Figura II.5.1 deste EIA). Na mesma 
cartografia foi também reajustado o limite da área de exploração de modo a não abranger a 
referida Zona Geral de Proteção (ZGP).  
 
Consequentemente, o Plano de Pedreira a que este EIA diz respeito, considera a área 
licenciada de 16,84 ha, contemplando como área a não intervencionar a parcela da Zona 
Geral de Proteção ao Castelo da Pena da Rainha que se sobrepõe à área licenciada da 
pedreira. 
 
I.3 – ENQUADRAMENTO LEGAL DO PROJETO 
 
O enquadramento legal do projeto de ampliação da pedreira de Campinhos é efetuado 
seguidamente, tendo em conta o quadro legal aplicável ao aproveitamento dos recursos 
geológicos, o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e o regime 
extraordinário de regularização das atividades económicas (RERAE). 
 
I.3.1 – EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS 
 
No âmbito do aproveitamento de massas minerais, no qual se insere o projeto em análise, 
aplica-se o D. L. 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 
de outubro, retificado pela Declaração de Retificação 108/2007, de 11 de dezembro. 
 
O projeto de ampliação da pedreira de Campinhos, consubstanciado num Plano de Pedreira, 
foi realizado de acordo com os requisitos técnicos definidos no D. L. 270/2001, de 6 de 
outubro, na sua redação atual, constituindo a DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA 
(DGEG – Área Norte) a entidade competente para a atribuição da licença de exploração. 
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I.3.2 – AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
Conforme se refere adiante (item I.4), o presente Estudo de Impacte Ambiental, tendo sido 
concluído em novembro de 2017, foi depois revisto em conformidade com as disposições do 
D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, sendo, portanto, no âmbito deste diploma legal que é apresentado a Avaliação de 
Impacte Ambiental. 
 
O projeto de ampliação da pedreira de Campinhos em análise corresponde a uma ampliação 
de 26,1 ha de um projeto do Anexo II (área licenciada com 16,84 ha), já autorizado e em 
execução, estando, assim, sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se inserir na 
subalínea ii), da alínea b), do n.º 4, do Art.º 1.º do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual. 
 
De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2, do Art.º 8.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, 
na sua redação atual, a Autoridade de AIA para o projeto em análise é a COMISSÃO DE 
COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR-Norte).  
 
Na realização deste EIA teve-se ainda em conta as disposições do D. L. 75/2015, de 11 de 
maio, e da Portaria 399/2015, de 5 de novembro.  
 
I.3.3 – REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
ECONÓMICAS 
 
Com vista à criação de um contexto favorável ao investimento, do qual depende o 
crescimento económico sustentável, incluindo a dinamização do investimento privado e do 
emprego, foi publicado o D. L. 165/2014, de 5 de novembro (alterado pela Lei n.º 21/2016, de 
19 de julho) - Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas (RERAE). 
 
No caso da pedreira de Campinhos, a ampliação agora requerida inclui uma área onde a 
atividade extrativa não se afigura compatível com o disposto no Regulamento do PDM de 
Monção (ver item III.5.2.3 – Análise da Compatibilidade do Projeto com o PDM de Monção), o 
que justifica a avaliação deste projeto de ampliação no âmbito do RERAE (alínea b), do      
Art.º 1.º, do D. L. 165/2014, de 5 de novembro). 
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Neste contexto, seguindo o disposto nos números 4 e 5 do Art.º 5.º do D. L. 165/2014, de 5 de 
novembro, bem como na Portaria 68/2015, de 9 de março, a GRANITOS S. MARTINHO 
constituiu um dossier intitulado “Pedido de Ampliação de Estabelecimento existente - Pedreira 
N.º 5116 denominada “Campinhos”, ao abrigo do Regime Extraordinário estabelecido pelo    
D. L. 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual”, que apresentou à entidade 
licenciadora em 21.07.2017, juntamente com o respetivo Plano de Pedreira (ver cópia da carta 
de envio à DGEG, no Anexo I). 
 
Integrante do referido dossier consta a Certidão emitida pela Câmara Municipal de Monção, 
em 4 de julho de 2017, ao abrigo  do D. L. 165/2014, de 5 de novembro (alínea a), do n.º 4, do 
Art.º 5.º), com a informação de que “foi deliberado em Assembleia Municipal de 29 de junho 
de 2017, o reconhecimento de interesse municipal na regularização da atividade de ampliação 
de exploração de pedreira, propondo uma ampliação para um total de 261 345,63 m2, sita no 
lugar de Campinhos das Freguesias de Abedim e Pias, requerida por Granitos S. Martinho 
Sociedade Unipessoal, Lda., considerando uma mais valia para o Município” (ver Certidão da 
C.M. de Monção, no Anexo I). 
 
Este EIA vem complementar os documentos exigidos para o visado licenciamento, 
apresentados à entidade licenciadora na oportunidade acima referida, dando cumprimento ao 
estabelecido no D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. 
  
I.4 – METODOLOGIA GERAL E OBJETIVOS DO EIA 
 
A realização do EIA iniciou-se em abril de 2017, tendo os trabalhos de campo decorrido no 
período de abril a agosto e os últimos trabalhos de gabinete sido realizados durante o mês de 
novembro desse ano. Entretanto, face à publicação do D. L. 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
que alterou e republicou o D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, a equipa do EIA e a empresa 
proponente consideraram que seria mais adequado submeter este EIA a Avaliação de 
Impacte Ambiental já em conformidade com as especificações deste diploma legal, pelo que 
se procedeu à sua revisão a adaptação durante o mês de dezembro de 2017 e à sua edição 
em janeiro do corrente ano. 
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O EIA considerou uma área de estudo com cerca de 50 km2, delimitada pelas latitudes                      
41º 57’ a 42º 01’ N e as longitudes 7º 41’ a 8º 28’ W, delimitação esta que pôde, contudo, 
variar, levando a área em estudo a adquirir menor ou maior dimensão, consoante a escala de 
manifestação de cada um dos domínios ambientais do EIA e a magnitude geográfica 
necessária à sua caracterização e análise.  
 
Em qualquer caso, os estudos foram sempre focalizados na área de implantação do projeto, 
esta centrada na área em estudo e entendida como a área da pedreira de Campinhos e a sua 
envolvente próxima.  
 
Na fase inicial dos trabalhos foram verificadas as condições operativas da pedreira e 
analisadas as componentes do projeto de ampliação, de forma a adquirir um conhecimento 
pormenorizado sobre a atividade extrativa em questão que possibilitasse a identificação dos 
focos de impacte e dos fatores ambientais suscetíveis de serem afetados, estabelecendo as 
correlações causa/efeito.  
 
Procedeu-se à pesquisa e consulta de bibliografia disponível em monografias, artigos e outras 
publicações, assim como em páginas web de entidades oficiais e de outras organizações, a 
fim de se reunir um conjunto vasto de informação acerca das componentes físicas, biofísicas, 
socioeconómicas e patrimoniais da área em estudo. 
 
Nessa área efetuaram-se levantamentos de campo em diversos domínios, como os solos, a 
ecologia e a paisagem, realizaram-se campanhas de medições in situ dos níveis de ruído 
ambiente, do empoeiramento (PM10) e das vibrações e trabalhos de prospeção arqueológica. 
 
Entre outros elementos de apoio aos trabalhos de campo, foi utilizada diversa cartografia 
temática de âmbito regional (escalas diversas), registos fotográficos, cartografia referente aos 
Instrumentos de Ordenamento do Território em vigor na área de estudo (escalas diversas), o 
levantamento topográfico local e as demais peças desenhadas do Plano de Pedreira. 
 
Os resultados obtidos com a realização destes trabalhos possibilitaram, por um lado, aferir e 
complementar a representatividade da informação de carácter mais regional constante dos 
elementos bibliográficos consultados e, por outro, obter dados objetivos sobre o estado atual 
do ambiente, fornecendo um diagnóstico ambiental da área de implantação do projeto. 
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Deste modo, reuniu-se um conjunto sólido de informação cujo tratamento conduziu à 
elaboração do capítulo de caracterização da situação ambiental de referência do EIA e 
forneceu os elementos de suporte à subsequente fase de análise de impactes.  
 
A análise dos impactes foi efetuada para cenários operativos distintos, correspondentes à 
situação atual (impactes identificados/manifestos) e às fases de projeto propriamente dito 
(impactes previstos), como são, a fase de ampliação e a fase de desativação, tendo como 
objetivo a obtenção de resultados que possibilitassem quantificar com a maior exatidão 
possível a influência exercida pelo projeto nos domínios ambientais em causa, bem como 
aumentar o horizonte temporal e/ou geográfico das conclusões retiradas. 
 
Foram tidos em conta os impactes cumulativos exercidos pela pedreira em estudo, 
considerando também outras pedreiras que se encontram a laborar naquele território e que, 
juntamente com a pedreira em estudo, podem exercer o mesmo tipo de impactes ambientais 
sobre cada um dos fatores ambientais considerados no EIA. 
 
Face aos impactes previstos, a definição das medidas destinadas a mitigar os seus efeitos 
assentou, sempre que possível, no princípio de atuação nas fontes de impacte e teve como 
principal objetivo constituir um conjunto de técnicas e procedimentos eficazes e ajustados ao 
projeto, ou seja, capazes de atuar com eficácia, atendendo à relação custo/benefício e à 
necessária rentabilidade económica do projeto. 
 
De uma forma geral, a análise dos impactes e a definição das medidas preconizadas, tiveram 
o suporte da experiência adquirida pela equipa da GEOMEGA em projetos similares, sempre 
numa perspetiva de otimização dos métodos de avaliação para que os resultados obtidos 
pudessem traduzir um cenário industrial/ambiental realista.  
 
A informação resultante da análise de impactes e as respetivas medidas preconizadas foram 
inseridas num só capítulo do EIA, com o objetivo de facilitar a leitura e proporcionar um 
melhor entendimento das matérias tratadas. No final deste capítulo, inseriu-se uma matriz 
síntese da classificação atribuída aos impactes analisados. 
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Subsequentemente, elaborou-se um Plano de Monitorização que visa dotar a empresa 
proponente de um meio eficaz de gestão ambiental da pedreira em estudo, baseado num 
sistema de recolha sistemática de informação sobre o estado do ambiente na área de 
implantação do projeto.  
 
Por fim, sintetizaram-se as principais conclusões retiradas no EIA, efetuando-se o balanço 
ambiental do projeto, expressando os impactes mais significativos e os efeitos que serão 
obtidos com a implementação das medidas preconizadas. 
 
A figura seguinte representa o esquema geral da metodologia seguida na realização do EIA. 
 

Figura I.4.1 – Esquema geral da metodologia seguida no EIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O EIA assumiu, assim, como objetivos primordiais identificar, prever e avaliar os impactes 
ambientais que serão induzidos pelo projeto em análise nos fatores ambientais da área em 
estudo e definir medidas que deverão ser implementadas face aos impactes ambientais mais 
significativos.  
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Como objetivo global, o EIA pretende constituir um instrumento essencial de suporte à tomada 
de decisão sobre a viabilidade do projeto em estudo, fornecendo, para tal, um conjunto de 
informação clara, sintética e fundamentada sobre as questões ambientais que se relacionam 
com a sua implementação. 
 
Cabe ainda salientar que a realização do EIA envolveu uma equipa multidisciplinar em 
constante comunicação e troca de informação, pelo que este documento reflete um efetivo 
trabalho de equipa e não uma mera justaposição de trabalhos individuais. 
 
I.5 – ESTRUTURA DO EIA 
 
De acordo com as especificações do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo D. L. 152-B/2017, de 11 de dezembro, este EIA é composto por um Relatório 
Síntese e respetivos Anexos e por um Resumo Não Técnico: 
 
� Relatório Síntese (RS) - corresponde ao presente documento e encontra-se estruturado, 

para além desta Introdução, nos seguintes capítulos: 
 

− Caracterização do Projeto; 
− Caracterização da Situação de Referência; 
− Análise de Impactes e Medidas Preconizadas; 
− Matriz de impactes; 
− Plano de Monitorização; 
− Conclusões e Recomendações; 
− Lacunas de Conhecimento; 
− Bibliografia. 

 
� Anexos do EIA – documentos, relatórios técnicos e outros elementos considerados 

pertinentes para a melhor compreensão da informação apresentada no Relatório Síntese. 
 
� Resumo Não Técnico (RNT) – documento de suporte à participação pública, que 

descreve, de forma coerente, sintética e acessível à generalidade do público interessado, 
a informação relevante constante do Relatório Síntese. 
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Em cumprimento do disposto no Art.º 47.º (Tramitação desmaterializada) do D. L. 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na sua redação atual, e nos Artigos 13.º (Dossier eletrónico) e 15.º (Balcão 
único eletrónico) do D. L. 75/2015, de 11 de maio, estes elementos são submetidos à 
avaliação da Autoridade de AIA através da plataforma eletrónica Sistema Integrado de 
Licenciamento do Ambiente (SILIAMB) disponibilizada no portal da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). 
 
De acordo com o disposto no n.º 1, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual, estes elementos são também apresentados, em suporte papel e digital (pdf), à entidade 
competente para a atribuição da licença de exploração (DGEG – Área Norte). 
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II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 
II.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A presente caracterização do projeto foi efetuada com base no Plano de Pedreira referente à 
ampliação da pedreira de Campinhos, constituído, entre outras peças técnicas, por um Plano 
de Lavra e um Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística (PARP), conforme 
especificado no Anexo VI A) do D. L. 270/2001, de 6 de outubro, na sua redação atual dada 
pelo D. L. 340/2007, de 12 de outubro. 
 
Neste capítulo são descritas as questões essenciais do Plano de Pedreira, relacionadas com 
o método de exploração, com as instalações anexas e com a recuperação ambiental e 
paisagística da pedreira, podendo obter-se um entendimento mais detalhado destas e de 
outras matérias no Plano de Pedreira que acompanha este EIA. 
 
II.2 – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 
 
II.2.1 – LOCALIZAÇÃO 
 
A área em estudo localiza-se na região Norte (NUTS II) do território continental, na sub-região 
Alto Minho (NUTS III), concretamente no distrito de Viana do Castelo, município de Monção, 
situando-se a pedreira de Campinhos no lugar homónimo das freguesias de Pias e Abedim, a 
cerca de 10 km a SW da sede do município. 
 
A pedreira de Campinhos insere-se num meio rural caracterizado por um relevo acidentado, 
onde predominam os afloramentos rochosos e os povoamentos de pinheiro-bravo. As 
povoações mais próximas da pedreira são indicadas no quadro seguinte. 
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Quadro II.2.1 – Povoações mais próximas da pedreira de Campinhos. 
Aglomerados populacionais Distância à pedreira 

(m) 
Posicionamento geográfico 

relativamente à pedreira 
Gandrachão (Abedim) 400 SSE 
Retorta (Pias) 800 NNE 
Tourôa (Abedim) 1000 E 
Verdisão (Barroças e Tais) 1550 NE 
Pedreira (Boivão) 1650 NW 
Santo André (Barroças e Taias) 2000 NE 

Distância à pedreira: medida de uma linha reta entre o limite da área da pedreira e o limite imediato da povoação. 
 
A figura seguinte representa a área em estudo nos extratos das cartas militares números 2, 3, 
7 e 8, à escala 1/25 000, publicadas pelo Instituto Geográfico do Exército, onde se pode 
visualizar a fisiografia da área de implantação da pedreira de Campinhos e o seu 
enquadramento em relação aos aglomerados populacionais, eixos viários, fisiografia e 
hidrografia daquele território. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.2.1 – Enquadramento geográfico da pedreira de Campinhos. 
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II.2.2 – EXPLORAÇÕES DE RECURSOS GEOLÓGICOS NA ÁREA EM ESTUDO 
 
A identificação de outras explorações de recursos geológicos na envolvente da pedreira de 
Campinhos foi efetuada com base em informação disponibilizada pelas Câmaras Municipais 
de Monção e Valença e pela Direção Geral da Energia e Geologia (DGEG).  
 
No que diz respeito à exploração de massas minerais, apresentam-se no quadro e figura 
seguintes as pedreiras licenciadas existentes na envolvente da pedreira de Campinhos, nos 
concelhos de Valença e Monção. 
 
Quadro II.2.2 – Pedreiras licenciadas na envolvente da pedreira de Campinhos. 

Localização N.º 
Pedreira Designação Explorador Estado Substância Freguesia Concelho Distrito 

5155 Monte 
Ventoso 

Rosa Faro – Expl. 
de Granitos, Lda. Inativa Granito 

ornamental 
5270 Eiras n.º 2 Mármores 

Longarito, Lda. Ativa Granito 
ornamental 

5305 Laje do 
Salgueirinho 

Laboriosa Tarefa – 
Unipessoal, Lda. Ativa Granito 

ornamental 
6028 Baldios de 

Chãos 
Granitos São 
Cristóvão Inativa Granito 

ornamental 
P19 Tendal do 

Linhó - - - 

Sanfins 

5149 Laje do 
Rouxinol 

Pedra do Minho, 
Granitos, Lda. Ativa Granito 

ornamental 
5325 Tocas de 

Vinho n.º 2 
Cabaleiro Nogueira 
& Fernandes, Lda. Ativa Granito 

ornamental 
Boivão 

5500 Laje da Bouça 
da Gralheira 

ETESPO - Rochas 
Ornamentais, Lda. Ativa Granito 

ornamental 
5633 Laje Negra Granitos São 

Martinho, Lda. Ativa Granito 
ornamental 

Gondomil 

Valença 

5199 Monte dos 
Penedos n.º 4 

Irmãos Amorim, 
Lda. Ativa Granito 

ornamental 
5913 Monte dos 

Penedos n.º 5 - Ativa Granito 
ornamental 

6087 Monte dos 
Penedos n.º 6 

Félix Amorim & 
Filhos, Lda. Ativa Granito 

ornamental 
6696 Penedo do 

Pinto Lusoquarries, Lda. Ativa Granito 
ornamental 

P30 - - - - 

Pias Monção 

Viana 
do 

Castelo 
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Figura II.2.2 – Localização das pedreiras na envolvente da pedreira de Campinhos (s/escala). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que se refere a áreas de concessão da prospeção e pesquisa e de exploração de 
depósitos minerais, verifica-se que na área em estudo não se encontram atribuídos quaisquer 
direitos mineiros, de acordo com a informação geográfica disponibilizada pela Direção Geral 
de Energia e Geologia, através do respetivo Geoportal (DGEG, 2017). 
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II.3 – ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE 
 
II.3.1 – ACESSOS VIÁRIOS  
 
O Plano Rodoviário Nacional 2000, instituído pelo D. L. 222/98, de 17 de julho (retificado pela 
Declaração de Retificação 19-D/98, de 31 de outubro, e alterado pela Lei 98/99, de 26 de 
julho, e pelo  D. L. 182/2003, de 16 de agosto) estabelece os critérios de classificação 
rodoviária a todos os níveis de intervenção do planeamento rodoviário, inserindo no conceito 
de Rede Rodoviária Nacional, a Rede Nacional de Auto-estradas, a Rede Nacional 
Fundamental (Itinerários Principais - IP) e a Rede Nacional Complementar (Itinerários 
Complementares - IC e Estradas Nacionais - EN). As estradas não incluídas no plano 
rodoviário nacional integram as Redes Municipais. 
 
A área em estudo encontra-se na proximidade de importantes eixos rodoviários, destacando-
se a A3/IP1 (Valença - Porto) e a A28/IC1 (Caminha - Porto), que por sua vez permitem 
aceder à A27/IP9 (Viana do Castelo - Ponte de Lima), à A7/IC5 (Vila do Conde - Vila Pouca 
de Aguiar), à A1/IP1 (Porto - Lisboa), à A4/IP4 (Porto - Bragança), à A24/IP3 (Vila Verde da 
Raia - Viseu), à A25/IP5 (Aveiro - Vilar Formoso) e à A11 (Apúlia - Castelões/Penafiel). 
 
Os acessos a Espanha são diversos, destacando-se a ponte de Valença sobre o rio Minho, 
que estabelece a ligação entre a A3/IP1 em Valença e a A55 em Tuy. A continuidade de uma 
via com perfil de auto-estrada em território espanhol (A55) facilita a ligação de Portugal ao 
norte de Espanha. Outras rodovias com pontes sobre o rio Minho são a EN13, em Vila Nova 
de Cerveira, a EN101, em Monção e a EN202, em Melgaço. 
 
Na fronteira terrestre entre os dois países existem também naquela região diversas 
possibilidades de ligação designadamente em São Gregório (EN301), Lindoso (EN304-1), 
Portela do Homem (EN308-1), Tourém (EM513), Vilar de Perdizes (EM508-2), Soutelinho da 
Raia (EM507) e Vila Verde da Raia (EN103-5 e A24/IP3), destacando-se nos últimos três 
casos a proximidade a Verin.  
 
Relativamente à rede ferroviária, a área em estudo é servida pela Linha do Minho, que faz a 
ligação Porto – Valença – Vigo, constituindo uma via larga com cerca de 133,6 km de 
extensão em território nacional (REFER, 2011).  
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Figura II.3.1 – Rede viária regional (adaptação com localização da pedreira de Campinhos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode verificar na figura acima, o município de Monção encontra-se próximo da 
A3/IP1, nó de Valença, e é diretamente servido por uma vasta rede de estradas nacionais e 
municipais, destacando-se a EN101 (Valença - Monção - Arcos de Valdevez - Amarante), a 
EN202 (Monção - Melgaço), a EM304 (Monção - Sistelo), a EM503 (Monção - Riba de Mouro), 
a EM504 (Monção - Merufe), a EM505 (Monção - Luzio), a EM 507 (Troporiz - Pias - Barroças 
e Taias) e a EM508 (EM507 - Gondomil). As rodovias mais próximas da pedreira de 
Campinhos são a EN101 e a EM507. 
 
A rede de caminhos municipais liga as estradas nacionais e as estradas municipais aos 
aglomerados populacionais que não se encontram diretamente servidos por estas, 
destacando-se na proximidade da pedreira de Campinhos o CM1106, que faz a ligação entre 
a EN101, junto a Regoufe, a as povoações de Pomêda, Abedim e Gandrachão. 
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Ao nível dos portos marítimos nacionais, o porto de Viana do Castelo e o porto de Leixões são 
os mais próximos da área em estudo, cujo acesso pode fazer-se através da A28/IC1. No norte 
de Espanha referem-se os portos marítimos de Vigo e da Corunha, aos quais se pode aceder 
através da rede rodoviária, acima referida, que liga os dois países. Os portos marítimos de 
Vigo e de Leixões são os mais utilizados pela empresa proponente para efetuar a expedição 
dos produtos da pedreira para os mercados extra Península Ibérica. 
 
II.3.2 – ACESSOS RODOVIÁRIOS À PEDREIRA DE CAMPINHOS  
 
O acesso à pedreira de Campinhos faz-se a partir da EN101, que efetua a ligação Valença – 
Monção - Arcos de Valdevez. No sentido Monção - Arcos de Valdevez, depois de passar por 
Barroças e Taias e Santo André, aproximadamente ao km 30 desta rodovia, encontra-se à 
direita um acesso asfaltado com a indicação “Granitos São Martinho”, no qual se percorrem 
cerca de 2 km até se encontrar a entrada para a pedreira.  
 
Figura II.3.2 – Acesso à pedreira de Campinhos. Fonte: Google Maps, 2017. Adaptação com 
a localização da pedreira de Campinhos. 
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Os produtos da pedreira de Campinhos destinam-se aos mercados nacional e externo da 
indústria de corte e polimento de rochas ornamentais. O tráfego rodoviário proveniente da 
pedreira faz-se, predominantemente, pela EN101 para aceder a Monção, onde se localiza a 
unidade de transformação de granitos (PAVESTONE) do Grupo DFG, assim como à A3/IP1, a 
qual permite aceder ao norte de Espanha e a outros eixos rodoviários com destino aos 
mercados e aos portos marítimos nacionais. 
 
II.4 – JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
A pedreira de Campinhos encontra-se em lavra ativa há cerca de três décadas, pelo que, 
apesar de ter passado por períodos de diferente intensidade de exploração, o contínuo 
desenvolvimento da lavra conduziu a pedreira a atingir os limites da área de exploração 
licenciada. 
 
Assim, o projeto de ampliação em análise é imperativo para a continuidade da pedreira de 
Campinhos, permitindo, concomitantemente, ajustar as suas condições operativas aos 
critérios técnicos e ambientais que atualmente são exigidos.  
 
De salientar que a pedreira de Campinhos explora um granito com características particulares 
como rocha ornamental, cuja valorização se insere no domínio das atividades estratégicas 
para a região, numa óptica de desenvolvimento sustentado, conforme preconizam as políticas 
de gestão do território (ver item III.5.6 – Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos).  
 
Este projeto justifica-se ainda pela importância da pedreira de Campinhos para o 
desenvolvimento social e económico do concelho e da região onde se insere, permitindo à 
empresa proponente continuar a criar emprego e riqueza na região, no cumprimento das 
regras de proteção ambiental e salvaguarda da qualidade de vida das populações. 
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II.5 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
II.5.1 – ASPETOS GERAIS 
 
A pedreira de Campinhos tem como finalidade a extração de blocos de granito destinados aos 
mercados da rocha ornamental, praticando esta atividade desde 1988 na área que se 
encontra licenciada, a qual, decorrido o processo de adaptação ao D. L. 270/2001, de 6 de 
outubro, se cifra em 16,84 ha (ver item I.2 – Antecedentes do Projeto). 
 
A presente descrição do projeto é efetuada com base no Plano de Pedreira, datado de julho 
de 2017, da autoria do Eng.º de Minas Jorge Noronha, apresentado no âmbito do pedido de 
licenciamento ao abrigo do RERAE (ver item I.3.3), destinado ao licenciamento da ampliação 
da área da pedreira de Campinhos para um total de 42,97 ha. 
 
O Plano de Pedreira foi elaborado segundo as especificações técnicas estabelecidas no        
D. L. 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 de outubro, 
integrando, entre outras peças técnicas, um Plano de Lavra e um Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística, devidamente articulados entre si no que respeita à compatibilidade 
operacional e temporal das ações previstas. 
 
II.5.2 – ÁREA DA PEDREIRA 
 
A área da pedreira de Campinhos agora submetida a licenciamento e a Avaliação de Impacte 
Ambiental perfaz um total de 429 738,00 m2 (cerca de 42,97 ha), a qual inclui a área 
licenciada de 168 392,00 m2 (cerca de 16,84 ha) e a área da presente ampliação de             
261 346,00 m2 (cerca de 26,13 ha), como se representa na figura seguinte. 
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Figura II.5.1 – Representação da área da pedreira de Campinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A área destinada à exploração, propriamente dita, da massa mineral perfaz 347 321,00 m2, 
valor este que já se encontra subtraído das zonas de defesa, a saber: prédios rústicos e 
caminhos vizinhos, linha de água localizada a W (ribeiro dos Cortelhos) e área a não 
intervencionar da Zona Geral de Proteção ao Castelo de São Martinho da Penha, a E. 
 
As zonas de defesa acima referidas perfazem um total 30 564,00 m2.  
  
A área afeta aos anexos corresponde a 40 891,00 m2 e fica localizada no setor S da pedreira, 
abrangendo uma parte da área licenciada e uma parte da área de ampliação.  
 
No setor N da pedreira, existe uma área com 10 962,0 m2 destinada à localização das pargas 
e de uma bacia de decantação das águas de escorrência superficial da pedreira.  
 
Deste modo, a área total da pedreira agora apresentada a licenciamento é composta por 
áreas/setores com diferentes finalidades conforme se encontra indicado no quadro seguinte. 
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                    Quadro II.5.1 – Composição da área da pedreira de Campinhos. 
Designação Quantidade (m2) 
Área de exploração 347 321,0 
Área de anexos 40 891,0 
Área para pargas e bacia de 
decantação 10 962,0 

Zonas de defesa 30 564,0 

Pedreira de 
Campinhos  

Total 429 738,0 
 
A totalidade da área da pedreira de Campinhos é propriedade da empresa GRANITOS          
S. MARTINHO, LDA. (GRUPO DFG). 
 
II.5.3 – SISTEMA DE EXPLORAÇÃO 
 
Como é regra geral nas pedreiras de granito ornamental, as principais atividades de 
exploração da pedreira de Campinhos relacionam-se com o desmonte de rocha e preparação 
da rocha desmontada para a produção de blocos com as dimensões comerciais.  
 
Fotografia II.5.1 - Vista da área de exploração da pedreira de Campinhos (sentido NW). 
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Seguidamente descrevem-se as principais componentes da exploração da pedreira de 
Campinhos, procedendo-se a uma descrição genérica do método de desmonte e depois a 
uma descrição detalhada das duas técnicas de arranque de rocha que são praticadas na 
pedreira (explosivos e corte por fio diamantado), abordando por fim as operações de remoção, 
carga e transporte.  
 
II.5.3.1 – MÉTODO DE DESMONTE 
 
Na pedreira de Campinhos pratica-se o método de desmonte a céu-aberto por degraus 
direitos, método que será mantido com a ampliação da pedreira, não havendo também 
alterações significativas a introduzir ao atual parque de equipamentos ao serviço na pedreira, 
uma vez que esta tem uma capacidade produtiva instalada suficiente para levar a cabo a 
prevista ampliação.  
 
Após a preparação dos locais ainda não explorados, que envolverá a remoção dos solos e do 
coberto vegetal e a constituição dos acessos a esses locais, proceder-se-á ao desmonte da 
rocha granítica. 
 
Os solos removidos serão armazenados para a posterior reconstituição dos terrenos e da flora 
autóctone durante a fase de recuperação paisagística, em pargas a localizar na zona norte da 
pedreira ou na própria área de exploração, sendo relocalizados, quando necessário, para 
outras áreas da pedreira ou diretamente aplicados nas ações de recuperação paisagística. 
 
O desmonte da massa granítica será efetuado com recurso a perfuração pneumática e/ou 
hidráulica para a utilização de explosivos e para o corte por fio diamantado, visando a 
separação/arranque do maciço rochoso de grandes blocos – blocos primários –, de formato 
paralelepipédico, com dimensões variáveis, consoante o diaclasamento do maciço permita, 
sendo comum a extração de blocos entre 450 e 950 m3.  
 
Uma vez extraídos do maciço e dispostos junto das frentes de desmonte, os grandes blocos 
primários são depois subdivididos em blocos de menores dimensões – blocos secundários –, 
recorrendo a máquinas perfuradoras munidas de dois ou quatro martelos pneumáticos e/ou 
hidráulicos para a utilização de explosivos, neste caso com cargas ainda menores para não se 
correr o risco de fissurar o bloco, e/ou para a realização do corte com fio diamantado. 
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Por fim, ainda nas frentes de desmonte, estes blocos secundários são sujeitos a operações de 
esquadrejamento para se obterem os blocos com as dimensões finais – blocos comerciais –, 
regra geral, com cerca de 6,3 m3 (2,80 m x 1,40 m x 1,60 m), recorrendo também a máquinas 
perfuradoras que, neste caso, realizam furos verticais nos quais são introduzidas cunhas 
metálicas que fazem fender o bloco pela face pretendida. 
 
A exploração da pedreira progredirá em flanco de encosta, entre as cotas 516 e 290 (cota final 
de exploração proposta), criando bancadas com alturas entre 10 e 15 m e patamares de 
transição entre si com largura mínima de 5 m, de modo a garantir o acesso em segurança de 
pessoas e equipamentos. A largura mínima dos patamares será de 3 metros no final da 
exploração. 
 
O desenvolvimento das bancadas de exploração com as características acima referidas, 
processar-se-á em toda a área demarcada no Plano de Lavra, sendo as zonas exploradas 
utilizadas para a deposição dos materiais rejeitados (escombros), procedendo-se, assim, ao 
enchimento dos vazios da escavação e consequente regularização dos taludes.  
 
As áreas de exploração, à medida que forem sendo desativadas, serão de imediato 
recuperadas, sempre que tal for compatível com os trabalhos de exploração em zonas ativas 
da pedreira. 
 
A peça desenhada seguinte representa o modelo final da exploração da pedreira de 
Campinhos, previsto no Plano de Lavra. 
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II.5.3.2 – CORTE POR FIO DIAMANTADO 
 
O corte com o uso de fio diamantado consiste na utilização de um fio constituído por um cabo 
de aço de alta resistência com anéis de corte (pérolas diamantadas) regularmente espaçados 
e separados por segmentos de plástico injetado ou de borracha vulcanizada. A elevada 
resistência mecânica e à corrosão e o baixo limite de alongamento do fio são as 
características necessárias para um corte preciso, enrolamento contínuo e grande 
durabilidade. O fio diamantado tem, normalmente, 10 mm de espessura e um comprimento 
ativo entre 20 a 30 metros, dependendo da sua aplicação. 
 
O fio diamantado é acionado por uma máquina que faz com que o mesmo entre em atrito com 
a rocha e ao mesmo tempo seja tracionado no sentido do corte desejado, produzindo o corte. 
O movimento do fio é dado por uma poli motriz, que gira a velocidade constante, e o 
tracionamento do fio é feito pela translação de uma máquina sobre trilhos, possibilitando que o 
fio permaneça numa posição lateral fixa através de toda a sua área de excursão, realizando 
cortes tanto horizontais, como verticais. 
 
Na frente de desmonte, a operação de corte por fio diamantado passa pela realização de 
furos, em geral, com 90 mm de diâmetro, uns perpendiculares e outros paralelos à frente livre 
de desmonte. A interseção dos furos verticais com os horizontais forma os planos verticais de 
corte, definindo, respetivamente, a altura e a largura do bloco a extrair. A interseção dos furos 
horizontais entre si forma o plano horizontal de corte. 
 
Através do canal formado pelos furos intersetados faz-se passar o fio diamantado, com a 
utilização de fios guias de nylon. Uma vez colocada a máquina de corte em posição, o fio 
diamantado é passado pelas roldanas e poli da máquina, unindo as suas duas extremidades, 
iniciando-se a operação de corte. 
 
Como referido, esta operação pode realizar-se tanto para extração de blocos primários como 
para a subdivisão deste em blocos secundários. 
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Fotografia II.5.2 – Extração de bloco primário por corte com fio diamantado na pedreira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.5.3.3 – UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS 
 
Na extração dos grandes blocos são também utilizados explosivos, em regra geral, quando 
não existe alguma das frentes livres para se realizarem os furos necessários para constituir o 
canal por onde passar o fio diamantado, podendo também ser utilizados explosivos na 
operação de subdivisão do grande bloco em blocos secundários.   
 
Em ambas as situações, realizam-se vários furos de pequeno diâmetro dispostos em linha e 
pouco espaçados entre si, os quais criam uma face fragilizada por onde o maciço ou o bloco é 
forçado a fender com a utilização de baixas cargas de explosivo, distribuídas pelos furos.  
 
Para além das operações acima referidas, recorre-se também a explosivos para o desmonte 
(correntemente designado por desmonte de “limpeza”) de zonamentos do maciço rochoso 
sem potencialidades de exploração, devido a um elevado grau de alteração da rocha ou uma 
densidade de fraturação desfavorável. Estes desmontes destinam-se a possibilitar a 
acessibilidade aos zonamentos efetivamente produtivos, preparando deste modo a sua 
exploração. Neste caso, os explosivos utilizados são do tipo emulsões, hidrogel ou anfo, 
sendo também a iniciação efetuada por cordão detonante.  
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Em qualquer dos casos, tratando-se 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 explosivos podem também ser utilizados no taqueio dos fragmentos de rocha rejeitados, 
tendo em vista reduzir a sua dimensão para melhor transporte e acondicionamento nos vazios 
na escavação. 
 
O quadro seguinte indica as características genéricas das pegas de fogo praticadas na 
pedreira.  
 
Quadro II.5.2 – Características genéricas das pegas de fogo. 
Produção de blocos Parâmetros gerais 
Diâmetro dos furos 32 mm 
Comprimento dos furos  15 m 
Espaçamento  50 cm 

Grande bloco 2,35 kg Quantidade de explosivo por furo 
Blocos secundários 0.50 kg 
Grande bloco 54 kg Quantidade de explosivo por pega 
Blocos secundários 11,5 kg 

Desmonte de “limpeza” Parâmetros gerais 
Diâmetro dos furos 32 mm 
Comprimento dos furos  8 m 
Espaçamento  180 cm 
Quantidade de explosivo por furo 8 kg 
Quantidade total de explosivo por pega 250 kg 
Taqueio  Parâmetros gerais 
Diâmetro dos furos 32 mm 
Comprimento dos furos  2 m 
Quantidade de explosivo por furo 0,3 kg 
Quantidade total de explosivo por pega 0,6 kg 
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A periodicidade das pegas de fogo de corte é diária. As pegas de fogo destinadas a 
possibilitar a acessibilidade e a preparar as novas frentes de desmonte (pegas de “limpeza”) 
são menos habituais, pois apenas se realizam quando se verifica a necessidade de remover 
material sem aproveitamento comercial. 
 
O manuseamento dos explosivos e detonadores, bem como o carregamento dos furos e 
iniciação das pegas de fogo, é executado por pessoal devidamente credenciado para o efeito, 
no respeito pelas regras de segurança adequadas à operação. 
 
II.5.3.4 – REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
 
A remoção dos blocos acabados, das frentes de desmonte para o parque de armazenamento 
da pedreira – parque de blocos –, é efetuada por pá-carregadora munida de garfo frontal. 
 
A remoção da rocha rejeitada das frentes de desmonte é efetuada por escavadora giratória ou 
por pá-carregadora com balde frontal, sendo utilizado um dumper para efetuar o transporte 
desses fragmentos de rocha para zonas da pedreira onde possam ser acondicionados, 
quando essas zonas se encontram mais afastadas das frentes de desmonte. 
 
O sistema de acessos previsto para a área de ampliação foi projetado com base na rede já 
existente, tendo como objetivo ligar os diferentes locais da pedreira, bem como garantir a 
existência de vias de comunicação entre as zonas de desmonte e as zonas das instalações 
anexas. 
 
II.5.4 – ESTIMATIVA DE RESERVAS 
 
A massa granítica existente na área de exploração da pedreira de Campinhos, de acordo com 
o modelo de lavra apresentado no Plano de Pedreira, perfaz um volume total de                    
10 852 717 m3, ou seja, cerca de 29 302 336 t. 
 
Do volume total estimado considera-se uma taxa de aproveitamento de 60%, o que confere 
um volume útil de granito de 6 511 630 m3, equivalente a 17 581 402 t. 
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II.5.5 – PRODUTOS E PRODUÇÃO ANUAL  
 
O objetivo desta exploração é a produção de blocos e semi-blocos de granito destinados à 
indústria de transformação de rochas ornamentais em variados artefactos para aplicação na 
construção civil.  
 
Os fragmentos de granito resultantes das operações de preparação dos blocos comerciais, 
que se revelam ainda passíveis (em dimensões e em qualidade) se serem aproveitados com 
fins comerciais, são transformados numa instalação própria da pedreira, em materiais de 
construção, tais como cubos de calçada, paralelos, guias, perpianho de variadas dimensões e 
pedra de alvenaria. 
 
A produção média bruta anual de granito estimada é cerca de 225 000 m3/ano, quantidade da 
qual, considerando a taxa de aproveitamento de 60%, resultarão cerca de 135 000 m3/ano de 
rocha ornamental e produtos secundários.  
 
A empresa exploradora pondera a possibilidade de fornecer pedra a empresas dedicadas ao 
fabrico de agregados para o setor da construção, inclusive a instalação de uma unidade móvel 
de britagem na pedreira, de modo a fazer um melhor aproveitamento do granito explorado. 
  
II.5.6 – PRAZO DE EXPLORAÇÃO 
 
Face às reservas exploráveis da pedreira e à produção média bruta anual acima indicadas (ou 
face às reservas úteis e à produção efetiva), prevê-se um prazo de exploração de cerca de  
48 anos.  
 
II.5.7 – GESTÃO DOS ESCOMBROS – RESÍDUOS DE EXTRAÇÃO  
 
Como decorre do exposto no item II.5.4 – Estimativa de Reservas, a exploração dará origem a 
cerca de 4 341 087 m3 de fragmentos de rocha rejeitada, designados por escombros, cuja 
gestão se insere no âmbito do regime jurídico estabelecido pelo D. L. 10/2010, de 4 de 
fevereiro, alterado pelo D. L. 31/2013, de 22 de fevereiro. 
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Os escombros originados na pedreira de Campinhos serão integralmente depositados no 
interior da área da pedreira, em 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 Pedreira. 
 
De acordo com os cálculos efetuados no PARP, serão necessários 3 994 192 m3 de estéreis 
(escombros) para o cumprimento integral da proposta de recuperação paisagística da 
pedreira. 
 
Atendendo ao volume de estéril a ser utilizado na recuperação final da pedreira, remanescem 
cerca de 346 895 m3 de estéreis que, ao longo do tempo de vida útil da exploração, poderão 
ser fornecidos a empresas externas de produção de agregados ou ser processados 
diretamente na pedreira para agregados através de uma unidade móvel de britagem, 
conforme já referido (ver item II.5.5). 
 
Prevê-se ainda a utilização de escombros, no trabalho de alisamento das pistas de acessos 
aos trabalhos de exploração. 
 
Todos os materiais estéreis serão armazenados temporariamente na área de exploração, ou 
seja, na superfície sobre a qual a extração está projetada. Os materiais serão condicionados 
em tais áreas, de modo que a sua recolha/deposição seja harmonizada com os trabalhos de 
extração, temporariamente acondicionados, até à posterior mobilização e depósito em área 
específica configurada como de recuperação paisagística. Assim, os stocks destes materiais 
serão mobilizados de acordo com o progresso dos trabalhos de exploração e de recuperação 
paisagística. 
 
Juntamente com o Plano de Pedreira foi apresentado a licenciamento um Plano de Gestão de 
Resíduos para cumprimento do disposto no D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro. 
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II.5.8 – TRABALHADORES E HORÁRIO DE LABORAÇÃO 
 
O quadro seguinte indica as funções e o número dos trabalhadores afetos à pedreira. 

 
 

                   Quadro II.5.3 – Trabalhadores da pedreira.  
Funções  Número 

Encarregado  1 
Administrativo 1 
Manobradores de máquinas  4 
Pedreiros  9 
Fabrico de cubos/alvenaria  5 

Total 20 
 
O atual quadro de pessoal será suficiente para levar a cabo a ampliação da pedreira, sendo, 
contudo, previsível que ao longo da vida útil da pedreira venham a ser admitidos novos 
funcionários, quer por substituição dos atuais trabalhadores (por reforma, recolocação, etc.), 
quer por criação de novos postos de trabalho.  
 
A quantidade de recursos humanos poderá também variar em função das necessidades e 
requisitos produtivos que a exploração pode requerer, em determinado momento. 
 
O período de laboração da pedreira é compreendido entre as 07:00 horas e as 19:00 horas, 
de segunda-feira a sexta-feira.  
 
Este horário pode ser flexibilizado/alterado em função das necessidades dos trabalhos a 
realizar na pedreira, das necessidades produtivas, para dar resposta a pedidos prementes dos 
clientes, para realizar trabalhos de manutenção de equipamentos, etc..   
 
II.5.9 – EQUIPAMENTOS DE EXPLORAÇÃO 
 
O quadro seguinte indica os equipamentos afetos às atividades de exploração do maciço 
granítico.  
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Quadro II.5.4 – Equipamentos afetos à exploração. 
Tipo Marca/Modelo Quantidade Potência unit. (cv) 

Escavadora-giratória  MF50 / 860 1 260 
Escavadora-giratória  FIAT-HITACHI / KOBELCO 

445 1 320 
Pá-carregadora   CATERPILLER / 988 F 2 368  
Pá-carregadora   HANOMAG / 77D 1 275 
Pá-carregadora   JBC / 915 1 158 
Dumper  VOLVO / A40 1 380 
Perfuradora FIAT-HITACHI / EX165W 1 120 
Máq. Perfuração MARINI / GM1 2 65  
Máq. Perfuração  SEGEDA / BS2  1 65 
Máq. Perfuração  FABRIZEL / MPFD  1 50 
Máq. de Fundo de Furo  SEGEDA / MRS 1X, MRS 

1.5X e MSL 1.5 3 80  
Máq. Corte Fio Diamantado GRANIROC / 55KW 2 60  
Máq. Corte Fio Diamantado SEGEDA / MRS 1X, MRS 

1.5X e MSL 1.5 3 50  
Máq. Corte Fio Diamantado Dazzini / S625EGT 1 50 
Máq. Corte Fio Diamantado Fravizel / MFCR55-IE3 1 50 
Compressor Elétrico BETICO / 750 SS 2 95  
Compressor Elétrico  ATLAS COPCO / GA 160 

VSDA 1 95 
Compressor Diesel ATLAS COPCO / XAHS 285 1 110 

                                                                   Totais                       26 3499 
 
Os equipamentos indicados no quadro acima encontram-se em laboração na pedreira, sendo 
suficientes para fazer face aos requisitos do projeto de ampliação. Trata-se de equipamentos 
recentes das melhores tecnologias disponíveis (MTD) para a extração de granito. 
 
Não está previsto aumentar o número de equipamentos ao longo da vida útil da pedreira, 
embora possa ocorrer a substituição de equipamentos por outros mais recentes e, 
eventualmente, a incorporação de mais um ou outro equipamento para a exploração, dentro 
das tipologias indicadas no quadro acima. Por conseguinte, não se prevê que a capacidade 
produtiva instalada na pedreira venha a diferir substancialmente da que se verifica 
atualmente. 
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II.5.10 – ANEXOS DE PEDREIRA 
 
As instalações anexas da pedreira de Campinhos inserem-se no interior da sua área               
(429 738 m2) e são constituídas pelos seguintes edifícios e equipamentos: 
 
− Escritório e instalações sociais (sanitários e vestiários); 
− Oficina de manutenção;  
− Instalação de fabrico de cubos e perpianho (pedra de construção); 
− Instalação de compressores elétricos de ar comprimido; 
− Posto de transformação (630 kVA); 
− Báscula de pesagem de camiões; 
− Depósito de gasóleo (20 000 l). 

 
II.5.11 – EXPEDIÇÃO DOS PRODUTOS  
 
Uma vez no parque de blocos, estes são marcados (numerados) e acondicionados para 
serem expedidos da pedreira por camião. 
 
Os cubos e o perpianho são colocados em stock junto das respetivas instalações, aptos a 
serem também expedidos por camião. 
 
Os blocos e o perpianho são carregados em camião por pá-carregadora munida de garfo 
frontal, sendo os cubos carregados por pá-carregadora de balde diretamente nos camiões ou 
em sacos (big-bags). 
 
Os camiões de expedição seguem predominantemente pela EN101, em direção a Norte, até 
Monção, onde se localiza a unidade de transformação do Grupo DFG, a PAVESTONE, 
podendo continuar pela mesma rodovia no sentido Oeste, em direção à A3/IP1 através da 
qual acedem aos restantes mercados e aos portos marítimos nacionais, assim como ao norte 
de Espanha, nomeadamente às unidades de transformação de rocha ornamental existentes 
na Galiza e ao porto de Vigo. 
 
O tráfego médio diário (TMD) previsto é de 26 camiões. 
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II.5.12 – FONTES DE ENERGIA 
 
As fontes de energia do processo produtivo da pedreira são o gasóleo e a eletricidade. 
 
O gasóleo é o combustível utilizado pelos equipamentos móveis da pedreira, sendo fornecido 
por uma empresa distribuidora de combustíveis. O consumo médio anual de gasóleo na 
pedreira é de 130 000 litros. 
 
A eletricidade é a fonte energética de equipamentos como as máquinas de corte por fio 
diamantado e das instalações sociais e administrativas, sendo adquirida à rede elétrica 
nacional. O consumo médio anual de eletricidade na pedreira é de 550 000 kWh. 
 
II.5.13 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
O abastecimento de água, quer à exploração, quer às instalações anexas, é efetuado a partir 
de um furo de captação de água subterrânea, situado no setor sul da área da pedreira, junto 
às instalações anexas. (ver Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de 
Água Subterrânea, N.º A009579.2017.RH1, emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
em 11.07.2017, no Anexo I). 
 
O mencionado furo de captação encontra-se à cota 445 m e tem cerca de 18 m de 
profundidade, estando o respetivo sistema de extração de água localizado a cerca de 16 m de 
profundidade. 
 
A água do furo de captação é utilizada nas instalações sociais e nas operações de desmonte, 
nomeadamente no corte por fio diamantado (para arrefecimento dos equipamentos) e na 
perfuração (para evitar o empoeiramento), bem como na aspersão (ou rega) de água nos 
caminhos interiores da pedreira. A empresa tem autorização para extrair deste furo 20 000 m3 
de água por ano.  
 
O consumo de água pelos trabalhadores é assegurado pela empresa através da 
disponibilização de água engarrafada (garrafas e garrafões) adquirida no comércio local. 
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II.5.14 – REDE DE DRENAGEM 
 
O projeto de exploração prevê a instalação de um sistema de drenagem que integra duas 
componentes, adaptando-se ao desenvolvimento da pedreira. (ver peças desenhadas do 
Plano de Pedreira apresentadas nos itens II.5.3.1 e II.5.16.4). 
 
Uma rede de drenagem será instalada nas zonas de cotas mais altas da pedreira, ao longo do 
seu perímetro, junto aos limites Sul, Este e Oeste, constituída por valetas de crista que terão 
como função impedir que as águas pluviais provenientes dos terrenos a montante entrem na 
área da pedreira, encaminhando-as para a rede de drenagem natural envolvente.  
 
Outra rede de drenagem será instalada nas zonas de cotas mais baixas da pedreira, 
constituída por valetas que recolhem e encaminham para bacias de decantação (duas), as 
águas pluviais que precipitam no interior da pedreira.   
 
Conforme já referido, prevê-se que estas águas, após clarificação, sejam utilizadas nas 
atividades da pedreira. O eventual encaminhamento destas águas clarificadas para a rede de 
drenagem natural envolvente poderá ocorrer mediante devida autorização da entidade 
competente e cumprimento dos requisitos legais aplicáveis neste domínio. 
 
II.5.15 – EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
Os processos produtivos da pedreira de Campinhos não dão origem a efluentes líquidos 
industriais. Os quantitativos de água utilizados nas atividades acima referidas (item II.5.13) 
são diminutos, acabando por ficar impregnados na própria rocha ou sofrer evaporação. 
 
As águas residuais que resultam da lavagem dos equipamentos são enviadas a depósito 
enterrado munido de separador de hidrocarbonetos. A água tratada neste equipamento pode 
ser recirculada para a referida operação de lavagem ou ser libertada para o solo, mediante 
autorização da entidade competente neste âmbito (a empresa proponente está a tratar da 
obtenção desta autorização). 
 
Os efluentes domésticos originados nas instalações sociais são enviados a fossa séptica, 
seguida de poço absorvente, devidamente dimensionada para o número de utilizadores (ver 
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais,                        
N.º L010511.2017.RH1, emitida pela APA, em 26.07.2017, no Anexo I). 
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II.5.16 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 
 
II.5.16.1 – ÂMBITO E OBJETIVOS 
 
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que integra o Plano de Pedreira, 
define as medidas a implementar durante e após a vida útil da pedreira de Campinhos, 
visando a revitalização paisagística e ecológica do espaço afetado pela exploração, 
minimizando os impactes da atividade extrativa, tais como: 
 
♦ Degradação da qualidade visual da paisagem; 
♦ Destruição do coberto vegetal e alteração da morfologia e cobertura do solo; 
♦ Destruição de habitats e sua consequente alteração; 
♦ Instabilidade de taludes (bancadas de desmonte e bancadas de enchimento 

/escombros); 
♦ Potencial contaminação do solo e do ar; 
♦ Insegurança de pessoas e animais. 
 
O PARP foi desenvolvido em consonância com o Plano de Lavra, de modo a que à medida do 
avanço da exploração se proceda à imediata recuperação paisagística das áreas 
libertadas/exploradas.  
 
II.5.16.2 – METODOLOGIA DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA  
 
A recuperação paisagística será feita em três fases distintas, que se descrevem 
seguidamente: 
 
Fase 1 – Recuperação a curto prazo (Plano Trienal - Próximos 3 anos) 
 
Esta fase terá como finalidade diminuir o impacte visual associado à pedreira e ao mesmo 
tempo impedir a propagação para o exterior de ruído e poeiras, pelo que será de 
implementação imediata e consistirá na continuação dos trabalhos de exploração, no reforço 
da vedação de toda a área da pedreira, melhoramento da rede de drenagem, plantação e 
manutenção de cortina arbórea. 
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Paralelamente serão melhoradas as infraestruturas coletivas/sociais como também as 
infraestruturas para criação de condições de receção das terras de cobertura e dos 
escombros da exploração da pedreira. 
 
Fase 2 – Recuperação segundo o avanço da exploração 
 
Esta fase será gradual, consoante o avanço da exploração, iniciando-se nas áreas que forem 
dadas por exploradas, de montante para jusante, conforme indicado nas peças desenhadas 
do PARP, sem que tal comprometa o normal avanço da exploração em superfície ou em 
profundidade.  
 
Será marcada pela recuperação das bancadas exploradas, com a aplicação de ações de 
suavização e adoçamento das suas formas finais através do aterro com os escombros 
gerados na pedreira, a que se seguirá a realização de plantações e sementeiras nas áreas de 
flanco de encosta. 
 
Esta será a fase mais longa e que se prolongará durante o período de vida útil da pedreira. 
Serão efetuados trabalhos de manutenção das condições criadas nesta fase e na Fase 1. 
 
Fase 3 – Fase final de recuperação 
 
Durante esta fase, preconiza-se a remobilização do material rejeitado, que se encontrar ainda 
temporariamente depositado em escombreira, para a suavização dos taludes das bancadas 
deixadas pela exploração. 
 
Proceder-se-á, assim, à suavização das bancadas que nesta fase se encontrarem por 
recuperar e finalizar-se-ão os trabalhos de reflorestação e revestimento herbáceo-arbustivo 
nas zonas das plataformas e nas zonas envolventes, dando continuidade aos trabalhos de 
recuperação executados na fase anterior, abrangendo toda a área intervencionada da 
pedreira.  
 
Os anexos de pedreira serão desmantelados e os materiais resultantes removidos da 
pedreira. 
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A configuração final proposta para a área da pedreira e seus anexos dará origem a 
plataformas amplas de modo a poderem ser recuperadas e reflorestadas no seu final, 
devolvendo os terrenos à sua função primitiva. 
 
O PARP apresenta o seguinte cronograma, relativo às fases e respetivas atividades de 
recuperação paisagística. 
 
CRONOGRAMA 
 
Medidas de Recuperação Paisagística 

 
Imediato 1º Ano de 

exploração 
2º e 3º Ano 
exploração 

Fase de 
exploração 

Final de 
exploração 

 
    FASES 1 e 2 

Armazenamento de terras de cobertura e escombros      
Melhoramento das instalações sociais e industriais      
Manutenção da vedação da área da pedreira      
Manutenção do sistema da rede de drenagem      
Plantação e manutenção de cortina arbórea e 
sementeiras 

     

Correto armazenamento dos resíduos industriais      
 

    FASES 2 e 3 
Modelação e preparação do terreno      

Remobilização dos estéreis desde a escombreira até 
aos locais a modelar e suavizar (feita pelo próprio, 
recorrendo à sua maquinaria e mão de obra) 

     

Revegetação do local (plantações e sementeiras)      
Manutenção e conservação das zonas recuperadas      

Demolição e desmantelamento das infraestruturas 
(incluindo a remoção dos resíduos) 
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II.5.16.3 – DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA  
 
As ações de recuperação paisagística são descritas no PARP, o qual contém ainda um 
caderno de encargos com as especificações técnicas detalhadas a ter em conta na 
implementação destas ações, onde se encontram especificadas as matérias relacionadas 
com, entre outras condições de operação, as características a que devem obedecer as terras, 
a água, os materiais inertes e os aterros, as plantas e as sementes, o tipo e relação dos 
fertilizantes e corretivos, os materiais de suporte das plantas e as especificações das 
hidrossementeiras. 
 
Preservação, manutenção e reforço da cortina arbórea  
 
Na periferia da área de exploração, setor Este, proceder-se-á a plantação e sementeiras de 
espécies diferentes, de modo a permitir a criação de uma cortina arbórea biodiversa que 
possibilite a minimização dos impactes visuais causados pela laboração da pedreira ao longo 
de toda a sua vida útil. 
 
Para este efeito, o PARP propõe a utilização de exemplares de Arbutus unedo (medronheiro), 
Ruscus aculeatus (gilbardeira),  Quercus robur (carvalho-alvarinho), Quercus pyrenaica 
(carvalho-negral) e Pinus pinaster (pinheiro-bravo). 
 
Modelação dos terrenos  
 
Na zona de exploração, bancadas em flanco de encosta, o tipo de intervenção preconizado 
consiste no tratamento do ponto de vista de estabilização de taludes e do ponto de vista 
paisagístico, propondo-se a suavização e o adoçamento das suas formas finais de exploração 
através do aterro com materiais inertes - escombros. 
 
O ângulo do talude será um ângulo natural, em torno dos 45º. A altura das bancadas 
suavizadas poderá atingir os 15 a 25 m, mas sempre de forma estável. Os patamares poderão 
ter entre 3 a 7 m.  
 
Estima-se que a área a tratar resultante do adoçamento das bancadas em flanco de encosta 
seja da ordem de 347 321 m2. 
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No quadro seguinte apresenta-se uma estimativa dos valores de escombros, 3.994.192 m3 no 
total, necessários à proposta de recuperação paisagística da pedreira. 
 
Quadro II.5.5 – Quantidade necessária de escombros à suavização da escavação. 

Fase de Exploração Área 
Aproximada (m2) Altura média (m) Quantidade Estimada 

de Estéril (m3) 
2ª Fase – 

Situação Intermédia 170.015 11,5 1.955.173 
3.ª Fase 

Situação Final 177.306 11,5 2.039.019 

TOTAL 347.321  3.994.192 

 
As camadas de escombro serão cobertas com uma altura mínima de 10 cm de terra ou solos 
de cobertura, utilizando os solos resultantes das decapagens realizadas na pedreira, que se 
encontrarem armazenados nas pargas.  
 
Sementeiras e Plantações  
 
Após os trabalhos de modelação acima descritos, proceder-se-á à revegetação imediata dos 
taludes finais através de sementeiras e plantações de espécies, respetivamente, herbáceo-
arbustivas e arbóreas, características da região e adaptadas às condições edafo-climáticas 
locais. 
 
O revestimento vegetal imediato visa garantir a estabilização das terras depositadas e 
contrariar a ação erosiva da chuva e do vento, devendo, portanto, ser realizado à medida que 
a exploração vai avançando, com recurso a vegetação herbácea e arbustiva de sistema 
radicular pouco profundo que permitirá a inclusão, ao longo do tempo, de espécies existentes 
na envolvência, através de processos de recolonização. 
 
O método de sementeira proposto é a hidrossementeira, atendendo à dimensão da obra e à 
maior rapidez e facilidade de execução que esta técnica possibilita, podendo, contudo, 
recorrer-se a sementeira convencional (manual) sempre que seja possível e/ ou necessário 
para a posterior plantação de espécies arbóreas autóctones.  
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O PARP indica as misturas de sementeira com espécies pertencentes ao elenco florístico da 
região, propondo as composições dos lotes de sementes e densidades de sementeiras, em 
função do faseamento da recuperação paisagística, conforme quadro seguinte. 
 
      Quadro II.5.6 – Espécies arbustivas. 

Espécies % 
- Crataegus monogyna (Pilriteiro)  20 
- Ilex aquifolium (Azevinho) 10 
- Sambucus nigra (Sabugueiro) 20 
- Vaccinium myrtillus (Arando) 10 
- Erica cinerea (Urze rocha) 20 
- Lavandula pedunculata (Rosmaninho) 10 

- Cistus spp. (Roselha) 10% 10 
Densidade de sementeira: 30 g/m2 

 
     Quadro II.5.7 – Espécies sub-arbustivas e herbáceas. 

Espécies % 
- Prunella vulgaris (Prunela)  20 
- Pistacia lentiscus (Aroeira) 20 
- Holcus mollis (Erva-molar) 20 
- Arenaria montana (Arenária) 10 
- Omphalodes nitida 10 
- Hedera helix (hera comum) 10 
- Halimium umbellatum (Erva-sargacinha) 10% 10 

Densidade de sementeira: 20 g/m2 
 
As plantações de espécies arbóreas serão efetuadas de acordo com o faseamento da 
recuperação paisagística que também se encontra traduzido nas peças desenhadas do 
PARP (N2 Planta Intermédia de Exploração, N3 Planta Final de Exploração e N4 PARP 
Planta Final de Recuperação). 
 
O PARP preconiza a plantação de espécies arbóreas e também de espécies arbustivas que, 
em geral atingem, grande porte, tendo em vista uma mais rápida consolidação das camadas 
de escombros e de terras constituídas.  
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O quadro seguinte indica as espécies propostas para plantação e as quantidades previstas 
para as diferentes fases. 
 
              Quadro II.5.8 – Espécies arbóreas e arbustivas a plantar (2.ª e 3.ª fases). 

Espécies vegetais 
N.2 Planta 
Situação 

Intermédia de 
Exploração 

N.4 PARP - Planta 
Final de 

Recuperação 
Paisagística 

TOTAL 

Quercus robur 7 43 50 
Quercus pyrenaica 6 21 27 
Pinus pinaster 5 0 5 
Arbutus unedo 11 21 32 
Ruscus aculeatus 4 0 4 
Castanea sativa 0 37 37 

TOTAL 33 122 155 
 

Drenagem das águas pluviais  
 
Para a drenagem das águas pluviais nas áreas em recuperação, o PARP prevê a construção 
de valas de drenagem na base dos taludes e uma vala de drenagem principal no centro da 
área de exploração, a partir da qual essas águas serão encaminhadas para a rede de 
drenagem natural da envolvente da pedreira.  
 
Nos pontos de união das valas de drenagem existentes na base dos taludes, o Plano prevê a 
instalação de dissipadores de energia em pedra, de forma a receber as águas das valas dos 
patamares superiores.  
 
Vedação, sinalização e acessos interiores  
 
Com o objetivo de impedir a passagem de pessoas e animais para o interior da área da 
pedreira, será colocada uma vedação em todo o seu perímetro, suficientemente afastada dele 
de modo a permitir a instalação do sistema de drenagem e dos caminhos de acesso às 
bancadas. 
 
A vedação será colocada de imediato, a uma altura mínima de 1.5 m, constituída por rede tipo 
malha sol e postes afastados entre si em cerca de 4 m. 
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Atenta a necessidade de interditar a entrada a pessoas estranhas à pedreira, o PARP prevê a 
colocação de sinalização em forma de placas metálicas na vedação, distribuídas 
adequadamente ao longo do perímetro da pedreira. 
 
A rede de caminhos interiores da pedreira será mantida nas áreas em recuperação, de modo 
a permitir boas condições de circulação, garantindo também o acesso aos elementos em 
recuperação nas necessárias condições de segurança e o fácil acesso para a plantação e 
manutenção do revestimento vegetal. 
 
II.5.16.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Considera-se que o PARP integrante do Plano de Pedreira em análise, apresenta um modelo 
de recuperação paisagística ajustado à especificidade da pedreira de Campinhos, abrangendo 
a atual situação de exploração e o seu desenvolvimento dentro dos parâmetros geométricos 
definidos no Plano de Lavra, até à fase de desativação, prevendo a modelação topográfica 
das áreas exploradas com o enchimento dos vazios da escavação pelos escombros gerados 
na exploração, a que se seguirá a reposição dos solos, a formação do coberto vegetal o 
ordenamento da drenagem em toda a área intervencionada.  
 
Com a implementação das medidas propostas no PARP, antevê-se a redução dos gradientes 
topográficos que serão impostos pelas bancadas de desmonte e a constituição de um coberto 
vegetal diversificado, proporcionando a total recuperação das áreas afetadas pela exploração 
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, podendo antever-se 
um incremento da biodiversidade naquele local. 
 
A deposição dos escombros no enchimento dos vazios da escavação, 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 
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nessas zonas da pedreira e promover a infiltração das águas pluviais, desempenhando assim 
um papel fundamental no restabelecimento do equilíbrio hidrodinâmico local. 
 
A peça desenhada seguinte representa o modelo previsto no PARP de recuperação ambiental 
e paisagística no final da exploração da pedreira de Campinhos. 
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II.6 – PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 
 
A pedreira de Campinhos encontra-se em atividade há cerca de 30 anos, estando já 
apetrechada com os equipamentos e com as infraestruturas necessárias à implementação do 
projeto de ampliação agora em estudo, tais como instalações auxiliares, acessos interiores e 
acesso à rede viária, posto de transformação e distribuição de energia elétrica, pelo que não 
há a considerar projetos complementares ou subsidiários da pedreira em estudo.   
 
II.7 – ALTERNATIVAS AO PROJETO 
 
Atendendo a que a indústria extrativa tem como objeto de exploração um recurso não 
renovável e inamovível, cujo aproveitamento económico ou se faz no local da sua ocorrência, 
ou não se faz, as alternativas à localização deste projeto teriam de passar pela investigação 
de outros locais com potencialidades geológicas para os fins de exploração em vista.  
 
A este respeito, a Lei 54/2015, de 22 de junho, preceitua como medida de conservação dos 
bens geológicos (Art.º 8.º) que estes devem ser objeto das medidas legislativas e 
administrativas de proteção adequada à sua natureza escassa, insubstituível e não 
deslocalizável, garantindo o seu eficiente aproveitamento. 
 
Com efeito, a procura de novos locais de exploração seria condicionada por diversos fatores, 
tais como a existência de massas minerais (neste caso granito) com a qualidade necessária 
para o seu aproveitamento como rocha ornamental e a viabilidade técnico-económica 
(quantidade de reservas disponíveis, acessibilidades rodoviárias, distâncias aos centros 
consumidores, etc.) de uma outra potencial solução de exploração. 
 
O projeto em estudo reúne as condições essenciais para a viabilidade da exploração, quer 
pela quantidade e qualidade das reservas disponíveis na área de ampliação, quer por se tratar 
de uma pedreira em atividade e, portanto, já apetrechada com todos os equipamentos e com 
as infra-estruturas necessárias à implementação deste projeto. 
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A ampliação da pedreira de Campinhos para terrenos contíguos à atual área licenciada 
afigura-se, assim, como a melhor alternativa, tanto do ponto de vista técnico-económico, como 
do ponto de vista ambiental, ao possibilitar a rentabilização dos investimentos já realizados 
pela empresa proponente e, ao mesmo tempo, evitar, por um lado, o desperdiçar de recursos 
económicos e geológicos e, por outro, a intervenção de outros espaços naturais que poderia 
ocorrer caso, eventualmente, esta atividade fosse transferida para outro local, sujeitando-o, 
deste modo, a impactes ambientais criados de raiz. 
 
Do ponto de vista tecnológico, o método de corte por fio diamantado utilizado na pedreira 
constitui a melhor tecnologia disponível para o desmonte de rocha com fins ornamentais, 
sendo que, para além de proporcionar maior rendimento da produção, este método está 
associado a menores impactes ambientais, em particular, nos domínios qualidade do ar 
(empoeiramento), ambiente acústico e vibrações. O desmonte por fio diamantado só pode, 
contudo, ser aplicado em determinadas condições geológicas, estando a sua utilização 
sempre dependente do comportamento estrutural do maciço granítico. 
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III – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 
III.1 – GEOLOGIA 
 
III.1.1 – ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO DA ÁREA EM ESTUDO  
 
A área em estudo insere-se no Maciço Antigo ou Maciço Hespérico, uma unidade 
geoestrutural que constitui um segmento da Cordilheira Varisca da Europa, dividindo-se 
(Lotze, F., 1945) em seis zonas (de NE para SW): Cantábrica, Oeste-Astúrico-Leonesa, 
Galaico-Castelhana, Lusitana Oriental-Alcudiana, Ossa Morena e Sul-Portuguesa, 
representando cerca de sete décimos do território continental português.  
 
Em 1974, Julivert, M. et al., introduziram algumas alterações nesta divisão, unindo os 
domínios Galaico-Castelhana e Lusitana Oriental-Alcudiana, que passaram a constituir a Zona 
Centro Ibérica, na qual foi posteriormente individualizada (Farias et al., 1987 e Arenas et al., 
1988: in Diez Balda et al., 1990), a Zona Galiza Média - Trás-os-Montes, sendo neste domínio 
que, concretamente, se insere a área em estudo.  
 
A Zona Galiza Média - Trás-os-Montes distingue-se pelo carácter parautóctone e alóctone das 
formações metassedimentares pré-mesozóicas que a constituem. O parautóctone 
corresponde a terrenos que sofreram deslocamentos na ordem das dezenas de quilómetros, 
sendo a principal mancha metassedimentar da região designada por unidade do Minho 
Central e Ocidental. Os principais afloramentos desta unidade seguem a orientação das 
estruturas regionais, definindo um alinhamento segundo a direção NW-SE, entre o 
carreamento de Vila Verde, a Oeste, que constitui o limite entre o autóctone e o parautóctone, 
e a falha de Vigo-Régua, a Este (Lima, A. S., 2001).  
 
A unidade do Minho Central e Ocidental corresponde ao Silúrico indiferenciado, iniciando-se 
com um nível de xistos ampelitosos, seguidos por xistos negros andaluzíticos e níveis finos de 
liditos, aos quais se sobrepõe uma sequência de xistos cinzentos, por vezes ligeiramente 
gresosos, com alternância de filitos e metassiltitos, devido à presença de andaluzite, sendo 
que em alguns locais esta sequência inclui quartzitos e skarnitos. A esta sequência 
sobrepõem-se ainda grés negros e uma alternância de filitos e metagrés, voltando a aparecer 
na parte superior xistos negros, grés negros e ampelitos (Lima, A. S., 2001). 
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O alóctone corresponde a terrenos que sofreram deslocamentos na ordem das centenas de 
quilómetros, integrando duas unidades, a unidade de Vila Nune, constituída 
predominantemente por pelitos e psamitos avermelhados, vulcanitos básicos e ácidos, 
quartzitos e quartzofilitos, e a unidade de Valença, constituída por tufos vulcânicos, quartzitos 
e um complexo filado-quartzoso (Lima, A. S., 2001). 
 
A unidade de Valença ocorre a Este de Valença, destacando-se nesta unidade duas faixas 
estreitas e alongadas, de direção NW-SE, que circunscrevem o maciço granítico de Monte de 
Faro, encontrando-se a mancha mais desenvolvida a SE do respetivo v.g. de Faro (Rodrigues, 
2009). Segundo Pereira, E. et al. (1992), in Rodrigues, M. (2009), o complexo filado-quartzoso 
com níveis de tufos vulcânicos que constitui esta unidade encontra-se intruído por numerosos 
filões aplito-pegmatíticos hiperaluminosos granatíferos.  
 
As formações metassedimentares parautóctones e alóctones encontram-se intruídas por 
numerosos corpos graníticos, os quais seguem também orientações bem definidas. Na região 
do Minho, a maioria dos maciços graníticos mostram uma clara sujeição à zona de 
cisalhamento Vigo-Régua assumindo uma expressão cartográfica que segue no geral a 
orientação desta estrutura NW-SE (Rodrigues, M., 2009). 
 
A intrusão dos granitos esteve relacionada com a Orogenia Hercínica (ou Varisca) que se 
desenvolveu ao longo de 100 milhões de anos, iniciando-se no Devónico e prolongando-se 
até ao Pérmico. Os processos de compressão que ocorreram durante esta orogenia geraram 
importantes fraturas no Maciço Antigo, que proporcionaram a ascensão de magma e a 
formação de rochas magmáticas, predominantemente granitos, bem como, a metamorfização 
dos sedimentos que cobriam a Península Ibérica (Rodrigues, M., 2009).  
 
A Orogenia Hercínica desempenhou, assim, um papel fundamental na evolução do Maciço 
Antigo. Segundo Ferreira, N. et al. (1987) distinguiram-se durante esta orogenia três fases de 
deformação principais, F1, F2 e F3, tendo sido durante e após a fase F3 que intruíram 
naquele maciço importantes magmas graníticos alcalinos e calco-alcalinos. 
 
Quer os maciços graníticos, quer o seu encaixante metassedimentar, são afetados por vários 
sistemas de falhas tardi-hercínicas, que expressam a evolução do campo de tensões regional, 
apresentando os principais sistemas de fraturação orientações NNE-SSW a ENE-WSW e 
NNW-SSE a NW-SE (Almeida, C. et al., 2000). 
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III.1.2 – GEOLOGIA DA ÁREA EM ESTUDO 
 
Inserida na Zona Galiza Média - Trás-os-Montes, abrangendo os concelhos de Valença e 
Monção, a área em estudo representa um território onde dominam as rochas graníticas, mas 
onde estão também presentes rochas metamórficas, tendo estas últimas correspondência 
com os terrenos alóctones da unidade de Valença e com os terrenos parautóctones da 
unidade do Minho Central e Ocidental (Figura III.1.1) 
 
Figura III.1.1 – Extrato da Carta Geológica de Portugal, Folha 1C - Caminha (SGP, 1962), à 
escala 1: 50 000. Adaptação com a implantação da área da pedreira em estudo. 
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Seguidamente, descrevem-se as litologias ocorrentes na área em estudo, tendo por base a 
notícia explicativa da Folha 1C - Caminha (Teixeira, C.; Assunção, C. T., 1961) e, 
complementarmente, a notícia explicativa da Folha 1A - Valença (Teixeira, C., 1956), da Carta 
Geológica de Portugal.  
 
Rochas metamórficas 
 
• Complexo xisto-migmatítico (migmatitos, gnaisses, micaxistos, xistos luzentes) (Xyz) 
 
O Complexo xisto-migmatítico está presente na área em estudo, de NW para SE, contornando 
os afloramentos graníticos. As rochas predominantes nestes afloramentos são os micaxistos, 
que passam a gnaisses migmatíticos, originados por injeção leito a leito, quase sempre 
dobrados. 
 
Predominam nestas rochas os elementos micáceos (biotite e moscovite) e quartzosos, em 
leitos alternantes, o que lhes dá as características de micaxisto. Há sempre, porém, a 
presença de algum feldspato (oligoclase ou oligoclase-andesina) e observa-se muitas vezes a 
passagem a gnaisses francos. Como elementos acessórios aparecem apatite, zircão, 
turmalina.  
 
Este complexo xisto-migmatítico é atravessado discordantemente por numerosos e espessos 
filões aplito-pegmatíticos, claramente posteriores à formação dos migmatitos. A xistosidade 
das formações xisto-migmatíticas apresenta uma direção sensivelmente N-S.  
 
• Quartzitos negros (Xq) 
 
No interior da mancha xisto-migmatítica surgem pequenas bancadas de quartzitos negros, 
zonados, formados por leitos alternantes de quartzo e de óxidos de ferro. Estes quartzitos são 
ainda atravessados por veios quartzo-biotíticos. 
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Rochas magmáticas 
 
• Granito calco-alcalino, porfiróide, de grão grosseiro (γπg) 
 
Estes afloramentos graníticos ocupam o setor NE da área em estudo e têm correspondência 
com a designada mancha de Monção ou maciço de Monção. Trata-se de um granito de 
textura porfiróide, levemente róseo, composto por quartzo, biotite, esfena, zircão, apatite e 
alanite, no geral com grandes cristais de feldspato que se destacam da matriz de grão médio 
a grosseiro, formados por microclina, micropertite e plagioclase sódico-cálcica. 
 
O quartzo e os feldspatos apresentam extinções ondulantes que indicam que a rocha sofreu 
fortes ações cataclásticas e a abundância de plagioclase sódico-cálcica, associada a 
feldspatos alcalinos, confere a estes granitos uma nítida tendência granodiorítica (granitos 
aqueríticos). 
 
A disjunção deste granito é do tipo paralelepipédico, com formação de imponentes caos de 
blocos.  
 
• Granito alcalino de grão médio (γm) 
 
No setor NW e S da área em estudo aflora um granito de grão médio, de duas micas, sódico-
potássico, que tem como elementos principais o quartzo, a albite ou a albite-oligoclase e a 
ortose, associados a microclina, biotite e moscovite, e como elementos secundários, a apatite 
e o zircão. São frequentes nestes afloramentos os intercrescimentos micropegmatíticos.  
 
Este granito encontra-se bastante alterado, parcialmente caulinizado e sericitizado, 
evidenciando, por vezes, estrutura cataclástica. 
 
• Granito gnáissico (Gnaisses de Gandra) (γz) 
 
O granito gnáissico ocorre no setor W da área em estudo, apresentando em alguns locais o 
aspeto típico de um gnaisse granítico, por vezes mesmo um pouco ocelar, enquanto noutros 
locais evidencia uma passagem gradual para granito. Caracteriza-se por apresentar rochas 
que exibem uma textura orientada com rumo sensivelmente N-S. 
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Os elementos essenciais desta rocha são o quartzo, a microclina, a albite ou a                
albite-oligoclase, a biotite e a moscovite. Apresenta associações pertíticas e mirmequite. Os 
elementos acessórios são a apatite e o zircão. Em muitos locais observam-se encraves 
xistentos nestes afloramentos.  
 
• Granodiorito (γ∆) 
 
Os afloramentos de granodiorito correm no setor S da área em estudo e correspondem a 
fácies de assimilação de material xistento. Em certos pontos a rocha mantém uma textura 
porfiróide muito acentuada, mas mostra-se carregada de elementos máficos, apresentando 
um aspeto bastante escuro e disjunção esferoidal marcada. As fácies mais avançadas da 
digestão dos materiais xistentos estão representadas por rochas meso ou melanocráticas, de 
grão grosseiro, médio ou fino. 
 
Rochas filoneanas 
 
• Filões granito-aplito-pegmatíticos (γap) 
 
São numerosos os filões e massas aplito-pegmatíticos que cortam as rochas do complexo 
xisto-migmatítico, e por vezes, os granitos. Trata-se, frequentemente, de filões com grande 
espessura, sendo que muitos deles se destacam por formarem relevos mais ou menos 
acentuados. A orientação predominante destes filões é NW-SE. 
 
Os pegmatitos são constituídos por grandes cristais de feldspato, quartzo, micas (no geral 
moscovite) e turmalina, evidenciando quase sempre uma estrutura gráfica. Os grandes cristais 
de feldspato são formados por associações pertíticas em que entram a microclina, a albite e a 
albite-oligoclase.  
 
Os aplitos, de grão fino, aparecem muitas vezes salpicados de pequenos cristais róseos ou 
vermelhos de granadas que parecem pertencer à variedade almandina. Como elementos 
essenciais, além da albite e da albite-oligoclase, contém feldspatos potássicos, a que se 
juntam quartzo e moscovite.  
 
Tanto os minerais do pegmatito como os do aplito apresentam vestígios de ações 
cataclásticas. 
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• Filões de microdiorito quartzífero (θµ) 
 
Na área em estudo ocorre um filão, com 3 a 4 metros de espessura, orientado segundo a 
direção N-S, de posição quase vertical, que terá derivado de um magma residual que ocupou 
uma zona de fratura, sendo constituído por uma rocha mesocrata, de grão fino, classificada 
como microdiorito quartzífero ou microtonalito. Contém plagioclase (andesina a iligoclase-
andesina), hornoblenda verde, biotite e quartzo e não apresenta sinais de cataclase. 
 
Este filão atravessa o afloramento do granito porfiróide e penetra na formação 
metassedimentar que envolve aquele granito, continuando para sul novamente no domínio 
dos granitos. 
 
• Filões de quartzo (q) 
 
Ocorrem bastantes filões de quartzo nas formações graníticas e xistentas presentes na área 
em estudo, com orientações variáveis, na maior parte dos casos não cartografáveis pelas 
reduzidas dimensões que apresentam. São formados por quartzo branco de aspeto leitoso ou 
quartzo ferruginoso, podendo conter pequenas massas e cristais de turmalina. 
 
III.1.3 – GEOLOGIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO  
 
Conforme se pode observar na carta geológica acima apresentada, a pedreira de Campinhos 
insere-se no maciço granítico de Monção, no limite sul deste afloramento, abrangendo 
também, no setor sul, formações metamórficas dos terrenos parautóctones da unidade do 
Minho Central e Ocidental e, numa pequena área do setor SE, uma massa aplito-pegmatítica. 
 
De acordo com a mencionada cartografia, no domínio do maciço de Monção ocorre um 
“granito calco-alcalino, porfiróide, de grão grosseiro (γπg)” e no domínio dos terrenos 
parautóctones ocorre um “complexo xisto-migmatítico (migmatitos, gnaisses, micaxistos, 
xistos luzentes) (Xyz)”. 
 
Nos trabalhos de campo verificou-se que o granito alvo de exploração na pedreira de 
Campinhos é um granito porfiróide, de grão médio a grosseiro, de cor cinza clara, com 
alteração nas camadas mais superficiais e nas zonas de fraturação, onde a rocha apresenta 
uma coloração amarelada resultante da presença de óxidos de ferro.  
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Fotografia III.1.1 – Maciço granítico explorado na pedreira de Campinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 N20ºW, N40ºW e N70ºE e espaçamento médio superior a 5 metros. 
O diaclasamento sub-horizontal apresenta ligeiro pendor para NE com espaçamento da 
ordem dos 3 a 6 metros na zona mais superficial, tendente a aumentar em profundidade, onde 
apresenta espaçamento superior a 10 m. 
 
Sendo a densidade e a orientação da fraturação as principais condicionantes à exploração de 
rocha ornamental, o granito ocorrente na pedreira apresenta uma rede de fraturação 
adequada à extração de blocos paralelepipédicos, permitindo uma taxa de aproveitamento 
para fins ornamentais da ordem dos 60%.  
 
De acordo com o Catálogo das Rochas Ornamentais Portuguesas disponibilizado pelo INETI 
(Casal Moura, A. et al., 2013) este granito (ocorrente na freguesia de Abedim, lugar de São 
Martinho) tem grande potencialidade para a exploração de rocha ornamental, com utilização 
recomendada em interiores e exteriores, devido à conjugação de vários aspetos, 
designadamente, boas condições físico-mecânicas, moderada fraturação e homogeneidade 
de textura e de coloração, sendo designado por “Branco Pérola”.  
 
As principais características deste granito, que constam no Catálogo das Rochas Ornamentais 
Portuguesas, são as seguintes:  
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� Descrição Macroscópica: granito porfiróide de grão grosseiro, biotítico, com tonalidade 
esbranquiçada a branco-amarelada. 

� Características Físico-Mecânicas: 
- Resistência mecânica à compressão = 1590 kg/cm2 
- Resistência mecânica à compressão após teste de gelividade = 1310 kg/cm2 
- Resistência mecânica à flexão = 113 kg/cm2 
- Massa volúmica aparente = 2620 kg/m3 
- Absorção de água à pressão atmosférica = 0.2 % 
- Porosidade aberta = 0.6 % 
- Coeficiente de dilatação linear térmica val. máx. = 7.0 x 10-6 por ºC 
- Resistência ao desgaste = 0.3 mm 
- Resistência ao choque: altura mínima de queda = 50 cm 
- A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo. 

� Descrição Microscópica: textura hipidiomórfica granular, algo microfraturada.  
� Minerais essenciais: microclina (38%), quartzo (32%) e plagioclase (25%). 
� Minerais acessórios: biotite (4%) e zircão, apatite, alanite, sericite e minerais opacos (no 

seu conjunto cerca de 1%). 
� Análise Química: SiO2(75,13%), Al2O3(12,31%), K2O(5,24%), Na2O(3,37%), Fe2O3(1.61%), 

CaO(0,73%), H2O+(0,54%), MgO(0,34%), H2O-(0,14%), TiO2(0,10%) e P2O5(0,09%). 
 
No mencionado catálogo é ainda referido que a tonalidade deste granito sofre, por vezes, 
variação para amarelado, quase sempre de modo brusco ao longo das fraturas e 
gradualmente nos restantes casos, podendo ocorrer no seio da rocha encraves xistentos bem 
como filonetes de tendência pegmatítica. Os blocos extraídos são relativamente homogéneos 
e de dimensão mediana, existindo a possibilidade de obtenção de grandes blocos.   
 
Estas condições têm vindo a ser verificadas na área de exploração da pedreira, embora as 
inclusões xistentas e filoneanas tendam a não se manifestar à medida que a exploração se 
desenvolve para N. 
 
O granito extraído na pedreira de Campinhos é comercializado sob as designações de 
“Branco Atlântico” e “Amarelo S. Martinho”, correspondendo este último ao granito mais 
superficial, que devido a alguma alteração da rocha apresenta uma coloração mais 
amarelada.  
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III.2 – GEOMORFOLOGIA 
 
III.2.1 – ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA ÁREA EM ESTUDO  
 
Em termos geomorfológicos, distinguem-se a N do rio Douro duas regiões principais, a região 
do Minho, a NW, e a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, a NE, ambas separadas por um 
importante conjunto de montanhas interiores que, de norte para sul, correspondem às serras 
da Peneda, do Soajo, Amarela, do Gerês, da Cabreira, do Alvão e do Marão, sendo ainda de 
referir a serra do Larouco, continuidade para nascente da serra do Gerês, e a serra do 
Barroso, continuidade para nascente da serra da Cabreira (Figura III.2.1). 
 
Figura III.2.1 - Extrato da Carta Hipsométrica de Portugal (Instituto Geográfico e Cadastral, 
1992). Adaptação com localização da área em estudo e da pedreira de Campinhos. 
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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. O relevo do NW de 
Portugal tem características peculiares, sendo seguidamente descrito de acordo com a 
caracterização efetuada por Brum Ferreira em “O Relevo de Portugal. Grandes Unidades 
Regionais” (Brum Ferreira in Feio, M.; Daveau, S. et al., 2004). 
  
As principais características deste relevo são a acentuada fragmentação, que dificulta a 
reconstituição dos níveis de aplanamento, e as escarpas de origem tectónica, características 
que começam a evidenciar-se nas montanhas mais ocidentais de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, sendo no Minho que se tornam notórias, sobretudo no Minho Ocidental, cujo relevo é 
marcado pelos vales dos principais rios, em geral de fundo plano e largo, conservando, no 
entanto, vertentes abruptas nos troços de montante onde são bastante encaixados. 
 
Visto no seu conjunto, o relevo do Minho apresenta-se como uma quadrícula de blocos, 
separados por duas principais direções de fraturas: uma, ENE-WSW, que é a direção dos 
vales minhotos, pelos quais drenam os rios Minho, Lima, Neiva, Cávado e Ave, e outra, N-S a 
NW-SE, que segue as estruturas do soco varisco ou cortam-nas com fraco ângulo. 
 
A tectónica é evidente na orientação da drenagem e no alargamento dos vales, explicando a 
referida fragmentação do relevo com níveis de aplanamento descontínuos, pouco extensos e 
muitas vezes pouco nítidos, embora tal não signifique que as superfícies de aplanamento não 
tenham existido.  
 
Existem também níveis de erosão até às proximidades do oceano, como é exemplo, entre o 
rio Minho e o rio Lima, a serra de Arga que, a 13 km do mar, possui um cimo notavelmente 
plano a 800 m de altitude e a serra de Santa Luzia, já muito próxima da costa, com níveis em 
torno dos 500 m. 
 
Em geral, manifesta-se um contraste muito brusco entre o relevo da parte ocidental do Minho 
e o da parte oriental, com os largos vales a serem bruscamente interrompidos pelas 
montanhas interiores, onde se formam gargantas com várias centenas de metros de 
profundidade que servem de encaixe aos principais cursos de água. 
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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 ao vale aberto do rio 
Gadanha, afluente do rio Minho.  
 
Na área em estudo, as cotas mais elevadas correspondem aos vértices geodésicos de 
“Lagoas” (782 m) e “Cárdio” (745 m), localizados no setor SW desta área, e as cotas mais 
baixas, compreendidas entre 100 m e 70 m, estão associadas ao vale do rio Gadanha, 
disposto a NW. 
 
Neste quadro geomorfológico, a pedreira de Campinhos situa-se numa encosta 
predominantemente voltada a NNW, desenvolvendo-se entre as cotas 520 m e 250 m, com 
declives compreendidos, grosso modo, entre 30% e 60%. 
 
III.2.2 – GEOFORMAS NA ÁREA EM ESTUDO 
 
Da conjugação das características físico-químicas e estruturais dos granitos com as 
condições climáticas da região resultaram geoformas típicas destes ambientes, em alguns 
casos com interesse relevante, referindo-se como exemplos mais comuns os caos de blocos, 
as pias, os inselbergs, os tor, os cogumelos e os tafonis.  
 
Consultada a informação da base de dados “Geo-Sítios - Inventário dos Sítios com Interesse 
Geológico” (LNEG, 2017), verifica-se que para o distrito de Viana do Castelo estão 
referenciados dois geosítios, ambos localizados na serra da Peneda, portanto, fora da área 
em estudo. 
 
Rodrigues, M. (2009) inventariou os potenciais locais com interesse geomorfológico existentes 
na região do vale do Minho, tendo identificado 13 locais com características de exceção em 
relação à média da geodiversidade dessa região, considerando fatores como o tipo de valor 
(científico, estético, cultural, didático e ecológico), a acessibilidade, a vulnerabilidade e a 
segurança. Dos geosítios identificados, 3 inserem-se na área em estudo, designadamente o 
“Castelo da Furna”, o “Penedo da Toca” e o “Castelo de São Martinho da Penha”, situados a 
cerca de 1400 m a W, 1750 m a NE e 50 m a E, respetivamente, da pedreira de Campinhos. 
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O geosítio “Castelo da Furna” localiza-se na freguesia de Boivão (Valença) e corresponde a 
um conjunto de bolas graníticas empilhadas de grande dimensão, ocorrendo ainda outras 
formas rochosas, designadamente, rochas cogumelo, tors e pias. Este local é uma das 
primeiras áreas com cavidades não cársicas estudadas em Portugal, tendo merecido 
interesse por parte da comunidade espeleológica. Encontram-se também vários vestígios de 
antigas ocupações, tais como entalhes nos blocos graníticos, achados de cerâmica da Idade 
do Bronze até à Idade Média e marcas de um castelo medieval natural (Rodrigues, M., 2009). 
 
O geosítio “Penedo da Toca” está localizado na freguesia de Pias (Monção) e corresponde a 
uma bola granítica de dimensões consideráveis, que se insere numa área com potencial para 
a produção de rochas ornamentais (Rodrigues, M., 2009). 
 
O geosítio “Castelo de São Martinho da Penha” está localizado na freguesia de Abedim, do 
concelho de Monção, numa elevação granítica (cabeço) que se ergue defronte, a Este, da 
encosta ocupada pela pedreira de Campinhos, interpondo-se entre ambas um pequeno vale 
muito encaixado. 
 
Fotografia III.2.1 – Vista do “Castelo de São Martinho da Penha”, a partir da pedreira em 
estudo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo Rodrigues, M. (2009), o “Castelo de São Martinho da Penha” está inserido numa 
área granítica onde é possível observar diversas formas do afloramento granítico, que pela 
sua imponência e conotação histórico-cultural o tornam especial, podendo observar-se no 
ponto mais alto as marcas de um antigo castelo e enormes pias cavadas na rocha.  
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Sobre o “Castelo de São Martinho da Penha”, também conhecido como Castelo da Pena da 
Rainha, foi publicado em Diário da república, pela Direção-Geral do Património Cultural, o 
Anúncio n.º 206/2013, de 7 de junho de 2013 (Diário da República, n.º 110, 2.ª Série), a 
formalizar a abertura do procedimento de classificação deste sítio.  
 
As matérias relacionadas com este sítio, nomeadamente o seu enquadramento face à 
pedreira de Campinhos, foram já referidas no âmbito dos “Antecedentes do Projeto” (item I.2), 
encontrando-se também tratadas no âmbito dos descritores “Ordenamento do Território” (item 
III.5) e “Património Arquitetónico e Arqueológico” (item III.15).  
 
Concretamente para a área da pedreira de Campinhos não se encontra referenciado qualquer 
sítio de interesse geomorfológico, não se tendo também observado nos trabalhos de campo 
realizados para este EIA elementos rochosos que se destacassem das características comuns 
presentes em toda a área.  
 
III.3 – SÍSMICA 
 
A Península Ibérica encontra-se próxima da fronteira da placa Euro-asiática, na qual se 
insere, com a placa Africana, correspondendo essa fronteira à falha Açores-Gibraltar (FAG), 
numa região em que o movimento de placas é caracterizado pelo deslocamento para norte da 
placa Africana e pelo movimento divergente de direção E-W, a partir da dorsal Atlântica. 
 
 
A falha Açores-Gibraltar (FAG) inicia-se no ponto triplo dos Açores, como uma ramificação da 
dorsal Atlântica, prolongando-se para W com movimento de desligamento, onde passa a 
designar-se por falha da Glória, e para E, onde se torna, após um setor neutro do ponto de 
vista sísmico, numa zona de subducção infra-oceânica localizada a S do Banco de Gorringe. 
(Figura III.3.1) 
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Figura III.3.1 - Enquadramento neotectónico do território nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Cabral e Ribeiro (1988).  
Legenda:  
A – Banco submarino de Ampére; AF – Placa africana; EU – Placa euroasiática; G – Banco submarino de Gorringe. 
1- Falha transformante de Glória; 2 – Zona de subducção a sul do banco de Gorringe e possível zona de 
subducção incipiente na margem continental oeste-ibérica; 3 – Fronteira de placas difusa (colisão continental); 4 – 
Falha ativa certa e provável (simbologias segundo a Carta Neotectónica); 5 – Trajetórias da tensão; 6 – Limite 
hipotético entre regimes de tensão distintos; 7 – Compressão; 8 – Tração. 
 
O Banco de Gorringe que, segundo vários autores (in Ribeiro et al., 1979), terá resultado do 
levantamento da crosta oceânica e do manto infraoceânico antes do Cretácico Inferior, por 
ação exercida no seu bordo sul pela FAG durante os seus períodos compressivos, traduz 
deslocamentos verticais que confirmam o mecanismo de subducção da placa Africana pela 
placa Euro-asiática, numa região apontada como epicentral de sismos históricos que afetaram 
o território de Portugal Continental (60-63aC, 1033, 1356, 1755 e 1969). 
 
A continuidade da FAG para E do Banco de Gorringe até ao estreito de Gibraltar, 
atravessando o limite continente-oceano, está associada a uma outra região de atividade 
sismotectónica difusa localizada na proximidade de Gibraltar, onde se produz a colisão 
intracontinental das placas Euro-asiática e Africana, com direção predominante de 
compressão segundo NNE-SSW.  
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Estudos recentes apontam para um modelo geodinâmico no qual o setor continental W da 
Península Ibérica poderá estar a passar de um regime passivo para um regime ativo, em 
interação com a referida zona de subducção a sul do Banco de Gorringe, que se terá 
propagado para norte, ao longo do talude continental, como mostra a figura anterior.  
 
Vários autores sustentam que os sismos históricos sentidos no território português tiveram os 
seus epicentros localizados na zona de contacto do Banco de Gorringe, tal como terá sido o 
caso do sismo de 1 de novembro de 1755, cuja magnitude foi de 8,75, originando um tsunami 
com cerca de 15 m de altura e fenómenos de liquefação de terrenos. Outros estudos apontam 
o epicentro deste sismo mais próximo da costa, na falha Marquês de Pombal.  
 
Contudo, para além da sismicidade interplacas, associada ao contacto entre as placas      
Euro-asiática e Africana, a atividade sísmica do território continental português pode também 
resultar de fenómenos localizados no interior da placa Euro-asiática - sismicidade intraplaca -, 
pelo que importa considerar o potencial sismogénico das diversas falhas que cortam o 
território continental português, reconhecidamente ativas, e outras para as quais a informação 
existente não é ainda suficiente para classificá-las como falhas ativas. 
 
Ao contrário da sismicidade interplacas, que se caracteriza por sismos em geral de magnitude 
elevada (M>6) e grande profundidade, a sismicidade intraplaca é caracteriza por sismos de 
magnitudes moderadas, passando a baixa no norte do território continental, e é mais difusa, 
sendo difícil a relação direta entre as falhas existentes e os epicentros dos sismos. 
 
Conotados com a sismicidade intraplaca destacam-se o sismo de 23 de abril de 1909, com 
epicentro localizado em Benavente, no vale inferior do Tejo, e uma magnitude de 6,7, e o 
sismo de 11 de novembro de 1858, com epicentro localizado na plataforma continental de 
Setúbal e uma magnitude de 7,1. Neste domínio, existem outras regiões de sismicidade 
histórica importante, tais como o Algarve (Loulé, Portimão e Tavira), a região de            
Batalha-Alcobaça, registando-se ainda sismicidade nas Beiras, Alentejo e Trás-os-Montes. 
 
Decorrente deste contexto neotectónico, os registos históricos traduzem um considerável 
potencial sismogénico do território continental português, sobretudo no que se refere à 
plataforma sul e sudoeste, o que não significa que nas regiões mais a norte não possam 
ocorrer sismos de elevada magnitude, mas os seus períodos de retorno são da ordem dos 
milhares a dezenas de milhares de anos. 
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A escala de Mercalli Modificada (1956) é uma escala qualitativa utilizada para “medir” a 
grandeza de um sismo, em função dos danos causados nos terrenos, nas construções e no 
ambiente em geral, sendo composta por 12 graus de intensidade, referenciados por 
numeração romana, de I (Imperceptível) a XII (Cataclismo). 
 
Esta escala baseia-se, portanto, nas intensidades (e não na magnitude) dos sismos, as quais 
são representadas em cartografia sob a forma de isolinhas de intensidade ou isossistas, 
delimitando as zonas onde os sismos têm originado efeitos semelhantes, considerando a 
intensidade máxima registada. 
 
A figura seguinte representa o zonamento do território continental na escala de Mercalli 
Modificada, com base na sismicidade histórica – intensidades máximas registadas           
(1755 – 1996). 
 
Figura III.3.2 – Carta de Isossistas de intensidades máximas no território continental 
português. Adaptado do Atlas do Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A figura anterior mostra que o aumento da intensidade sísmica faz-se de NE para SW, facto 
que estará relacionado, como vimos, com a distância do território continental à zona de 
contacto entre as placas Euro-Asiática e Africana, uma vez que os sismos de maior 
intensidade que se fizeram sentir no continente têm origem nessa zona de atividade tectónica 
(sismos inter-placas). 
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A área em estudo insere-se na zona onde foram registados até à atualidade sismos com 
intensidades máximas de grau VI (Bastante Forte na escala de Mercalli Modificada), podendo 
afetar as edificações (leves danos) sem, contudo, causar danos estruturais. 
 
O Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (D. L. 235/83, de 
31 de maio de 1983) tem por objeto o estabelecimento de regras gerais para a verificação da 
segurança das estruturas de edifícios e pontes, e a definição e quantificação das ações a 
considerar nessa verificação.  
 
Este Regulamento considera o país dividido em quatro zonas que, por ordem decrescente de 
grau de sismicidade, são designadas por A, B, C e D, sendo os valores característicos das 
ações dos sismos quantificados em função do grau de sismicidade da zona em que se 
pretende situar a construção e da natureza do terreno do local em que é implantada.  
 
A área em estudo insere-se na zona sísmica D indicada no mencionado Regulamento, 
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 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). 
 
III.4 – SOLOS 
 
III.4.1 – SOLOS DA ÁREA EM ESTUDO 
 
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). 
 
Este estudo foi complementado por reconhecimentos de campo realizados na área da 
pedreira e na sua envolvente, de modo a verificar as características dos solos ocorrentes, 
confrontando-as com os dados constantes da bibliografia consultada. 
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A cartografia dos solos do Atlas do Ambiente mostra que a área em estudo se insere 
totalmente no domínio dos Cambissolos Húmicos, solos que se associam a rochas graníticas 
e também xistentas, tratando-se, em geral, de solos pouco evoluídos, em fase de transição de 
solos jovens para solos adultos, durante a qual os processos pedogenéticos atuam no sentido 
da diferenciação dos horizontes.  
 
Os Cambissolos Húmicos apresentam um perfil do tipo ABCR caracterizado por uma leve 
alteração do material de origem e por baixo a moderado teor de matéria orgânica, sempre 
com a presença de um horizonte câmbico de alteração sub-superficial in situ. O perfil tipo e, 
por conseguinte, a aptidão agrológica destes solos pode, contudo, variar consoante a 
topografia do terreno e a maior ou menor exposição aos agentes erosivos do local onde 
ocorrem.  
 
Nas zonas de maior altitude e de relevo mais acidentado, onde predomina o elemento 
rochoso, estes solos apresentam um perfil delgado, formado por um horizonte A úmbrico com        
15 - 20 cm de espessura, arenoso-franco, franco-arenoso ou franco-limoso, pedregoso ou 
cascalhento, um horizonte B câmbico, franco-arenoso ou franco-limoso e, raramente, franco-
argiloso ou argiloso, até 30 cm de profundidade, e por um horizonte C constituído por material 
pedregoso mais ou menos grosseiro originado pela alteração da rocha subjacente (R), para a 
qual efetua uma transição pouco nítida.  
 
O perfil pouco desenvolvido, pedregoso ou cascalhento e com baixo teor em matéria orgânica, 
confere aos Cambissolos Húmicos presentes nestas zonas de maior altitude e de relevo mais 
acidentado, fraca (A3) aptidão para o uso agrícola e fraca a moderada (F3 a F2) aptidão para 
uso florestal. 
 
Nas situações de relevo plano-côncavo (fundo de vale), os Cambissolos Húmicos resultam, 
para além da decomposição da rocha subjacente, também da acumulação de materiais por 
processos de solifluxão ou de coluviação. Apresentam perfis mais desenvolvidos AB2C2R, 
sendo o horizonte A úmbrico, com 25 - 35 cm de espessura, arenoso-franco, franco-arenoso, 
franco ou franco-limoso, pedregoso ou cascalhento, o horizonte B câmbico, franco-arenoso ou 
franco-argiloso, podendo desenvolver-se até aos 80 cm de profundidade, e o horizonte 2C 
constituído por material cascalhento e saibrento da desagregação da rocha subjacente (R), 
contínua e coerente, para a qual se processa uma transição gradual.  
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Nestas zonas menos sujeitas aos fenómenos erosivos, onde o relevo permite a acumulação 
detrítica, os Cambissolos Húmicos apresentam moderada (A2) aptidão para o uso agrícola e 
moderada a elevada (F2 a F1) aptidão para uso florestal. 
 
O Quadro seguinte sintetiza as características dos solos que ocorrem na área em estudo.  
 
Quadro III.4.1 - Características dos solos ocorrentes na área em estudo. 

Tipo de Solo Material de 
Origem 

Tipo de 
Perfil Aptidão Relevo/Distribuição 

ABCR A3 
F3 a F2 

Nas zonas de maior altitude e de relevo 
acidentado. Cambissolos 

Húmicos 
Granitos e 
Xistos. 

AB2C2R A2 
F2 a F1 

Na base das encostas e fundos de vale, 
em situações de terreno plano-côncavo. 

 
 
III.4.2 – SOLOS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO  
 
Na área da pedreira de Campinhos e na sua envolvente predominam os afloramentos 
graníticos, sobressaindo 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.  
 
Nas observações de campo efetuadas para este estudo, estes solos evidenciaram as 
características dos Cambissolos Húmicos do tipo ABCR, sendo compostos por um horizonte A 
com uma espessura da ordem dos 15 cm, de constituição areno-siltosa, com transição 
irregular para um horizonte B, pouco diferenciado, franco-arenoso e com fragmentos 
resultantes da desagregação da rocha-mãe subjacente (R).  
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Fotografia III.4.1 – Vista de um talude na envolvente da pedreira em estudo, onde se pode 
observar o perfil do solo ocorrente no local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 
III.4.3 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  
O uso e ocupação atual do solo na área em estudo podem ser verificados através da 
cartografia Corine Land Cover (ocupação do solo) disponibilizada no Sistema Nacional de 
Informação Geográfica (SNIG), da Direção Geral do Território. 
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Figura III.4.1 – Extrato do mapa Corine Land Cover (ocupação do solo) – CLC06_PT. Fonte: 
SNIG, 2017. Adaptação com a implantação da área do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa na figura acima, na maior parte da área da pedreira de Campinhos, quer na 
área licenciada, quer na área de ampliação, o uso/ocupação do solo corresponde a 
“Vegetação esparsa”, havendo uma menor área, no setor sul, onde o uso/ocupação do solo 
está associado a “Florestas mistas”. As espécies florestais presentes neste território são o 
pinheiro-bravo e, em menor escala, o eucalipto. 
 
Na situação atual, a área da pedreira está inteiramente afeta ao uso extrativo na área 
licenciada, encontrando-se a área de ampliação ocupada por matos rasteiros que rodeiam os 
afloramentos rochosos e por dispersas unidades de pinheiro-bravo. 
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III.5 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
III.5.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A Lei 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei 74/2017, de 16 de agosto, estabelece as 
bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
definindo o conjunto de normas relativas à disciplina do uso do solo, com o objetivo de traduzir 
uma visão conjunta do sistema de planeamento e dos instrumentos de política dos solos, 
procedendo à distinção regimentar entre programas e planos, referenciando os primeiros aos 
instrumentos da administração central e os segundos aos instrumentos da administração 
local, constituindo estes os únicos instrumentos passíveis de determinar a classificação e 
qualificação do uso do solo, bem como a respetiva execução e programação. 
 
Consequentemente, o D. L. 80/2015, de 14 de maio, veio estabelecer um sistema de gestão 
territorial organizado em quatro âmbitos: nacional, regional, intermunicipal e municipal. O 
âmbito nacional é concretizado através do programa nacional da política de ordenamento do 
território, dos programas setoriais e dos programas especiais, o âmbito regional é 
concretizado através dos programas regionais, o âmbito intermunicipal é concretizado através 
dos programas intermunicipais, do plano diretor intermunicipal e dos planos de urbanização e 
de pormenor intermunicipais, e o âmbito municipal é concretizado através do plano diretor 
municipal, dos planos de urbanização e dos planos de pormenor. Os programas territoriais 
vinculam as entidades públicas e os planos territoriais vinculam as entidades públicas e, direta 
e imediatamente, os particulares.  
 
De acordo com o Art.º 200.º do D. L. 80/2015, de 14 de maio, os atuais planos setoriais e 
regionais deverão ser reconduzidos aos novos programas setoriais e regionais, no período de 
dois anos a contar da data de entrada em vigor deste diploma.  
 
Neste contexto, o presente descritor centra-se na análise dos instrumentos de política pública 
de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, com incidência na área do projeto em 
estudo, considerando as disposições da Lei 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei 
74/2017, de 16 de agosto, e do D. L. 80/2015, de 14 de maio, nomeadamente os programas e 
planos de âmbito nacional, regional, intermunicipal e municipal, embora utilizando as 
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designações ainda vigentes para os instrumentos que ainda não sofreram a recondução 
estabelecida no artigo acima citado. 
 
Os instrumentos de âmbito municipal, aprovados e em execução no município de Monção são 
o Plano Diretor Municipal (PDM) de Monção, o Plano de Pormenor de Salvaguarda e 
Reabilitação do Centro Histórico de Monção, o Plano de Pormenor de Salvaguarda e 
Valorização da Ponte do Mouro e o Plano de Pormenor de Renovação Urbana de Lapela. Da 
análise efetuada a estes instrumentos, verifica-se que o único com incidência direta na área 
do projeto em estudo é o Plano Diretor Municipal (PDM) de Monção. 
 
De âmbito regional e setorial, aplicam-se ao território do concelho de Monção, o Plano 
Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) e o Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM), instrumentos cuja análise se efetua neste 
descritor, sendo ainda abordado o enquadramento do projeto em estudo face a áreas 
sensíveis, na aceção do Art.º 2.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual. 
 
Dá-se nota de que os Planos de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) - 
PGRH do Minho e Lima, aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-H/2013, 
de 22 de março – 1.ª geração, e pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 
de setembro (republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro) 
– 2.ª geração, foram considerados no âmbito do descritor “Recursos Hídricos” deste EIA, no 
qual constituíram documentos de análise. 
 
Por fim, procede-se à análise da Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros 78/2012, de 11 de setembro, na medida em que 
constitui o referencial para todas as intervenções públicas que incidam sobre os recursos 
geológicos, e da Lei de Bases dos Recursos Geológicos - Lei 54/2015, de 22 de junho. 
 
No Anexo II deste EIA são apresentados os extratos cartográficos do PDM de Monção e do 
PROF-AM, sobre os quais se efetuou a implantação da pedreira de Campinhos, sendo 
também apresentado o enquadramento da pedreira face a áreas sensíveis.  
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III.5.2 – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MONÇÃO 
 
III.5.2.1 – ÂMBITO DE ANÁLISE 
 
A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Monção foi aprovada pela Assembleia 
Municipal, em 30 de abril de 2009, e publicada através do Aviso N.º 9853/2009, de 20 de maio 
(Diário da República, 2.ª Série, N.º 97, de 20 de maio de 2009). Em 28 de junho de 2011 foi 
publicada a primeira alteração do PDM de Monção revisto (alteração por retificação), através 
do Aviso N.º 13391/2011, de 28 de junho (Diário da República, 2.ª Série, N.º 122, de 28 junho 
de 2011). 
 
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Monção revisto e em vigor é composto por um 
Regulamento, plantas de Ordenamento e de Condicionantes, à escala 1:10 000, e plantas de 
Condicionantes anexas, designadamente as plantas de Risco de Incêndio e de Áreas 
Florestais Percorridas por Incêndio, à escala 1:25 000, elementos que no seu conjunto 
estabelecem as principais regras a que devem obedecer a ocupação, uso e transformação do 
solo do concelho. O PDM de Monção é ainda acompanhado por um conjunto de estudos e 
peças desenhadas complementares que foram também consultados para este EIA. 
 
Seguidamente, descrevem-se as classes de espaços do PDM de Monção em que a pedreira 
de Campinhos se insere, bem como as servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública que abrangem aquela área, procedendo-se no final a uma análise preliminar da 
compatibilidade do presente projeto de ampliação com este PDM. 
 
III.5.2.2 – ORDENAMENTO, CONDICIONANTES E PATRIMÓNIO 
 
Planta de Ordenamento 
 
Na Planta de Ordenamento do PDM de Monção, verifica-se que a área da pedreira em 
estudo, área licenciada e área de ampliação, fica inserida em “Espaço Florestal” da 
subcategoria “Espaço florestal de proteção e conservação”, ao qual se sobrepõe, na quase 
totalidade da área licenciada e numa parcela do setor sul da área de ampliação, o “Espaço de 
Indústria Extrativa”. 
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O “Espaço Florestal” e o “Espaço de Indústria extrativa” são regulamentados nas Secções 4.4 
e 4.5, respetivamente, do Capitulo IV (Qualificação do solo rural) do Regulamento do PDM de 
Monção. 
 
Planta de Condicionantes  
 
Analisando a Planta de Condicionantes verifica-se que toda a área da pedreira de Campinhos, 
área licenciada e área de ampliação, se encontra classificada como “Recursos Agrícolas e 
Florestais - Regime Florestal Parcial”. 
 
A área licenciada, em parte (a quase totalidade da área) está também classificada como 
“Recursos Geológicos - Pedreiras ou Núcleo de Pedreiras - Granito Ornamental”, e em parte 
(setor sul) como “Recursos Ecológicos - Reserva Ecológica Nacional”, existindo uma parcela 
de terreno em que ambas as classificações se sobrepõem.  
 
A área de ampliação, em parte (setor oeste e sul) está também classificada como “Recursos 
Ecológicos - Reserva Ecológica Nacional”, havendo uma pequena parcela (setor sul) dessa 
área que se encontra simultaneamente classificada como “Recursos Geológicos - Pedreiras 
ou Núcleo de Pedreiras - Granito Ornamental”. 
 
Consultada a Carta de REN disponibilizada pela CCDR-N (aprovada pela Portaria 470/2010, 
de 7 de julho) verifica-se que as tipologias de REN abrangidas pela área da pedreira de 
Campinhos, área licenciada e área de ampliação, correspondem a “Áreas com Risco de 
Erosão” e “Cabeceiras das Linhas de Água”, estando ainda representadas na pedreira (setor 
norte e sudeste) e na sua envolvente, linhas de água classificadas como “Recursos Hídricos - 
Domínio Hídrico”. A Oeste da pedreira drena o ribeiro dos Cortelhos, também classificado 
como REN da tipologia “Leitos dos Cursos de Água”. 
 
Para as servidões administrativas e restrições de utilidade pública delimitadas na Planta de 
Condicionantes, acima referidas, o regulamento do PDM de Monção refere que se aplicam os 
respetivos regimes legais em vigor (Art.º 9.º, do Capítulo II). Assim são aplicáveis: 
 
 - “Recursos Agrícolas e Florestais - Regime Florestal Parcial”, o Decreto-Lei 46457, de 27 de 
julho de 1965;  
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- “Recursos Ecológicos - Reserva Ecológica Nacional”, o D. L. 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo D. L. 239/2012, de 2 de novembro, e alterado pelo D. L. 96/2013, 
de 19 de julho e pelo D. L. 80/2015, de 14 de maio;  
 
- “Recursos Hídricos - Domínio Hídrico”, a Lei 54/2005, de 15 de novembro, alterada e 
republicada pela Lei 31/2016, de 23 de agosto, e a Lei 58/2005, de 29 de dezembro, alterada 
e republicada pela Lei 130/2012, de 22 de junho, e alterada pela Lei 42/2016, de 28 de 
dezembro, e pela Lei 44/2017, de 19 de junho;  
 
- “Recursos Geológicos - Pedreiras ou Núcleo de Pedreiras - Granito Ornamental”, o             
D. L. 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 de outubro;   
 
É ainda de referir, junto ao setor sul da pedreira de Campinhos, uma linha elétrica de média 
tensão, que corresponde ao ramal que faz a ligação da rede elétrica nacional à pedreira em 
estudo, e cerca de 330 m a sul da pedreira encontra-se sinalizada uma captação de água 
subterrânea para abastecimento público.  
 
No que diz respeito à referida captação de água subterrânea para abastecimento público, não 
se encontra publicada nenhuma Portaria com a aprovação da delimitação de perímetros de 
proteção, de acordo com os critérios estabelecidos no D. L. 382/99, de 22 de setembro, 
alterado pelo D. L. 226-A/2007, de 31 de maio.  
 
Plantas de Condicionantes Anexas  
 
Constituem as Plantas de Condicionantes Anexas, a Planta de Risco de Incêndio e a Planta 
das Áreas Percorridas por Incêndios. 
 
Da análise da Planta de Risco de Incêndio verifica-se que uma grande parte da área da 
pedreira de Campinhos, área licenciada e área de ampliação, está classificada como zona de 
“Muito Alto Risco de Incêndio”, existindo alguns setores classificados como zona de “Alto 
Risco de Incêndio”, “Baixo Risco de Incêndio” e “Muito Baixo Risco de Incêndio”.  
 
Da análise da Planta das Áreas Percorridas por Incêndios verifica-se que uma parte da área 
licenciada e a quase totalidade da área de ampliação, estão sinalizadas como “Áreas 
Florestais Percorridas por Incêndios (de 1998 a 2007)”.  
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De forma complementar, foi consultada a cartografia de Áreas Ardidas disponibilizada pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para se verificar em que anos 
do período compreendido entre 1998 e 2007 ocorreram incêndios na área de implantação do 
projeto e se existem registos de ocorrências nos anos posteriores a 2007. 
 
Verifica-se, assim, que a área de ampliação da pedreira foi afetada pelos incêndios que 
ocorreram nos anos 2002, 2005, 2009 e 2016 (ver cartografia das áreas ardidas no Anexo II).  
 
A legislação aplicável aos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios é o 
D. L. 327/90, de 22 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 55/2007, de 12 de março, e 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 37/2007, de 9 de maio. 
 
Planta de Património  
 
Na Planta de Património está representada na envolvente Este da pedreira de Campinhos 
uma área identificada como “Património Inventariado – Castelo Roqueiro de Penha da 
Rainha”, também designado por Castelo de São Martinho da Penha, conforme já se 
descreveu no item III.2.2. 
 
O “Património”, em geral, está regulamentado no Art.º 7.º do Regulamento do PDM de 
Monção. 
 
III.5.2.3 – ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DO PROJETO COM O PDM DE MONÇÃO 
 
III.5.2.3.1 – ORDENAMENTO  
 
Espaço para indústria extrativa  
 
O Regulamento do PDM de Monção dispõe que o “Espaço de Indústria Extrativa” é 
«constituído por um conjunto de áreas com depósitos ou massas minerais (pedreiras) 
suscetíveis de serem objeto de atividades extrativas, licenciadas ou concessionadas, tal como 
delimitadas na Planta de Ordenamento e na Planta de Condicionantes» (Art.º 38.º, Secção 
4.5, Capítulo IV). 
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Como regime aplicável ao “Espaço de Indústria Extrativa”, o Regulamento do PDM de Monção 
dispõe o seguinte: (Art.º 39.º, Secção 4.5, Capítulo IV)  
 
«1 - O acesso e o abandono da atividade de pesquisa e de exploração de recursos geológicos 
fazem-se no âmbito do cumprimento da legislação específica. 
2 - As áreas onde ocorrem atividades produtivas significativas devem ser objeto de uma 
abordagem global, tendo em vista o aproveitamento do recurso geológico dentro dos valores 
de qualidade ambiental. 
3 - O ritmo e as áreas de exploração são condicionadas pelo nível de esgotamento das 
reservas disponíveis e ou pela evolução da recuperação paisagística das respetivas áreas de 
exploração.  
4 - Nestas áreas não podem ser autorizadas nem previstas ações que pela sua natureza ou 
dimensão comprometam o aproveitamento dos recursos existentes, salvo quando digam 
respeito à recuperação paisagística de extrações esgotadas e abandonadas e que sejam 
compatíveis com a vocação e usos das zonas envolventes. 
5 - É admissível a instalação dos respetivos anexos e de estabelecimentos industriais que se 
prendam com a atividade transformadora afim. 
6 - Como forma de garantir a proteção de pessoas e bens, as áreas destinadas à indústria 
extrativa devem ser eficazmente vedadas, utilizando para o efeito os materiais mais 
adequados de forma a garantir uma correta integração na paisagem. 
7 - Os espaços na situação de abandono ou suspensão de exploração, autorizada ou não 
autorizada, terão de ser, após consideração caso a caso, objeto de plano ambiental e de 
recuperação paisagística de acordo com instrumentos aprovados pelas entidades 
competentes, devendo a recuperação destes espaços ir de encontro ao uso dominante da 
envolvente. 
8 – É interdita a abertura de novas áreas de exploração de massas minerais (pedreiras), para 
além das atualmente delimitadas na Planta de Ordenamento.» 
 
Dispõe ainda o Regulamento do PDM que «as indústrias extrativas existentes, no 
cumprimento da legislação, terão de assegurar a minimização dos impactes durante e após a 
exploração, assegurando nomeadamente um enquadramento e recuperação paisagística 
faseada» (Art.º 40.º, Secção 4.5, Capítulo IV) e que «sem prejuízo de legislação específica, a 
atividade de exploração de recursos geológicos é compatível com o Regime Florestal» (Art.º 
41.º, Secção 4.5, Capítulo IV). 
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O Plano de Pedreira agora submetido a licenciamento, cumpre o disposto na legislação em 
vigor aplicável à exploração de massas minerais, o D. L. 270/2001, de 6 de outubro, alterado 
e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 de outubro, visando o aproveitamento do recurso 
geológico ocorrente no local, de forma sustentável, em termos técnico-económicos, sociais e 
ambientais. 
 
O Plano de Pedreira integra medidas destinadas a garantir a proteção de pessoas e bens, 
nomeadamente a não interferência nos terrenos da envolvente da área afeta a este projeto e 
a adequada vedação desta área por todo o seu perímetro, a par com a colocação de 
sinalização de alerta e de interdição. 
 
A minimização dos impactes ambientais da atividade será assegurada pela implementação 
das medidas preconizadas no presente EIA, assim como pela correta execução do Plano de 
Pedreira, nomeadamente por intermédio do PARP, o qual define medidas de recuperação 
ambiental e paisagística especificamente desenhadas para a pedreira em apreço, a executar 
de forma faseada e de encontro ao uso dominante da envolvente, que no caso em estudo, é o 
uso florestal.  
 
De referir que este projeto não diz respeito a “novas áreas de exploração de massas minerais 
(pedreiras)”, mas sim à ampliação de uma pedreira existente, em atividade há cerca de 30 
anos, condição essencial para assegurar a continuidade do aproveitamento sustentado do 
recurso geológico ocorrente no local. 
 
Espaço florestal de proteção e conservação  
 
Para o “Espaço Florestal”, o Regulamento do PDM de Monção dispõe que «constituem 
espaços florestais as áreas de aptidão florestal, revestidas ou não com espécies arbustivas e 
arbóreas, de manifesta importância para o equilíbrio ambiental e paisagístico, quer se 
destinem ou não à produção florestal, e as áreas com uso silvo-pastoril e os terrenos incultos 
de longa duração. A identificação das áreas de povoamentos florestais, a classificação das 
respetivas manchas, as medidas preventivas contra incêndios e as normas de gestão destes 
espaços são as constantes do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e do 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho…». (n.º 1, Art.º 30.º, Secção 4.4, 
Capítulo IV). 
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Para a subcategoria “Espaço Florestal de Proteção e Conservação”, o Regulamento do PDM 
de Monção dispõe que é «… constituído por áreas florestadas ou não, integradas ou não na 
Rede Natura 2000, Regime Florestal, REN, ou RAN, cuja função de proteção contra a erosão 
dos solos, da rede hidrográfica e de conservação da biodiversidade, se sobrepõe às funções 
de produção florestal.» (Art.º 32.º, Subsecção 4.4.2, Secção 4.4, Capítulo IV), estabelecendo, 
no que diz respeito aos Usos desta subcategoria de espaço, que «sem prejuízo do disposto 
no PROFAM e no PMDFCI, o uso preferencial é o florestal, submetido às funções de proteção 
dos ecossistemas e conservação da fauna e flora, bem como a permanência e intensificação 
dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades 
económicas, admitindo funções de enquadramento a outros usos, como silvo-pastorícia, 
agricultura de montanha, caça, pesca, recreio e estética da paisagem, no quadro da 
regulamentação dos regimes legais correspondentes.» (Art.º 33.º, Subsecção 4.4.2, Secção 
4.4, Capítulo IV). 
 
Quanto ao regime de edificabilidade para esta tipologia de espaços, o Regulamento do PDM 
de Monção estabelece que «No espaço Florestal de Proteção e Conservação são proibidas as 
ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de 
urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 
escavações e destruição do coberto vegetal, …» (Art.º 34.º, Subsecção 4.4.2, Secção 4.4, 
Capítulo IV) 
 
Neste contexto, verifica-se que o Regulamento do PDM de Monção é omisso quanto à 
possibilidade de aproveitamento de recursos geológicos no “Espaço florestal de proteção e 
conservação”. 
 
A análise e decisão sobre esta matéria pelas entidades competentes poderá ser efetuada, 
para além do procedimento de AIA que este EIA visa desencadear, no âmbito do                    
D. L. 165/2014, de 5 de novembro (alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho) – Regime 
Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas RERAE), cujos elementos 
instrutórios foram oportunamente apresentados pela empresa proponente à entidade 
licenciadora (ver item I.3.3 – Regime Extraordinário de Regularização das Atividades 
Económicas). 
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Neste contexto, releva-se a deliberação da Assembleia Municipal de Monção, de 29 de junho 
de 2017, de reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade de 
ampliação da pedreira de Campinhos, considerando-a uma mais-valia para o município (ver 
item I.3.3). 
 
III.5.2.3.2 – CONDICIONANTES – SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
 
Recursos Geológicos – Pedreiras ou Núcleo de Pedreiras – Granito Ornamental 
 
No que diz respeito aos “Recursos Geológicos - Pedreiras ou Núcleo de Pedreiras - Granito 
Ornamental”, tal como já referido, o projeto de exploração foi desenvolvido tendo em conta o 
disposto na legislação aplicável à exploração de massas minerais, o D. L. 270/2001, de 6 de 
outubro, alterado e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 de outubro. 
 
Recursos Agrícolas e Florestais – Regime Florestal Parcial 
 
No que diz respeito aos “Recursos Agrícolas e Florestais - Regime Florestal Parcial”, a que se 
aplica o regime florestal parcial, a área da pedreira (licenciada e ampliação) insere-se no 
Perímetro Florestal da Boalhosa, estabelecido pelo Decreto-Lei 46457, de 27 de julho de 
1965, o qual prevê a exploração de pedreiras e saibreiras nos respetivos terrenos baldios 
(alínea d), do Art.º 4.º).  
 
As medidas previstas de recuperação ambiental e paisagística definidas no PARP, seguem os 
objetivos específicos que o PROF AM estabelece para a sub-região homogénea Arga-Coura, 
nomeadamente, a promoção da floresta de produção, recorrendo à utilização de espécies que 
permitam obter madeira de qualidade e outros produtos não lenhosos para incremento do 
desempenho da função de Produção e da arborização e reabilitação de áreas florestais, 
através da arborização de espaços florestais não arborizados.  
 
Neste sentido, o PARP constitui o instrumento através do qual se poderão efetivar na área da 
pedreira os objetivos do PROF AM, privilegiando a utilização de espécies consideradas 
prioritárias e relevantes no PROF AM, como são o carvalho-negral (Quercus pyrenaica), o 
carvalho-alvarinho (Quercus robur), o castanheiro (Castanea sativa), o medronheiro (Arbutus 
unedo) e o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) para a recuperação da área da pedreira. 
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Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica Nacional 
 
A área de ampliação da pedreira abrange, conforme já referido, duas tipologias de REN 
designadas por “Cabeceiras dos Cursos de Água” e “Áreas com Risco de Erosão” que no 
regime jurídico da REN atualmente em vigor passaram a designar-se por, respetivamente, 
“Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo” (Anexo IV, do D. L. 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação).  
 
O regime jurídico da REN, estabelecido pelo D. L. 166/2008, de 22 de agosto (na sua redação 
atual), identifica os usos e ações de iniciativa pública ou privada que são compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução dos riscos naturais das 
áreas de REN (n.º 2, do Art.º 20.º), considerando tais usos e ações como sendo aqueles que, 
cumulativamente, não colocam em causa as funções identificadas no respetivo Anexo I e que 
constam do respetivo Anexo II como usos e ações isentos de qualquer tipo de procedimento 
ou sujeitos à realização de uma comunicação prévia (n.º 3, do Art.º 20.º).  
 
Consultando o Anexo II do D. L. 166/2008, de 22 de agosto (na sua redação atual), verifica-se 
que o projeto em avaliação (ampliação da pedreira de Campinhos) está previsto na alínea d) 
“Novas explorações ou ampliação de explorações existentes”, da rubrica V “Prospeção e 
exploração de recursos geológicos”, sendo permitido em áreas de REN das tipologias “Áreas 
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica 
do solo”, sujeito a uma comunicação prévia à CCDR.  
 
Relativamente à relação do projeto em análise com as funções das “Áreas estratégicas de 
proteção e recarga de aquíferos”, estabelecidas no n.º 3 (alíneas i) a vi)), da alínea d), da 
Secção II, do Anexo I, do D. L. 166/2008, de 22 de agosto (com a redação atual), verifica-se 
que o projeto não coloca em causa, cumulativamente, essas funções, tendo em conta que: 
 
− A pedreira de Campinhos não realiza processos produtivos que exijam a utilização de 

água, cingindo-se à utilização de água para arrefecimento dos instrumentos de perfuração 
e de corte do granito, para a lavagem esporádica de equipamentos e para aspersão contra 
o empoeiramento, estando em causa a utilização de baixos quantitativos de água. Esta 
água é proveniente de um furo de captação localizado na área da pedreira, estando 
também previsto o aproveitamento das águas pluviais retidas e clarificadas nas bacias de 
decantação a instalar na zona de cotas mais baixas da pedreira.  
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Tratando-se de uma exploração superficial em flanco de encosta, a pedreira de Campinhos 
não atinge uma profundidade suscetível de afetar o nível freático do aquífero subjacente ao 
local de implantação deste projeto. 

 
Pode-se, assim, considerar que a pedreira em estudo não põe em causa a função de 
«Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos» (alínea i), do n.º 3, da alínea d), da 
Secção II, do Anexo I). 

 
− A pedreira não produz efluentes líquidos industriais. Os efluentes domésticos originados 

nas instalações sociais são enviados a fossa séptica, seguida de poço absorvente. As 
águas de lavagem dos equipamentos são recolhidas e enviadas por um sistema de caleiras 
a um depósito enterrado munido de separador de hidrocarbonetos. Encontram-se 
implementados na pedreira procedimentos adequados de gestão dos resíduos industriais, 
nomeadamente ao nível da recolha, armazenamento temporário e expedição, de acordo 
com a legislação em vigor neste domínio. Estes aspetos levam a considerar que a pedreira 
em estudo está em conformidade com a função de «Contribuir para a protecção da 
qualidade da água» (alínea ii), do n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I). 
 

− Decorre do exposto que a pedreira de Campinhos e o seu projeto de ampliação não 
colocam em causa a função de «Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos 
e da biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época 
de estio» (alínea iii), do n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I).  

 
− A linha de água mais próxima da pedreira, o ribeiro dos Cortelhos, encontra-se a cerca de 

50 m da área de exploração (menor distância), estando salvaguardada no Plano de 
Pedreira a zona de defesa a esta linha de água, em cumprimento das especificações do   
D. L. 270/2001, de 6 de outubro, e das Leis 54/2005, de 15 de novembro, e 58/2005, de 29 
de dezembro, nas suas redações atuais.  

 
Conforme já referido, o Plano de Pedreira prevê a instalação de um sistema de drenagem 
que permitirá a recolha, em bacias de decantação situadas nas zonas de cotas mais 
baixas, das águas pluviais que precipitam no interior da pedreira e o aproveitamento 
dessas águas nas suas atividades. Também como já referido, esta pedreira não utiliza 
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quantitativos de água subterrânea suscetíveis de provocarem a sobre-exploração do 
aquífero, sendo de realçar que o seu consumo de água subterrânea não atinge o volume 
máximo autorizado (ver item II.5.13). Pelas razões já acima referidas, não é expectável que 
a pedreira esteja ou venha a estar na origem de contaminações da água superficial ou 
subterrânea.  

 
A conjugação destes aspetos permite considerar que o projeto em estudo está em 
conformidade com a função «Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e 
inundações, de seca extrema e de contaminação e sobreexploração dos aquíferos» (alínea 
iv), do n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I), assim como com a função «Assegurar 
a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos 
cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas» (alínea vi), 
do n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I), sendo aqui de salientar que a pedreira não 
se insere em sistemas cársicos. 

 
− A função de «Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros» 

(alínea v), do n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I), não se aplica ao caso em 
análise, uma vez que a área em estudo não se localiza em zona costeira. 

 
Relativamente às funções das “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, 
estabelecidas no n.º 3 (alíneas i) a iv)), da alínea d), da Secção III, do Anexo I, do                  
D. L. 166/2008, de 22 de agosto (com a redação atual), verifica-se que o projeto em 
análise não coloca em causa, cumulativamente, essas funções, tendo em conta que: 

 
− O Plano de Pedreira prevê o armazenamento dos solos removidos da área de exploração e 

a sua posterior utilização nas ações de recuperação ambiental e paisagística das áreas 
intervencionadas. Deste modo, não será posta em causa a função de «Conservação do 
recurso solo» (alínea i), do n.º 3, da alínea d), da Secção III, do Anexo I).  

 
− A pedreira não dará origem a uma escavação profunda e o relevo resultante da exploração 

será reconstituído com o acondicionamento de escombros nos vazios da escavação, 
conforme previsto no Plano de Pedreira. Estes aspetos aliados à reconstituição dos solos e 
do coberto vegetal, como previsto no PARP, irão potenciar na área intervencionada a 
função de «Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos» 
(alínea ii), do n.º 3, da alínea d), da Secção III, do Anexo I). 
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− Os processos de infiltração serão promovidos nas áreas em exploração devido ao 
incremento do grau de fraturação do maciço e da retenção no interior da área da pedreira 
(depressões do relevo causadas pela exploração) de grande parte dos quantitativos da 
precipitação direta, pelo que não será colocada em causa a função de «Regulação do ciclo 
hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoamento superficial» 
(alínea iii), do n.º 3, da alínea d), da Secção III, do Anexo I). 

 
− As medidas já referidas de conservação dos solos e reconstituição do coberto vegetal 

previstas no PARP, assim como outras medidas previstas no Plano de Pedreira destinadas 
a preservar a linha de água que se desenvolve na envolvente Oeste da pedreira (ribeiro 
dos Cortelhos), a par da instalação de um sistema de drenagem ao longo do perímetro da 
pedreira, que nas zonas de cotas mais altas irá evitar a entrada das águas pluviais 
provenientes dos terrenos a montante (valetas de crista), encaminhando-as para a rede de 
drenagem natural envolvente, e que nas zonas de cotas mais baixas irá permitir reter e 
encaminhar para bacias de decantação as águas pluviais que precipitam no interior da 
pedreira, são medidas que garantem a concretização da função de «Redução da perda de 
solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das massas de água» 
(alínea iv), do n.º 3, da alínea d), da Secção III, do Anexo I).  

 
Todas as matérias acima referidas podem ser verificadas nos descritores deste EIA, 
nomeadamente de caracterização e análise de impactes nos Solos e nos Recursos Hídricos 
(itens III.4, III.7, IV.4 e IV.8).  
 
A viabilização dos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 
ambiental e de prevenção e redução dos riscos naturais das áreas de REN está ainda 
dependente do cumprimento das condições e requisitos estabelecidos na Portaria 419/2012, 
de 20 de dezembro, tal como previsto no n.º 4, do Art.º 20.º, do D. L. 166/2008, de 22 de 
agosto, na sua redação atual. 
 
O Art.º 4.º da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro, dispõe que a instrução do procedimento 
de comunicação prévia é da responsabilidade do comunicante e deve ser efetuado nos 
termos previstos no Anexo I e no Anexo III, competindo-lhe obter os elementos comprovativos 
para a verificação dos necessários requisitos. 
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De acordo com o referido Anexo I, a viabilização de “Novas explorações ou ampliação de 
explorações existentes”, em áreas de REN, pode ser autorizada, desde que seja garantida a 
drenagem dos terrenos confinantes (alínea d), da rubrica VI – Prospeção e exploração de 
recursos geológicos, do Anexo I, da Portaria 419/2012, de 20 de Dezembro).  
 
A pedreira não irá afetar a rede de drenagem natural existente na sua envolvente, nem 
interferir na drenagem dos terrenos confinantes, respeitando a zona de defesa à linha de água 
que drena nessa envolvente, o ribeiro dos Cortelhos, conforme já foi referido.  
 
As atividades levadas a cabo na pedreira de Campinhos não extravasam os limites dos 
terrenos da empresa proponente, tal como delimitado nas áreas que integram o Plano de 
Pedreira, pelo que não existe uma ocupação de áreas exteriores (armazenamento de blocos, 
parqueamento de equipamentos, etc.) que pudesse afetar os terrenos envolventes e a 
respetiva drenagem.  
 
Por outro lado, o acima referido sistema de drenagem que será instalado ao longo do 
perímetro da pedreira, nas zonas de cotas mais baixas, irá permitir reter e encaminhar para 
bacias de decantação as águas pluviais que precipitam no interior da pedreira, de forma a que 
sejam clarificadas previamente à sua eventual (prevê-se o aproveitamento destas águas para 
as atividades da pedreira) libertação para a rede de drenagem natural exterior, evitando, 
assim, a criação de assoreamentos nos terrenos envolventes como consequência do 
transporte de partículas finas em suspensão. 
 
De acordo com o Anexo III, da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro, a instrução do 
procedimento de comunicação prévia deve consistir numa memória descritiva e justificativa, 
cujo conjunto de informação, para o caso em estudo, já se encontra integrada no presente 
EIA, designadamente no que diz respeito às alíneas i), ii), iii), vii) e viii), da alínea a), do Anexo 
III, como são: a identificação do comunicante (item I.1 - Identificação e Objetivos do Projeto); a 
descrição da situação existente e da atividade desenvolvida, bem como indicação das 
edificações existentes e propostas, quando aplicável (itens I.2 – Antecedentes do Projeto e 
II.5 - Descrição do Projeto); a descrição do uso ou ação, incluindo o seu destino, a sua 
necessidade e as suas condições de instalação e funcionamento (itens II.4 - Justificação do 
Projeto e II.5 - Descrição do Projeto); a localização à escala 1:25000 (item II.2.1 – 
Localização); a delimitação do terreno ou parcela e localização exata da ação no interior do 
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mesmo, nomeadamente em planta a escala adequada (1:10000, 1:5000, 1:2000 ou 1:1000) 
e/ou através da indicação das respetivas coordenadas geográficas (Peças desenhadas do 
projeto inseridas no item II.5 – Descrição do Projeto, complementadas pela cartografia 
apresentada no Plano de Lavra, à escala 1:1000).  
 
A informação solicitada nas alíneas iv), v) e vi), da alínea a), do Anexo III, da Portaria 
419/2012, de 20 de dezembro, é seguidamente apresentada. 
 
iv) Quantificação da superfície total de REN afetada pelo uso ou ação, expressa em m2 ou em 
hectares;  
A superfície total de REN abrangida pela área da pedreira de Campinhos corresponde a      
cerca de 18,0 ha, dos quais, cerca de 14,7 ha se inserem na área de ampliação, e cerca de 
3,3 ha na área licenciada. 
 
v) Demonstração da não afetação significativa da estabilidade ou do equilíbrio ecológico do 
sistema biofísico e dos valores naturais em presença;  
Tendo em conta as matérias tratadas neste EIA, no que diz respeito à descrição da situação 
ambiental de referência e à análise dos impactes ambientais e medidas de mitigação, 
designadamente ao nível dos descritores ambientais Solos, Recursos Hídricos, Paisagem, 
Flora e Fauna, Qualidade do Ar, Ambiente Acústico e Resíduos Industriais, pode-se concluir 
que a implementação do projeto em análise não irá afetar negativamente a estabilidade ou o 
equilíbrio ecológico dos valores naturais existentes na área da pedreira e sua envolvente.  
 
O EIA em avaliação constitui, portanto, o documento que, visto no global das análises e 
conclusões retiradas para os diferentes domínios ambientais que integra, fundamenta o 
cumprimento desta alínea v). 
 
vi) Demonstração do cumprimento dos requisitos respetivamente aplicáveis a cada um dos 
usos ou ações, definidos na presente portaria;  
Para os usos e ações designados por “Novas explorações ou ampliação de explorações 
existentes”, o requisito aplicável consiste em garantir a drenagem dos terrenos confinantes, 
sendo que o projeto restringe-se à área apresentada a licenciamento no Plano de Pedreira, 
sem interferir, como acima referido, com a drenagem dos terrenos envolventes. 
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No Anexo II da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro é estabelecido que as “Novas 
explorações ou a ampliação de explorações existentes”, são usos e ações que carecem de 
parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., mediante solicitação da CCDR, nos casos em 
que o uso ou ação se localize em tipologias de REN, como “Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo” e em “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, as tipologias 
presentes na área da pedreira em análise. 
 
Do exposto, considera-se que o projeto de ampliação da área de exploração da pedreira de 
Campinhos é compatível com o regime jurídico da REN, cumprindo as condições e requisitos 
estabelecidos no D. L. 166/2008, de 22 de agosto, na atual redação, e na Portaria 419/2012, 
de 20 de dezembro, para as tipologias de REN “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo” e “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, carecendo da autorização da 
APA, neste caso em sede de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme determina a Portaria 
419/2012, de 20 de dezembro (n.º 3, do Art.º 5.º). 
 
Condicionantes Anexas – Áreas Percorridas por Incêndios 
 
Conforme disposto no D. L. 327/90, de 22 de outubro, com a redação atual, “nos terrenos com 
povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em 
planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, 
ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações: (n.º 1, do Art.º 1.º): 
a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 
b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras 
que possam ter um impacte ambiental negativo;  
c) A substituição de espécies florestais por outras técnica e ecologicamente desadequadas; 
d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 
efluentes líquidos poluentes; 
e) O campismo fora de locais destinados a esse fim”. 
 
De acordo com o mencionado diploma, as proibições estabelecidas podem ser levantadas por 
despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do 
território e da agricultura, a requerimento dos interessados ou da respetiva câmara municipal, 
apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio (n.º 4, do Art.º 1.º), 
instruído, entre os demais elementos, com documento emitido pelo responsável máximo do 
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posto da Guarda Nacional Republicana da área territorialmente competente comprovativo de 
que o incêndio se ficou a dever a causas alheias aos interessados (n.º 6, do Art.º 1.º). 
 
Neste contexto, a empresa proponente obteve, 21.06.2017, declaração do Destacamento 
Territorial de Valença, do Comando Territorial de Viana do Castelo, da Guarda Nacional 
Republicana, relativa ao incêndio que em 09.08.2016 percorreu a área da pedreira, referindo 
que se apurou através da investigação das causas, efetuada pelo Núcleo de Proteção 
Ambiental daquele Destacamento, que nada consta quanto à responsabilidade da empresa 
exploradora nas causas apuradas que originaram o referido incêndio (ver documentos no 
Anexo I).  
 
Consequentemente, a empresa proponente requereu, em 17.07.2017, num espaço de tempo, 
portanto, inferior a um ano, ao Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território e ao Ministro 
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o levantamento das proibições decorrentes 
do mencionado incêndio na área da pedreira, aguardando a correspondente decisão (ver 
Requerimento no Anexo I). 
 
A requerimento da empresa proponente, o Destacamento Territorial de Valença, do Comando 
Territorial de Viana do Castelo, da Guarda Nacional Republicana, emitiu também declaração 
idêntica (ver declaração no Anexo I) para o incêndio que ocorreu em 28.08.2009, embora no 
que respeita a este incêndio, esta empresa não tenha solicitado, no prazo de um ano, o 
levantamento das inerentes proibições.  
 
Condicionantes Anexas – Risco de Incêndio 
 
Na Planta de Condicionantes Anexas – Risco de Incêndio, verifica-se que parte da área da 
pedreira (licenciada e ampliação) está classificada como zona de “Muito Alto Risco de 
Incêndio”, existindo setores classificados como zona de “Alto Risco de Incêndio”, “Baixo Risco 
de Incêndio” e “Muito Baixo Risco de Incêndio”.  
 
O Regulamento do PDM de Monção, no âmbito da caracterização do “Espaço florestal” refere 
que “…as medidas preventivas contra incêndios e as normas de gestão destes espaços são 
as constantes do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e do Plano Regional 
de Ordenamento Florestal do Alto Minho, a seguir designados, respectivamente, como 
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PMDFCI e PROFAM e que fazem parte integrante deste Plano Director Municipal…” (n.º 1, 
Art.º 30.º, Subsecção 4.4.1, Secção 4.4, Capítulo IV). 
 
As orientações e regras dos planos setoriais que se encontram em vigor, designadamente o 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROFAM), foram acolhidas no 
âmbito do PDM, tal como referido no n.º 2, do Art.º 5.º do respetivo Regulamento. 
 
No âmbito do uso e edificabilidade no “Espaço florestal”, o Regulamento do PDM, tendo em 
conta as disposições do PROFAM e do PMDFCI, estabelece que (n.os 4 e 5, Art.º 31.º, 
Subsecção 4.4.1, Secção 4.4, Capítulo IV): 
 
“1 - Sem prejuízo do disposto no PROFAM e no PMDFCI, a utilização predominante é 
destinada a usos florestais, admitindo funções de enquadramento a outros usos compatíveis, 
como silvopastorícia, agricultura de montanha, caça, pesca nas águas interiores, recreio e 
enquadramento e estética de paisagem. 
…  
4 - É interdita a edificabilidade em espaços florestais com grau de risco de incêndio elevado e 
muito elevado. 
…” 
 
Neste contexto, é ainda aplicável o D. L. 124/2006, de 28 de junho (alterado e republicado 
pelo D. L. 76/2017, de 17 de agosto de 2017), que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, a nível nacional, devendo neste âmbito a pedreira atender às faixas de 
gestão de combustível ao redor das instalações anexas, de acordo com o estipulado no n.º 2, 
do Art.º 15.º (Redes secundárias de faixas de gestão de combustível), da Secção II (Defesa 
de pessoas e bens) e no Anexo deste diploma legal. 
 
As orientações do PROF-AM, relativas à sub-região homogénea Arga-Coura, são 
apresentadas no item III.5.4 – Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho, e 
foram tidas em conta no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) integrante 
do Plano de Pedreira em análise, no qual está prevista a plantação ordenada de espécies 
arbóreas consideradas prioritárias e relevantes ao nível do Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Alto Minho, permitindo uma adequada gestão florestal daquela área e a 
consequente redução do nível de risco de incêndio. 
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Outras Condicionantes 
 
No que se refere à Planta de Condicionantes, há ainda a referir: 
 
� A linha elétrica de média tensão no setor sul da área da pedreira, como já referido, 

corresponde a uma derivação para fornecimento à própria pedreira, localizando-se na 
área afeta às suas instalações anexas, para a qual não está previsto o desenvolvimento 
da exploração. 

 
� A captação de água subterrânea para abastecimento público localizada a sul da pedreira, 

encontra-se consideravelmente afastada desta, a cerca de 300 m, não sendo suscetível 
de ser afetada pela sua atividade. 

 
O regulamento do PDM de Monção não define perímetros de proteção para as captações 
de água de abastecimento público, assim como não se encontra publicada Portaria 
específica com a aprovação da delimitação dos perímetros de proteção das captações de 
água existentes neste concelho, de acordo com os critérios estabelecidos no                  
D. L. 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo D. L. 226-A/2007, de 31 de maio.  

 
� O ribeiro dos Cortelhos, classificado como Domínio Hídrico, drena a 50 metros (menor 

distância) do limite da área de exploração da pedreira, sendo assim cumprida a zona de 
defesa de 10 m estabelecida para cursos de água não navegáveis e de regime não 
permanente, no D. L. 270/2001, de 6 de outubro (alterado e republicado pelo                   
D. L. 340/2007, de 12 de outubro) e a distância de 10 m estabelecida na Lei 54/2005, de 
15 de novembro (alterada e republicada pela Lei 31/2016, de 23 de agosto) e na Lei 
58/2005, de 29 de dezembro (alterada e republicada pela Lei 130/2012, de 22 de junho, e 
alterada pela Lei 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei 44/2017, de 19 de junho), no 
âmbito do Domínio Público Hídrico, relativa a águas não navegáveis ou flutuáveis. 

 
� No que diz respeito às linhas de água representadas na área da pedreira (setor norte e 

sudeste), classificadas como “Recursos Hídricos - Domínio Hídrico”, não são identificáveis 
no terreno, sendo apenas observados pequenos sulcos entre os afloramentos rochosos, 
que não adquirem carácter de linha de água, refletindo o sentido preferencial das águas 
de precipitação direta em episódios de elevada pluviosidade. 
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Património 
 
As áreas de Património Inventariado, como é o caso do Castelo Roqueiro de Penha da 
Rainha ou Castelo de São Martinho da Penha, que se situa nas imediações (Este) da pedreira 
de Campinhos (ver itens III.2.2 e III.15), estão regulamentadas nos números 3 e 5 do Art.º 7.º 
do Regulamento do PDM de Monção, que a seguir se transcrevem: 
 
“3 - Nas intervenções em Património Inventariado, não é permitida a demolição de edifícios ou 
elementos, devendo as intervenções serem no sentido da sua recuperação e valorização”. 
“5 - Nas áreas inventariadas, nos trabalhos que envolvam alteração do solo, deve ser 
solicitado parecer prévio à entidade da tutela.”  
 
A atividade da pedreira tem vindo a desenvolver-se sem afetar a integridade da elevação 
conotada com o Castelo Roqueiro de Penha da Rainha ou Castelo de São Martinho da 
Penha, cumprindo as disposições regulamentares que neste âmbito são estabelecidas no 
PDM de Monção.  
 
Em 7 de junho de 2013, foi publicado pela Direção-Geral do Património Cultural, em Diário da 
República (N.º 110, 2.ª Série), o Anúncio n.º 206/2013 a formalizar a abertura do 
procedimento de classificação do Castelo de São Martinho da Penha, que integra uma planta 
com a proposta de delimitação da área a classificar e da respetiva Zona Geral de Proteção 
(ZGP). 
 
A distância entre o limite da área licenciada da pedreira de Campinhos e a proposta de 
delimitação da área a classificar é de cerca de 20 m (menor distância), sendo que a respetiva 
Zona Geral de Proteção (ZGP) se sobrepõe à área licenciada da pedreira.  
 
Face a este contexto, a empresa GRANITOS SÃO MARTINHO apresentou à entidade 
licenciadora, a DGEG – Área Norte, cartografia do Plano de Pedreira (licenciamento em vigor) 
que assegura que a área de exploração da pedreira não irá abranger a Zona Geral de 
Proteção (ver item I.2). 
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O Plano de Pedreira agora apresentado a licenciamento mantém o limite da área de 
exploração delimitado na cartografia apresentada à DGEG - Área Norte, acima mencionada, 
pelo que se consideram asseguradas as condições regulamentares definidas no PDM de 
Monção, garantindo também os 50 m de proteção contados a partir dos limites externos da 
área em classificação e demais disposições legais aplicáveis (Lei 107/2001, de 8 de 
setembro, e D. L. 309/2009, de 23 de outubro).    
 
Estas matérias relacionadas com o Castelo de São Martinho da Penha são ainda analisadas 
no item III.15 – Património Arquitetónico e Arqueológico, onde é apresentada a cartografia 
integrante do Anúncio n.º 206/2013, de 7 de junho, com implantação da área do projeto. 
 
III.5.2.3.3 – CONCLUSÕES 
 
Sintetizando, verifica-se que o projeto em estudo é na generalidade compatível com as 
disposições do PDM de Monção, bem como com o regime jurídico da REN e com o regime 
florestal.  
 
A exceção prende-se com o facto do Regulamento do PDM ser omisso sobre a possibilidade 
de exploração de recursos geológicos no “Espaço florestal de proteção e conservação”, razão 
pela qual o processo de licenciamento da pedreira foi submetido ao abrigo do D. L. 165/2014, 
de 5 de novembro (alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho) – Regime Extraordinário de 
Regularização das Atividades Económicas. 
 
Relativamente às áreas percorridas por incêndios, a sua exploração deve ser conformada 
com as disposições do D. L. 327/90, de 22 de outubro, também neste caso, em conjunção 
com as disposições do mencionado D. L. 165/2014, de 5 de novembro.  
 
III.5.3 – PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO NORTE  
 
Procedeu-se à análise do Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-
Norte), determinado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de fevereiro, 
tendo por base os documentos que integram este Plano e que foram sujeitos à aprovação do 
Governo Português, disponibilizados pela CCDR-Norte (última consulta do portal da CCDR-
Norte, em 08/08/2017).  
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O PROT-Norte é constituído pelo documento fundamental, designado Proposta de Plano 
(2009), que engloba as opções estratégicas, o modelo territorial, as normas orientadoras e o 
sistema de monitorização, por um relatório síntese dos estudos de caracterização regional, 
diagnóstico e definição das orientações prévias que justificam a proposta de plano, por um 
programa de execução com a lista das ações a promover, indicação das entidades 
responsáveis pela sua concretização e, sempre que possível, com a identificação das fontes e 
custos financeiros correspondentes.  
 
O PROT-Norte apresenta ainda relatórios temáticos, elaborados pelos diferentes peritos 
setoriais para a caracterização e diagnóstico da realidade regional e é acompanhado por um 
relatório ambiental, no âmbito do respetivo processo de Avaliação Ambiental Estratégica.  
 
Como instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, o PROT-Norte visa 
desenvolver os princípios, objetivos e orientações do Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) e definir o quadro de ordenamento da região, 
apresentando como objetivos: 
 
- Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de 
ordenamento do território e dos planos setoriais; 
- Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social 
sustentável, formulados no plano de desenvolvimento regional; 
- Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento       
intra-regionais; 
- Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de 
referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de 
ordenamento do território. 
 
Para além do PNPOT, foram considerados na elaboração do PROT-Norte outros planos, 
programas e estratégias, designadamente a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (ENDS), o Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o Emprego 
(PNACE), a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB), 
o Plano Nacional da Água (PNA), Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), o 
Plano Setorial para a Rede Natura 2000 e o Programa Nacional para o uso Eficiente da Água 
(PNUEA), entre outros (Capítulo I.1 - Enquadramento Estratégico).  
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A elaboração do PROT-Norte beneficiou ainda da existência do documento “NORTE 2015 - 
Competitividade e Desenvolvimento: uma Visão Estratégica”, o qual, a partir de quatro 
domínios fundamentais - o Território, as Pessoas, as Instituições e as Atividades - procede a 
uma perspetivação estratégica do desenvolvimento da região a médio prazo, sintetizada do 
seguinte modo: promover a estruturação territorial da região do norte configurada num 
sistema urbano policêntrico que projecte, a nível nacional e internacional, a aglomeração 
metropolitana do Porto e o sistema principal de infra-estruturas de suporte e, 
simultaneamente, potencie uma rede de cidades e de outros centros urbanos estruturantes, 
em combinações de geometria variável e com vocações que melhor respondam aos 
objectivos de competitividade, coesão e equidade territorial, tendo como bússola a 
qualificação dos valores ambientais, naturais e culturais e as matrizes de ocupação do 
território e de gestão dos recursos produtivos compatíveis com a evolução regional, rumo a 
um território mais ordenado, dinâmico e sustentável (Capítulo I.3 - Visão). 
 
Esta estratégia de desenvolvimento assenta, por um lado, no papel central do sistema urbano 
como estrutura de suporte à apropriação humana do território e, por outro, na exigência de 
sustentabilidade na utilização do território, encontrando-se as opções de desenvolvimento e 
ordenamento do território da região, que decorrem desta perspetiva, organizadas em quatro 
componentes agregadoras (eixos estratégicos), designadamente: (Capítulo II.1 - Eixos 
Estratégicos) 
 
1. Consolidação e Qualificação do Sistema Urbano - pontos nodais da estrutura de 
apropriação do território - a dois níveis: 
− Estabelecimento de uma matriz policêntrica da rede urbana, com base numa combinação 

de elementos de hierarquia com elementos de complementaridade, explorando as 
virtualidades dos efeitos de rede; 

− Valorização e promoção, como componentes essenciais da sua atratividade e 
competitividade, dos elementos de excelência e dos vetores de qualificação tanto dos 
meios urbanos propriamente ditos como dos nós de especialização funcional (plataformas 
logísticas, pólos de ciência e tecnologia, infraestruturas de acolhimento empresarial), de 
sustentação e fomento das economias de aglomeração, da intensificação tecnológica e da 
competitividade da base económica e das atividades da Região. 
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2. Conformação e Execução das Redes e Sistemas Fundamentais de Conectividade - 
suportes dos fluxos de pessoas, de bens, de serviços e de informação - centrada na 
articulação entre pontos nodais da estrutura territorial da Região e destes com o exterior, 
como elemento fundamental de fomento da competitividade, do reforço da mobilidade e da 
promoção de maior equidade territorial: 
− Grandes infraestruturas e interfaces de transporte (portuários e aeroportuários); 
− Rede rodoviária estruturante; 
− Redes ferroviárias de alta velocidade e convencional (suburbana / inter-urbana / regional); 
− Redes telemáticas; 
− Sistemas de transportes e de comunicações, tendo em vista garantir níveis adequados de 

articulação/conexão entre os centros urbanos e uma acessibilidade alargada a 
equipamentos e serviços básicos (serviços de proximidade). 

 
3. Conservação e Valorização do Suporte Territorial, encarando integradamente os seus 
elementos constitutivos enquanto valores intrínsecos (dever de preservação da memória e 
identidade coletiva), enquanto componentes de uma dinâmica de desenvolvimento 
sustentado, e enquanto fatores de melhoria da qualidade de vida: 
− Proteção e qualificação dos valores naturais, ambientais e patrimoniais; 
− Controlo e gestão das situações de riscos naturais e tecnológicos (identificação, medidas 

de prevenção, monitorização), e atenuação/eliminação dos passivos ambientais 
(recuperação de situações degradadas, eliminação/desagravamento de fontes poluidoras). 

 
4. Gestão Sustentada dos Recursos Produtivos de forte vinculação local, com exploração das 
potencialidades e atenuação das fragilidades: 
− Aproveitamento do potencial hídrico numa ótica de sustentabilidade do recurso (reserva 

estratégica de água, produção de eletricidade, abastecimento, rega, desporto e lazer, 
valorização paisagística, elemento de atenuação e controle do risco, reequilíbrio ambiental) 
- Sustentabilidade energética, na dupla vertente de promoção do aumento da eficácia nos 
consumos energéticos e de reforço da componente da produção energética a partir de 
fontes renováveis (eólica, hídrica, geotérmica, biomassa); 
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− Consideração das especificidades da Zona Costeira, em termos da necessária 
compatibilização das suas potencialidades com as fragilidades do seu suporte biofísico; 

− Exploração da fileira dos recursos geológicos e hidrogeológicos; 
− Exploração das fileiras vitivinícola, agro-pecuária e silvo-pastoril, com relevo especial para 

o desenvolvimento de “nichos de qualidade” (produtos certificados, DOC); 
− Exploração sustentada dos recursos florestais e espaços associados, e ainda dos recursos 

cinegéticos, apícolas e aquícolas das águas interiores, e outros directamente associados à 
floresta e às atividades silvícolas; 

− Exploração da fileira do turismo. 
 
O Modelo Territorial preconizado pelo PROT-Norte pretende conceber uma organização 
espacial que permita alcançar uma melhor estruturação e um desenvolvimento mais 
harmonioso da região, tendo como base os seguintes princípios orientadores do equilíbrio 
regional: (Capítulo II.2 - Modelo Territorial, Item 2.1 - Esquema Global) 
 
1. Promoção do policentrismo assente nas vocações específicas e na intensificação dos 
relacionamentos entre centros urbanos, independentemente dos seus níveis funcionais, tendo 
em vista a promoção de complementaridades e sinergias entre estratégias urbanas, gerando 
densidade relacional, coesão e competitividade supra-municipal e regional. 
2. Promoção da organização dos centros urbanos em redes de geometria variável, 
privilegiando tanto relacionamentos de proximidade/contiguidade como associações diversas 
para fins específicos. 
3. Afirmação do papel das cidades e dos territórios no contexto da cooperação da Região do 
Norte com as regiões vizinhas. 
4. Reforço de sinergias urbano-rurais, no contexto das mutações dos padrões culturais e dos 
quadros de vida nesses espaços. 
5. Garantia de equidade territorial na provisão de equipamentos colectivos e no acesso de 
todos os cidadãos aos serviços de interesse geral, tanto os básicos como os mais 
diferenciados. 
6. Intensificação da competitividade e da especialização no quadro de contextos territoriais 
alargados, aumentando a visibilidade da Região e reforçando a sua internacionalização. 
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Este Modelo Territorial traduz a configuração articulada de três sistemas estruturantes, 
designadamente o sistema de estruturação funcional (sistema urbano e de conetividades), o 
sistema biofísico e patrimonial e o sistema de recursos produtivos.  
 
O sistema urbano regional de carácter policêntrico estrutura-se através de um conjunto de 
aglomerações, centros e núcleos urbanos que desempenham funções diferenciadas e que se 
constituem como âncoras do desenvolvimento regional, em cinco níveis de estruturação 
funcional: Aglomeração Metropolitana do Porto, Cidades de Equilíbrio Territorial, Cidades 
Regionais e Conjuntos Regionais de Cidades, Centros Estruturantes Sub-Regionais e Centros 
Estruturantes Municipais. 
 
Por seu lado, o sistema de conetividades, suporte dos fluxos de pessoas, bens, serviços e 
informação, tem expressão em quatro níveis de conetividade que representam a “força” de 
relações que podem e devem ser potenciadas no quadro da visão policêntrica da rede urbana 
da região, incluindo o reforço da conetividade com o exterior, que se pretende fortalecer no 
relacionamento com as regiões vizinhas do Centro de Portugal, da Galiza e de Castela-Leão. 
O sistema biofísico e patrimonial traduz-se na identificação da Estrutura Regional de Proteção 
e Valorização Ambiental (ERPVA), cujas áreas nucleares constituem as áreas de maior 
interesse para a conservação da natureza e biodiversidade, incluindo ainda outras 
componentes biofísicas do território, como são as principais massas de relevo, as baixas 
férteis mais representativas, a rede hidrográfica como elemento aglutinador e consolidador de 
toda a estrutura, e ainda as áreas de fortes declives e as áreas de maior perigosidade 
relativamente a movimentos de vertente e a inundações.  
 
O sistema de recursos produtivos alicerça-se na prioridade a dar ao conhecimento, à inovação 
e à tecnologia, enquanto condições de base para a afirmação competitiva do território e do 
seu tecido produtivo que, focalizado nas atividades clusters da região, deve impulsionar a 
oferta de bens e serviços e a melhoria do seu posicionamento na cadeia de valor, quer nos 
setores de especialização tradicionais, de forte dominante industrial, quer nos setores 
tecnológicos emergentes (saúde, moda, indústrias criativas, turismo, agro-alimentar e a 
biotecnologia e, transversalmente, um particular enfoque nos nanomateriais). 
 
 



 

III.50 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

O PROT-Norte preconiza a interdependência funcional dos setores produtivos e da ERPVA na 
estruturação do modelo territorial e no desenvolvimento sustentável das atividades do setor 
primário - geológicas e agro-florestais, apontando a especialização dos espaços florestais, 
quer na orientação predominantemente produtiva e/ou multifuncional, quer nas orientações 
conservacionistas e de proteção.  
 
Neste âmbito, o Plano contempla três áreas de análise, designadamente os “Recursos 
Geológicos e Hidrogeológicos”, a “Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural” e o 
“Turismo”. 
 
Seguidamente são referidas as Orientações Estratégicas e as Diretrizes definidas no PROT-
Norte para os “Recursos Geológicos e Hidrogeológicos”: (Capítulo III.2 - Normas Específicas, 
Item 3.1 - Recursos Geológicos e Hidrogeológicos) 
 
Orientações:  
 
• Os recursos geológicos e hidrogeológicos da Região (abrangendo a geologia, a 

geomorfologia e os recursos hidrominerais e geotérmicos) devem ser identificados e 
caracterizados, ser objeto de medidas de proteção e ver devidamente regulamentada a sua 
exploração, tendo em vista evidenciar as potencialidades existentes, promover o seu 
aproveitamento racional, evitar a sua delapidação e possibilitar o seu aproveitamento futuro.   
 

• No que se refere à identificação e caracterização, compete à Administração Central a 
elaboração dos estudos e a produção dos instrumentos cartográficos e descritivos que 
identifique estes recursos, nomeadamente no seu valor a nível regional, nacional ou global 
como indicador da competitividade do território face a outras utilizações, e à Administração 
Municipal a sua consideração nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), 
com eventual pormenorização decorrente da mudança de escalas. 

 
• A inventariação deverá identificar os recursos geológicos que se inserem no domínio público 

e explorados em regime de concessão (minérios metálicos, minérios energéticos, minérios 
não metálicos, águas minero-industriais, águas minerais naturais e recursos geotérmicos), 
assim como os recursos geológicos que se inserem no domínio privado (rochas industriais, 
rochas ornamentais e águas de nascente). 
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• Deverão, na carta de ocorrências, ser delimitadas as áreas de concessões mineiras ativas, 
as áreas licenciadas das pedreiras em laboração, assim como os perímetros de defesa aos 
locais de exploração de termas, águas minerais naturais, águas de nascente e águas 
minero-industriais. 

 
• Sempre que se mostre adequado para a tomada de decisões no âmbito do ordenamento do 

território, caso as ocorrências geológicas conflituem com outro tipo de uso do solo, deverá 
ser feita uma análise comparativa entre os diversos tipos de opções que se apresentam, 
tendo em vista a tomada de decisões sobre a prioridade do uso do solo a optar. 

 
• No caso de territórios onde existam núcleos importantes com várias unidades extrativas em 

laboração, deverão ser realizados estudos tendo em vista a definição de áreas de 
consolidação e eventual expansão da atividade, assim como a proposta de linhas gerais de 
atuação, dentro do quadro da legislação regulamentadora do setor, visando a criação de 
regras que obriguem à exploração racional dos recursos minerais, assim como ao respeito 
das regras ambientais e de ordenamento. Nestes locais deverá igualmente regulamentar-se 
as ocupações de solo que possam concorrer com este tipo de atividade industrial tendo em 
vista a minimização de potenciais conflitos. 

 
• As orientações e decisões sobre a expansão e regulação da indústria extrativa deverão ter 

em atenção os valores naturais e culturais existentes no território em causa. 
 
• A Administração Pública (Central e Municipal) deve também dar grande atenção às 

condições concretas a exigir na reposição dos terrenos no fim (total ou parcial) das 
atividades extrativas, para garantir a sua efetiva execução e assegurar que a mesma se 
realiza imediatamente após o termo da autorização ou o cessar da exploração. Deverão 
também ser elaborados e implementados programas de ação para a recuperação de áreas 
com passivos ambientais decorrentes de antigas pedreiras ou minas abandonadas. 

 
Diretrizes: 
  
• A Administração Central, através dos seus organismos responsáveis pelo setor, deve 

promover a inventariação generalizada em base de dados georreferenciada dos recursos 
geológicos e hidrogeológicos, em exploração ou potenciais. 
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• No âmbito dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) deve proceder-se, 
com base em informação sistematizada e disponibilizada pelas entidades responsáveis pelo 
setor, à mapificação e caracterização dos recursos geológicos e hidrogeológicos. 

 
• Em sede dos PMOT devem ser adotadas restrições regulamentares à instalação de fontes 

poluidoras ou perturbadoras da atividade em zonas próximas de potenciais recursos 
minerais, geotérmicos e hidrominerais, incluindo águas de nascente. 

 
• Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) devem identificar a localização de zonas onde 

existam passivos ambientais e riscos industriais decorrentes de atividades mineiras e de 
exploração de massas minerais, bem como definir as premissas gerais para a sua 
recuperação. 

 
Preconizando o estabelecimento de um compromisso entre a exploração dos recursos 
geológicos e a proteção ambiental, a alcançar no seio de uma adequada política de 
ordenamento territorial, o PROT-Norte salienta a especificidade do setor extrativo, referindo 
que este setor, por estar dependente de condições naturais relativamente à sua localização, 
se torna num dos raros setores económicos capazes de combater o grave fenómeno de 
desertificação humana das zonas interiores do país económica e socialmente mais 
deprimidas, ao criar postos de trabalho e dinamizar, de forma direta e indireta, outros setores 
da economia regional ligados a diversas áreas económicas. 
 
Face ao exposto, verifica-se que o projeto de exploração da pedreira de Campinhos se 
enquadra nas opções estratégicas do PROT-Norte, ao promover o desenvolvimento 
económico e social a nível regional, por via do aproveitamento sustentado de um recurso 
geológico endógeno, de características únicas como rocha ornamental e muito valorizado 
pelos mercados interno e externo.  
 
III.5.4 – PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALTO MINHO  
 
De acordo com o D. L. 16/2009, de 14 de janeiro, alterado e republicado pelo D. L. 65/2017, 
de 12 de junho, os PROF são os instrumentos programáticos de concretização da política 
setorial à escala regional, estabelecendo as normas específicas de utilização e exploração 
florestal dos seus espaços, de acordo com os objetivos previstos na Estratégia Nacional para 
as Florestas, com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e 
serviços a eles associados. 
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A área da pedreira de Campinhos insere-se no território abrangido pelo Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF AM), um instrumento de política setorial 
aprovado pelo Decreto Regulamentar 16/2007, de 28 de março, que incide sobre os espaços 
florestais, visando enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e 
ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 
desenvolvimento sustentado destes espaços. 
 
Os PROF encontram-se em fase de revisão, tendo o Despacho n.º 782/2014, de 17 de 
janeiro, estabelecido uma nova organização territorial dos mesmos e o Despacho 8607/2017, 
de 29 de setembro, prorrogado o prazo de conclusão da sua revisão até março de 2018. 
 
O PROF AM é constituído por um Regulamento e um Mapa Síntese que identifica as sub-
regiões homogéneas, as zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra 
incêndios, as zonas sensíveis para a conservação da natureza, a floresta modelo, os terrenos 
submetidos a regime florestal e os corredores ecológicos, sendo acompanhado por um 
relatório que inclui as Bases de Ordenamento.  
 
Consultando o Mapa Síntese do PROF AM, verifica-se que a área da pedreira de Campinhos 
fica inserida na sub-região homogénea “Arga-Coura” (ver cartografia do PROF AM 
apresentada no Anexo II do EIA), a qual perfaz uma área total de 69 200 ha, abrangendo 
parcialmente os concelhos de Caminha, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Paredes de Coura 
e Monção e, na totalidade, os concelhos de Vila Nova de Cerveira e Valença.  
 
Para cada sub-região homogénea o PROF estabelece objetivos específicos (Art.os 14.º a 23.º 
do Regulamento), relacionados com a promoção das funções: Proteção; Produção; 
Conservação; Silvopastorícia, Caça e Pesca; e Recreio e Estética da Paisagem, sendo para a 
sub-região homogénea Arga-Coura privilegiadas as funções de Proteção; Produção; e 
Silvopastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores.  
 
Conforme se encontra disposto na Secção III do Regulamento do PROF AM, as sub-regiões 
devem obedecer a orientações para a realização de ações nos espaços florestais, que se 
concretizem em normas de intervenção e modelos de silvicultura. Para cada sub-região estão 
definidos modelos de organização territorial assentes em normas de aplicação generalizada e 
de aplicação localizada e em modelos de silvicultura a privilegiar. 
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Na sub-região homogénea Arga-Coura são aplicadas normas de intervenção generalizada a 
toda a sub-região e normas de intervenção específica a zonas determinadas pela sua 
especificidade: (Art.º 26.º do Regulamento) 
 
a) Normas de intervenção generalizada: i) Normas gerais de silvicultura; ii) Normas de 
silvicultura preventiva; iii) Normas de agentes bióticos; iv) Normas de recuperação de áreas 
degradadas. 
 
b) Normas de silvicultura de acordo com a hierarquia funcional de cada sub-região e os 
objectivos de cada exploração, nomeadamente: i) Normas de silvicultura por função de 
protecção; ii) Normas de silvicultura por função de produção; iii) Normas de silvicultura por 
função de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 
 
Para esta sub-região, o PROF AM preconiza como espécies prioritárias (n.º 2, do Art.º 26.º do 
Regulamento): Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Quercus pyrenaica, Quercus robur e 
Quercus suber, e como espécies relevantes: Pinus pinaster, Pinus pinea, Alnus glutinosa, 
Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Arbutus unedo, Betula alba, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Pyrus cordata, Salix atrocinerea, Salix salviifolia, Sorbus aucuparia, Fraxinus 
excelsior, Prunus avium e Populus x canadensi. 
 
Para além destas espécies, o PROF AM identifica outras que podem ser utilizadas nesta sub-
região homogénea, desde que devidamente justificadas (n.º 2, do Art.º 26.º do Regulamento): 
Chamaecyparis lawsoniana, Fagus sylvatica, Pinus nigra, Quercus rubra, Cedrus atlântica, 
Cupressus lusitanica, Pinus radiata, Platanus hispânica, Eucalyptus globulus, Eucalyptus 
viminalis, Juglans nigra, Juglans regia, Pseudotsuga menziesii, Populus nigra, Ilex aquifolium, 
Laurus nobilis, Prunus lusitanica, Ulmus minor, Taxus baccata e Eucalyptus nitens. 
 
Na cartografia do Mapa Síntese do PROF AM verifica-se que parte da área da pedreira de 
Campinhos se insere em “Zona Florestal Relevante - Regime Florestal”, mais concretamente 
no Perímetro Florestal (PF) de Boalhosa (ver cartografia no Anexo II).   
 
De acordo com o Regulamento do PROF AM, o Perímetro Florestal de Boalhosa está 
submetido ao regime florestal, devendo reger-se por um Plano de Gestão Florestal (PGF) 
(Art.º 8.º). 
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Os PGF, regulamentados pelo D. L. 16/2009, de 14 de janeiro, alterado e republicado pelo    
D. L. 65/2017, de 12 de junho, são instrumentos de administração de espaços florestais que, 
de acordo com as orientações definidas no PROF, determinam, no espaço e no tempo, as 
intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção 
sustentada dos bens e serviços por eles proporcionados, tendo em conta as atividades e os 
usos dos espaços envolventes (Art.º 12.º, do D. L. 16/2009, de 14 de janeiro). 
 
De acordo com a informação constante no portal do Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, não se encontra publicado o Plano de Gestão Florestal (PGF) para os terrenos 
do Perímetro Florestal da Boalhosa nos quais se insere a pedreira de Campinhos.  
 
Tal como já referido no item III.5.2, no âmbito da análise do PDM de Monção, no que diz 
respeito ao Regime Florestal, o Perímetro Florestal da Boalhosa foi estabelecido pelo 
Decreto-Lei 46457, de 27 de julho de 1965, que prevê a exploração de pedreiras e saibreiras 
(alínea d), do Art.º 4.º).  
 
III.5.5 – ÁREAS SENSÍVEIS 
 
De acordo com a alínea a), do Art.º 2.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado e 
republicado pelo D. L. 152-B/2017, de 11 de dezembro), são áreas sensíveis: 
 
i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do D. L. 142/2008, de 24 de julho (alterado e 
republicado pelo D. L. 242/2015, de 15 de outubro); 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção 
Especial (ZPE), classificadas nos termos do D. L. 140/99, de 24 de abril (alterado e 
republicado pelo D. L. 49/2005, de 24 de fevereiro, e alterado pelo D. L. 156-A/2013, de 8 de 
novembro), no âmbito das Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, 
relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 
1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas 
nos termos da Lei 107/2001, de 8 de setembro. 
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No que diz respeito a Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de 
Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção Especial (ZPE), verifica-se que, quer a área da 
pedreira de Campinhos, quer a totalidade da área em estudo, não se inserem em áreas 
sensíveis (ver cartografia apresentada no Anexo II). 
 
Destas áreas, as mais próximas da pedreira de Campinhos são os Sítios da Rede Natura 
2000 “Corno do Bico”, localizado cerca de 4,5 km a S, “Rio Minho”, localizado cerca de 6,5 km 
a N, “Rio Lima”, localizado cerca de 9,3 km a SE, e “Serras da Peneda e Gerês”, localizadas 
cerca de 10,2 km a SE, as Zonas de Proteção Especial “Estuário dos Rios Minho e Coura”, 
localizado cerca de 8,8 km a W, e “Serra do Gerês”, localizada cerca de 10,2 km a SE, e as 
Áreas Protegidas “”Corno do Bico”, localizada cerca de 7,5 km a S, e “Peneda-Gerês”, 
localizada cerca de 11,4 km a SE. 
 
No que diz respeito a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação definidas nos termos da Lei 107/2001, de 8 de setembro, encontra-se em vias de 
classificação o Castelo da Pena da Rainha ou Castelo de São Martinho da Penha. A abertura 
do processo de classificação foi publicada no Anúncio n.º 206/2013, de 7 de junho (Diário da 
República, 2.ª Série, N.º 110) e de acordo com a respetiva cartografia, a proposta de 
delimitação do imóvel encontra-se a 20 m do limite da área licenciada da pedreira de 
Campinhos e a respetiva Zona Geral de Proteção (ZGP), estabelecida até 50 m para fora do 
limite proposto para o imóvel, abrange uma pequena parte da área licenciada da pedreira. 
 
Deste modo, a área da pedreira de Campinhos (licenciada e de ampliação) não incide sobre a 
área definida para o Castelo de São Martinho da Penha, sendo que, relativamente à referida 
ZGP, apesar da proposta de sua delimitação ser posterior ao licenciamento da pedreira, a 
empresa exploradora alterou o limite da área de exploração de forma a preservar esta zona 
de proteção. (ver cartografia apresentada no item III.15 – Património Arquitetónico e 
Arqueológico e cartografia do projeto no item II.5). 
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III.5.6 – ESTRATÉGIA NACIONAL PARA OS RECURSOS GEOLÓGICOS  
 
A Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos, aprovada pela Resolução do Conselho 
de Ministros 78/2012, de 11 de dezembro, considera a exploração responsável dos recursos 
geológicos como um meio importante de desenvolvimento, que pode contribuir de modo 
relevante para o desempenho da economia nacional, potenciando a criação de oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento, através das receitas obtidas por via fiscal, de royalties e 
outros encargos de exploração, da criação de emprego, do reforço do conhecimento, da 
transferência de tecnologia, da criação de infraestruturas e serviços sociais, do fomento de 
indústrias de transformação a jusante e do desenvolvimento de pequenas e médias empresas 
locais para fornecimento de bens e prestação de serviços.  
 
Salientando a imprescindibilidade da indústria extrativa para a sociedade contemporânea e, 
por conseguinte, a importância estratégica crescente que os recursos geológicos têm vindo a 
assumir a nível mundial, a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos aponta Portugal 
como um dos países da Europa com potencial relevante para a ocorrência de uma grande 
diversidade de recursos geológicos com interesse económico, referindo que as estimativas 
atuais do valor dos recursos geológicos nacionais passíveis de exploração, permitem obter, 
numa primeira aproximação simplificada, um valor de cerca de 1x o Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional, o que confere ao setor mineiro nacional um impacto positivo na economia 
nacional, com um contributo para exportação igualmente importante. 
 
Refere o diploma em análise que, numa ótica de desenvolvimento sustentável, tais benefícios 
devem, todavia, ser obtidos sem comprometer as condições ambientais, sociais e culturais e 
sem gerar impactos negativos a longo prazo, salientando a necessidade de prévia 
consolidação de uma política de sustentabilidade, que contemple de modo integrado as 
vertentes económica, social e ambiental, sustentada num quadro legal e institucional eficiente. 
 
Neste contexto, a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos tem como visão 
estratégica tornar o setor mineiro competitivo e garante de abastecimento de matérias-primas, 
numa perspetiva de sustentabilidade do todo nacional, consagrando os necessários 
equilíbrios entre as vertentes económica, social, ambiental e territorial, em face dos impactos 
diretos e indiretos da atividade, estabelecendo as seguintes linhas orientadoras: 
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1) Criação de riqueza e de emprego; 
2) Valorização dos recursos humanos e promoção do potencial nacional resultante da 
descoberta de novos recursos minerais; 
3) Capacidade de integrar valor acrescentado, fomentando a inovação técnica e tecnológica e 
incentivando as exportações; 
4) Sustentabilidade na gestão dos recursos naturais, através da consideração do património 
geológico e mineiro como elemento fundamental do planeamento e ordenamento do território; 
5) Responsabilidade social, através do incentivo a ações de apoio às comunidades locais e da 
proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores e das populações; 
6) Responsabilidade ambiental, através do desenvolvimento de boas práticas ambientais, da 
não criação de passivos ambientais e da sua reabilitação, quando existam, bem como da 
reabilitação do legado mineiro; 
7) Capacidade de contribuir efetivamente para o reforço da importância estratégica de 
Portugal, através da promoção da competitividade dos recursos nacionais a nível mundial e 
da garantia do abastecimento de matérias-primas. 
 
Tendo em vista promover um setor mineiro: 
 
a) Dinâmico, que garanta a captação e realização de investimento e uma exploração 
adequada dos recursos; 
b) Sustentável, no plano económico, social e ambiental; 
c) Que promova o crescimento da economia nacional, através da garantia de abastecimento 
de matérias-primas essenciais e do reforço da sua importância no PIB e nas exportações; 
d) Que promova o desenvolvimento regional, garantido retorno e emprego para as populações 
locais e assegurando o desenvolvimento das comunidades onde se insere. 
 
As linhas orientadoras da Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos que suportam a 
visão pretendida para o setor assentam em quatro eixos de atuação: Eixo A - Adequação das 
bases do setor; Eixo B - Desenvolvimento do conhecimento e valorização do potencial 
nacional; Eixo C - Divulgação e promoção do potencial nacional; Eixo D - Sustentabilidade 
económica, social, ambiental e territorial. 
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Como ações específicas a implementar para a concretização dos objetivos de cada um dos 
eixos de atuação, destaca-se para o “Eixo A”, no âmbito da medida “Adequação dos 
normativos jurídicos aplicáveis”, a elaboração de novo diploma base dos recursos geológicos, 
de diplomas complementares e de propostas de alteração a diplomas conexos com o regime 
dos recursos geológicos; e para o “Eixo D”, no âmbito da medida “Planeamento territorial”, o 
acompanhamento do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e a 
elaboração de um plano setorial dos recursos geológicos, no âmbito do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial e respetiva avaliação dos efeitos no ambiente. 
 
Uma das ações entretanto já implementada foi a elaboração de um novo diploma base dos 
recursos geológicos, publicado através da Lei 54/2015, de 22 de junho, que estabelece as 
bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos 
existentes no território nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo nacional.  
 
O projeto em estudo está em consonância com a visão estratégica e linhas orientadoras 
estabelecidas na Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos e, consequentemente, 
com os preceitos do Lei 54/2015, de 22 de junho, constituindo um projeto importante para a 
economia local, regional e nacional, ao fornecer uma matéria-prima bastante procurada pelos 
mercados interno e externo das rochas ornamentais, assente numa exploração eficiente e 
racional do recurso geológico, com a aplicação das melhores práticas e técnicas mineiras, a 
par de medidas que promovem a sua sustentabilidade ambiental, de que se destacam uma 
gestão adequada dos resíduos, a preservação do recurso água, em termos qualitativos e 
quantitativos, e a recuperação ambiental e paisagística das áreas intervencionadas.  
 
III.6 – CLIMA 
 
III.6.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A seguinte caracterização teve por base os dados climatológicos da Estação Meteorológica de 
Monção/Valinha, referentes ao período de 1971 a 2000, fornecidos pelo Instituto de 
Meteorologia (IM), (ver Normais Climatológicas no Anexo III).  
 
Esta estação meteorológica posiciona-se na latitude 42º 04’ N e longitude 08º 23’ W, a 80 m 
de altitude, a cerca de 15 km para NE da área da pedreira de Campinhos, pelo que se 
considera que os dados obtidos nesta estação traduzem as condições climatéricas da área 
em estudo. 
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III.6.2 – DADOS CLIMATOLÓGICOS 
 
III.6.2.1 – TEMPERATURA DO AR 
 
No período de tempo a que se referem os dados disponíveis, a temperatura média anual foi 
de 15,0ºC, com um valor máximo das médias mensais de 22,0ºC, correspondente aos meses 
de julho e agosto, e um valor mínimo das médias mensais de 8,6ºC, correspondente ao mês 
de janeiro.  
 
A amplitude térmica anual, considerando os valores da temperatura média mensal do mês 
mais quente e do mês mais frio, foi de 13,4ºC. 
 
A temperatura máxima diária foi de 42,0ºC, registada no mês de julho, e a temperatura 
mínima diária foi de -5,2ºC, registada no mês de janeiro. 
 
O gráfico seguinte representa os valores médios mensais e os valores máximos e mínimos 
diários, no período a que se referem os dados disponíveis. 
 

Gráfico III.6.1 - Temperatura média mensal e temperaturas diárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A média anual de dias com temperaturas máximas superiores a 25ºC foi de 99,8 dias, 
distribuídos pelos meses de março a novembro, e com temperaturas mínimas inferiores a 0ºC 
foi de 8,1 dias, distribuídos pelos meses de novembro a maio. 
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III.6.2.2 – PRECIPITAÇÃO 
 
A precipitação média anual foi de 1178,5 mm, tendo sido dezembro o mês mais chuvoso, com 
uma precipitação média mensal de 182,9 mm, seguido dos meses janeiro (147,8 mm), 
novembro (136,3 mm), outubro (134,9 mm) e fevereiro (125,7 mm). Julho e agosto foram os 
meses mais secos, com precipitação média mensal de 21,9 mm e 24,0 mm, respetivamente. 
 
O valor máximo de precipitação média diária foi de 118,5 mm, atingida no mês de setembro, 
seguindo-se os meses de outubro e dezembro, com precipitações médias diárias de 95,5 mm 
e 90,5 mm, respetivamente.  
 
O gráfico seguinte representa os valores médios mensais e máximos diários da precipitação 
no período a que se referem os dados disponíveis. 
 

Gráfico III.6.2 – Valores médios mensais e máximos diários da precipitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O maior número de dias por mês em que ocorreu precipitação superior a 0,1 mm foi de 16,2 
dias no mês de janeiro e de 15,5 dias no mês de dezembro, correspondendo estes números 
de dias a uma precipitação superior a 1,0 mm em 13,8 dias em janeiro e a 12,5 dias em 
dezembro.  
 
O número médio anual de dias com valores de precipitação iguais ou superiores a 10 mm foi 
de 41,6 dias, distribuídos pelos meses de outubro a fevereiro.  
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III.6.2.3 – HUMIDADE RELATIVA DO AR 
 
A média anual da humidade relativa do ar foi de 79%, correspondendo aos meses de outubro 
a fevereiro as médias mensais mais elevadas, com valores compreendidos entre 84% (em 
outubro e fevereiro) e 87% (em novembro). Nos meses de junho a agosto registaram-se 
médias mensais de 71% (junho e julho) e 72% (agosto). 
 
O gráfico seguinte representa a variação dos valores médios mensais e a média anual da 
humidade relativa do ar no período considerado.  
 

Gráfico III.6.3 – Médias mensais e média anual da humidade relativa do ar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.6.2.4 – INSOLAÇÃO, EVAPORAÇÃO E NEVOEIRO 
 
O valor anual de horas de insolação (tempo de sol descoberto) foi de 2106,3 h, tendo sido os 
meses de julho, agosto, junho e setembro, os que apresentaram maiores níveis de insolação, 
com 279,2 h, 267,0 h, 241,5 h e 212,0 h, respetivamente, e os meses de dezembro, fevereiro, 
janeiro e novembro os que apresentaram menores níveis de insolação, com 98,4 h, 108,2 h, 
112,6 h e 119,4 h, respetivamente. 
 
A evaporação média anual foi de 1088,1 mm, com o maior valor das médias mensais      
(143,8 mm) correspondente ao mês de julho e o menor valor das médias mensais (51,7 mm) 
correspondente ao mês de novembro. 
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O número médio anual de dias com nevoeiro foi de 12,4, com o maior valor das médias 
mensais (1,8 dias) correspondente ao mês de outubro e o menor valor das médias mensais 
(0,4 dias) correspondente ao mês de maio. 
 
III.6.2.5 – NEVE, GRANIZO E GEADA 
 
O número médio de dias anual em que se registou queda de neve foi de 0,1 dias, ou seja,   
2,4 h, ocorridas na totalidade no mês de janeiro. A queda de granizo ocorreu em média em 
0,9 dias por ano, maioritariamente distribuídos pelos meses de fevereiro a maio. 
A formação de geada ocorreu em média em 18,1 dias por ano, nos meses de outubro a maio, 
registando-se em janeiro o maior número de ocorrências (6,0 dias). 
 
III.6.3 – ANÁLISE TERMOPLUVIOMÉTRICA 
 
A análise termopluviométrica foi efetuada pelo método de Gaussen, tendo por base os valores 
médios mensais da precipitação e da temperatura, representando-se no gráfico seguinte o 
diagrama termopluviométrico correspondente ao período a que se referem os dados 
disponíveis.  
 

Gráfico III.6.4 – Diagrama termopluviométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.64 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

No diagrama termopluviométrico de Gaussen os valores médios mensais da precipitação são 
relacionados com o dobro dos valores médios mensais da temperatura (P = 2xT), razão pela 
qual no gráfico acima a escala gráfica da precipitação assume o dobro da escala da 
temperatura. Identificam-se assim dois períodos com características climáticas distintas.  
 
− Um Período Húmido que abrange os meses de setembro a junho, correspondente aos 

espaços do gráfico onde a curva da precipitação excede a curva da temperatura; 
 
− Um Período Seco que abrange os meses de julho e agosto, correspondente ao espaço no 

gráfico onde a curva da temperatura excede a curva da precipitação. 
 
Com os mesmos dados de temperatura e precipitação utilizados no diagrama 
termopluviométrico, elaborou-se um hidrotermograma, no qual o ano hidrológico é divido em 
quatro quadrantes definidos pela vertical da abcissa 18ºC, que marca a transição do Período 
Frio para o Período Quente, e pela horizontal da ordenada 40 mm, que marca a transição do 
Período Seco para o Período Chuvoso, conforme representa o gráfico seguinte. 
 

Gráfico III.6.5 – Hidrotermograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontando os resultados apresentados nos dois gráficos anteriores, verifica-se que o 
Período Húmido é composto por um Sub-Período Chuvoso Frio (meses de outubro a maio) e 
por um Sub-período Chuvoso Quente (meses de junho e setembro) e que o Período Seco 
corresponde unicamente a um Sub-Período Seco Quente (meses de julho e agosto). 
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III.6.4 – CLASSIFICAÇÃO DO CLIMA 
 
Os dados analisados traduzem um clima caracterizado por um período húmido extenso, com 
uma precipitação particularmente intensa nos meses de outubro a fevereiro, mas distribuída 
por todos os meses do ano, registando uma média anual superior a 1100 mm. O período seco 
restringe-se a dois meses do ano, julho e agosto, caracterizados por baixa precipitação, 
embora com valores médios superiores a 20 mm.  
 
Os valores de precipitação, associados a temperaturas médias mensais com um máximo de 
22ºC (julho e agosto) e um mínimo de 8,6ºC (janeiro), a elevada humidade do ar ao longo de 
todo o ano e uma nebulosidade persistente, traduzem um clima relativamente chuvoso, de 
temperaturas amenas e de acentuada influência atlântica, que Daveau, S. et al. (1999) 
designa por “clima marítimo de fachada atlântica”. 
 
A classificação do clima pelo método de Thornthwaite baseia-se nos parâmetros Índice de 
aridez (Ia), Índice de humidade (Iu), Índice hídrico (Ih) e Eficácia térmica no Verão (C) – 
calculados através dos valores de défice hídrico (DH), superavit hídrico (SH) e 
evapotranspiração potencial (ETP) obtidos no balanço hídrico ao nível do solo (ver item 
III.7.4). O quadro seguinte representa a classificação climática de Thornthwaite.  
 

Quadro III.6.1 – Classificação do clima pelo método de Thornthwaite. 
Cálculo Parâmetros Símbolo Descrição 

ETP 770,9 mm B’2 2º Mesotérmico 
Ih = Iu - 0,6Ia 62,3% B3 Húmido 

Ia = DH / ETP 23,4% s Défice de água moderado, no Verão 
C = ETPm / ETP 44,0% a’ Nula ou pequena 

Nota: O parâmetro Iu = SH / ETP. O parâmetro ETPm = Σ ETP nos meses mais quentes do ano (julho, agosto 
e setembro). 

 
Conforme indica o quadro acima, segundo o método de Thornthwaite o clima da área em 
estudo é do tipo 2.º Mesotérmico (B’2), húmido (B3), com défice hídrico moderado no Verão 
(s) e nula ou pequena eficácia térmica no Verão (a’). 
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De acordo com a classificação climática de Köppen, os dados analisados caracterizam um 
clima temperado do tipo Csb – Invernos suaves (a temperatura do mês mais frio é inferior a  
18 ºC e superior a -3 ºC) e verões secos (a precipitação média do mês mais seco é inferior a 
40 mm e a 1/3 da precipitação média do mês mais chuvoso), frescos e longos (temperatura 
média do mês mais quente não excede os 22 ºC e existem mais de 4 meses com temperatura 
média superior a 10 ºC). 
 
III.6.5 – REGIME DE VENTOS 
 
No período de tempo considerado neste estudo, os ventos mais frequentes sopraram do 
quadrante SW com uma frequência média anual de 30,3%, seguindo-se os ventos do 
quadrante NE com uma frequência média anual de 25,7%.  
 
Os ventos mais velozes sopraram dos quadrantes NE e E com uma velocidade média anual 
de 9,5 km/h, tratando-se, portanto, de ventos fracos (velocidades médias anuais inferiores a       
12 km/h). Os ventos do quadrante W foram os que registaram a velocidade média anual mais 
baixa (4,9 km/h).  
 

Gráfico III.6.6 – Frequência e velocidade do vento nos oito quadrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fonte: IM, 2000 (Ficha Climatológica). 
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No que se refere à velocidade média mensal dos ventos, os maiores valores registados foram 
11,3 km/h no mês de junho, 10,6 km/h no mês de abril e de 10,3 km/h no mês de dezembro, 
em ventos provenientes, respetivamente, dos quadrantes E, NE e SW. Os menores valores 
registados foram 4,0 km/h no mês de novembro, 4,1 km/h no mês de setembro e 4,6 km/h nos 
meses de setembro e outubro, em ventos provenientes, respetivamente, dos quadrantes N, W 
e NW. 
 
Durante o período seco (julho e agosto), os ventos mais frequentes sopraram dos quadrantes 
SW, NE e NW, com frequências médias mensais de 32,7%, 27,7% e 18,1%, respetivamente, 
em julho e de 31,9%, 28,6% e 19,0%, respetivamente, em Agosto. Neste período os ventos 
mais velozes sopraram dos quadrantes E e NE, com velocidades médias de 11,1 km/h e 10,1 
km/h, respetivamente, em julho e de 10,7 km/h e 9,7 km/h, respetivamente, em agosto. 
 
A calmaria, correspondente a velocidades do vento inferiores a 1 km/h, ocorreu em 4,3% do 
ano, tendo-se manifestado com maior frequência nos meses de novembro (10,1%) a janeiro 
(7,6%). 
 
III.7 –  RECURSOS HÍDRICOS 
 
III.7.1 – HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
Neste descritor efetua-se a caracterização da hidrologia superficial na área em estudo, tendo 
por base a informação constante do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do 
Minho e Lima de 2012, relativo ao período 2009-2015, e do Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica (PGRH) do Minho e Lima de 2016, relativo ao período 2016-2021.   
 
A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Minho, uma bacia internacional 
partilhada por Portugal e Espanha. Em território nacional, a bacia hidrográfica do rio Minho 
apresenta uma área com aproximadamente 800 km2, localizada no NW de Portugal, confinada 
a N pelas bacias hidrográficas da costa norte de Espanha, a SE pela bacia do rio Douro e a S 
pela bacia do rio Lima e pelas bacias das ribeiras da costa atlântica. 
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Figura III.7.1 – Bacia Hidrográfica do rio Minho. Fonte: PGRH do Minho e Lima, 2012. 
Adaptação com localização da área em estudo e da pedreira de Campinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O rio Minho nasce na Serra de Meira, em Espanha, a 700 m de altitude, efetuando um 
percurso de cerca de 300 km até desaguar no oceano Atlântico junto das cidades de Caminha 
e de La Guardia. Ao longo de um troço com cerca 70 km, desde as confluências dos rios 
Trancoso e Barjas até à foz, constitui a fronteira natural entre Portugal e Espanha.  
 
Os principais afluentes do rio Minho são, em Espanha, os rios Sil, Tea, Avia, Ferreira, Ladra e 
Támoga, na margem direita, e os rios Arnoya e Neira, na margem esquerda, e em Portugal, 
os rios Trancoso, Mouro, Gadanha e Coura, na margem esquerda. 
 
Do ponto de vista geomorfológico o troço do rio Minho em território português pode ser 
dividido em três zonas: a zona montante, rochosa, caracterizada por depressões de fundos 
largos que alternam com escarpas abruptas cobertas de mato de afloramentos rochosos, e 
por pequenas deposições aluviais; a zona intermédia, entre Monção e Valença, onde se inicia 
a deposição sedimentar devido ao abrandamento das correntes; e a zona inferior, onde o 
acentuar da deposição sedimentar proporciona a formação de grandes bancos de areias, 
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destacando-se as ilhas da Boega, dos Amores, de S. Pedro, de Canosa, das Arenas e de 
Moraceira. Nesta última zona a influência da maré faz-se sentir de forma marcada (PGRH do 
Minho e Lima, 2016). 
 
A área em estudo situa-se, grosso modo, entre as sedes de concelho de Valença e de 
Monção, cerca de 4 km a S do rio Minho, caracterizando-se por uma rede de drenagem 
superficial bastante ramificada, composta por linhas de água de carácter sazonal alimentadas 
por um expressivo escoamento superficial de linhas de água de 1.ª e 2.ª ordem, devido à 
presença de um substrato rochoso duro e pouco permeável que favorece o escoamento 
superficial em detrimento da infiltração e escoamento subterrâneo. 
 
A drenagem superficial na área em estudo processa-se maioritariamente no sentido do rio 
Gadanha, que atravessa o setor NE da área em estudo, como é o caso do ribeiro do 
Cavaleiro, que resulta da união da ribeira de Fervença e do ribeiro dos Cortelhos. Já no setor 
NNW da área em estudo a drenagem faz-se no sentido do rio Manco e do ribeiro da Lara, 
afluentes diretos do rio Minho, existindo também um setor desta área, a W e SW, em que a 
drenagem se processa para o rio Coura e para uma linha de água afluente direta do rio Minho. 
(Figura III.7.1). 
 
O rio Gadanha é o principal curso de água com drenagem na área em estudo e consiste numa 
linha de água de 4.ª ordem que efetua drenagem em vale encaixado com direção E-W desde 
a nascente na zona de serra junto a Anhões até Rio Bom, após o que entra em vale aberto 
com direção NNW-SSE até Troporiz, onde aflui no rio Minho. 
 
O rio Gadanha atravessa o setor NE da área estudo, sendo na sua bacia (sub-bacia) de 
drenagem que se insere a área de implantação do projeto. Na área em estudo, este rio efetua 
um percurso orientado de SSE para NNW, desde Portela até Pias, grande parte em vale 
aberto associado a depósitos aluvionares que são aproveitados como terrenos agrícolas. 
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III.7.2 – HIDROLOGIA SUBTERRÂNEA 
 
A presente caracterização teve por base a informação constante do documento “Sistemas 
Aquíferos de Portugal Continental. Maciço Antigo” (Almeida, C. et al., 2000), do Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Minho e Lima de 2012, relativo ao período 2009-
2015, e do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Minho e Lima de 2016, 
relativo ao período 2016-2021.  
 
A área em estudo insere-se no domínio do Sistema Aquífero Maciço Antigo Indiferenciado, 
constituído, essencialmente, por rochas magmáticas e metamórficas, litologias que, em 
termos gerais, apresentam escassa aptidão hidrogeológica, sendo pobres em recursos 
hídricos subterrâneos, embora os aquíferos da região desempenhem um papel importante, 
tanto nos abastecimentos à população, como na agricultura (Almeida, C. et al., 2000). 
 
Dada a baixa permeabilidade das rochas magmáticas e metassedimentares, os fluxos hídricos 
subterrâneos estão associados aos sistemas de compartimentação dos maciços, sendo 
condicionados pelo padrão de fraturação que caracteriza a área em estudo e que corresponde 
às orientações principais: NNE-SSW a ENE-WSW e NNW-SSE a NW-SE. 
 
Nestas condições, o escoamento subterrâneo processa-se por permeabilidade fissural e, em 
menor escala, por porosidade intergranular, variando a espessura das camadas com interesse 
hidrogeológico, normalmente, entre os 70 m e os 100 m, associadas a aquíferos livres e 
descontínuos, com níveis freáticos muito sensíveis às variações da precipitação (Almeida, C. 
et al., 2000).  
 
A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação nas zonas aplanadas e 
por transferência a partir dos cursos de água superficiais (período húmido), estimando-se que, 
em termos médios, a taxa de recarga se situe perto dos 10% da precipitação anual (Almeida, 
C. et al., 2000). 
 
No que se refere à produtividade destes aquíferos, estudos setoriais realizados no domínio do 
Maciço Antigo permitem fazer uma caracterização geral em termos de produtividades e 
parâmetros hidráulicos.  
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Estudos realizados por Pereira e Almeida (1997) e Pereira (1999), (in Almeida, C. et al., 
2000), mostram que as captações implantadas em xistos apresentaram um caudal médio de 
1,5 L/s e as captações implantadas em granitos um caudal médio de apenas 0,2 L/s. Lopes et 
al. (1997), (in Almeida, C. et al., 2000), apontam um caudal médio de 1,1 L/s em granitos e de 
2,1 L/s em xistos. Outros estudos referidos por Almeida, C. et al. (2000) indicam caudais 
médios de 0,5 L/s a 2,4 L/s em granitos e de 1,1 L/s a 2,4 L/s em xistos.  
 
Os resultados acima referidos indicam uma tendência geral para uma maior produtividade nos 
xistos do que nos granitos em todo o Maciço Antigo Indiferenciado, sendo que, em geral, os 
caudais médios obtidos nestas formações não ultrapassem os 2,5 L/s, podendo, portanto, 
considerar-se estes aquíferos como pouco produtivos.  
 
Os estudos efetuados sobre aquíferos associados a estas litologias, permitiram também 
verificar que não existe uma correlação entre a profundidade das captações e a produtividade 
das mesmas, estando o sucesso das captações predominantemente dependente da 
interseção de fraturas abertas e produtivas e não tanto da profundidade atingida (Almeida, C. 
et al., 2000). 
 
Segundo o PGRH do Minho e Lima (2016), existem na Região Hidrográfica do Minho e Lima 
duas massas de água subterrâneas, o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho e o 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima, estando a área em estudo inserida no Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho, ao qual foi atribuído o código PTA0x1RH1. 
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Figura III.7.2 – Massas de Água Subterrâneas. Fonte: PGRH do Minho e Lima (2016). 
Adaptação com localização da área em estudo e área do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O âmbito territorial da massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Minho inclui, para além da bacia do rio Minho, uma pequena faixa costeira a norte do rio 
Âncora, sendo a área total abrangida pela massa de água subterrânea de 939,12 km2. 
 
A unidade hidrogeológica Maciço Antigo Indiferenciado é caracterizada por sistemas de 
natureza fissurada, sustentados por rochas granitóides e metassedimentares, estando as 
características geológicas da região hidrográfica associadas a baixa condutividade hidráulica, 
a forte heterogeneidade espacial e a incerteza da sua aptidão hidrogeológica, o que resulta 
em produtividades reduzidas. No entanto, estes aquíferos assumem uma enorme importância 
para o abastecimento de água local, dada a sua representatividade na região (PGRH do 
Minho e Lima, 2012). 
 
A recarga natural é efetuada, essencialmente, a partir da infiltração direta da precipitação ou 
por infiltração a partir de massas de água superficiais que se encontrem em conexão 
hidráulica com as unidades aquíferas. Para os aquíferos fissurados, são indicados valores 
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anuais de recarga variáveis entre 5 e 10% da precipitação, sendo a disponibilidade hídrica 
subterrânea média estimada de 94 hm3/ano no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Minho e de 129 hm3/ano no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima, totalizando cerca 
de 223 hm3/ano na região hidrográfica (PGRH do Minho e Lima, 2012). 
 
As unidades porosas (aluviões e terraços fluviais) existentes na região hidrográfica têm um 
desenvolvimento espacial relativamente restrito, podendo, contudo, constituir aquíferos de 
interesse local (PGRH do Minho e Lima, 2012). 
 
III.7.3 – HIDROLOGIA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA NA ÁREA DO PROJETO 
 
A linha de água mais próxima da pedreira de Campinhos é o ribeiro de Cortelhos, uma linha 
de água de 2.ª ordem que efetua drenagem a W da área da pedreira, distando 50 m da área 
de exploração prevista no projeto de ampliação. Esta linha de água une-se com a ribeira de 
Fervença, também de 2.ª ordem, a NW da pedreira de Campinhos, formando o ribeiro dos 
Cavaleiros, linha de água de 3.ª ordem que aflui no rio Gadanha, junto à povoação de Pias. 
 
Na área de implantação do projeto, localizada em flanco de encosta, a drenagem superficial 
faz-se maioritariamente no sentido NNW, em direção ao ribeiro dos Cortelhos, mas também 
no sentido E, no setor S/SE da pedreira, em direção a outras linhas de água também da bacia 
do rio Gadanha.  
 
Convencionalmente, na cartografia militar, à escala 1:25 000, os alinhamentos das 
depressões no terreno definidos pelas curvas de nível são marcados como linhas de água 
(traço a azul), pois, naturalmente, correspondem a zonas de escoamento preferencial das 
águas pluviais. Tal representação de linhas de água encontra-se também efetuada no interior 
da área da pedreira em estudo, como se observa no extrato da carta militar apresentado no 
item II.2 deste EIA. 
 
Contudo, na área da pedreira em estudo (licenciada e ampliação) não se identificam linhas de 
água de qualquer ordem, observando-se apenas nos setores não intervencionados, pequenos 
sulcos no terreno, sem carácter de linha de água, que são marcados por entre os 
afloramentos rochosos pelo escoamento das águas de precipitação direta durante a 
ocorrência de elevada precipitação. 
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As águas pluviais que precipitam na área atualmente em exploração na pedreira ou que 
provêm dos terrenos a montante desta, seguem também por trajetos preferenciais, neste 
caso, impostos pelas zonas de desmonte, continuando o seu escoamento para jusante da 
pedreira ou ficando retidas nas depressões resultantes da exploração, onde acabam por se 
infiltrar no maciço rochoso, sendo este processo de infiltração potenciado pela maior 
exposição e abertura das fraturas que ocorrem nestas zonas de desmonte de rocha.  
 
Com a implementação do projeto de ampliação está prevista a instalação de um sistema de 
drenagem que permitirá, por um lado, evitar a entrada na pedreira das águas pluviais 
provenientes dos terrenos a montante (que se encontram a cotas superiores), encaminhando-
as para a rede de drenagem natural envolvente, e por outro, recolher e encaminhar para 
bacias de decantação as águas pluviais que precipitam na área da pedreira e que não sofram 
infiltração, as quais, após clarificação, serão aproveitadas e utilizadas nas atividades da 
pedreira, podendo eventualmente ser encaminhadas para a rede de drenagem envolvente, 
mediante autorização da entidade competente e no cumprimento dos critérios de qualidade 
legalmente exigidos. 
 
Em termos de recursos hídricos subterrâneos, a área da pedreira está inserida no Sistema 
Aquífero Maciço Antigo Indiferenciado, mais especificamente, na massa de água subterrânea 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho (PTA0x1RH1).  
 
A circulação da água subterrânea processa-se essencialmente através da rede de fraturação 
do maciço rochoso e, em menor escala, através da porosidade intergranular, nas zonas onde 
a rocha granítica se encontra alterada. O escoamento subterrâneo faz-se em profundidade e 
no sentido das linhas de água, as quais funcionam como pontos de descarga, provavelmente 
no sentido do já referido ribeiro dos Cavaleiros. 
 
O sistema aquífero subjacente à área de implantação do projeto deverá, portanto, 
corresponder a um aquífero livre, descontínuo (percolação essencialmente fissural) e, muito 
provavelmente, associado ao talvegue do ribeiro dos Cavaleiros, que, naquele local, se 
desenvolve entre as cotas aproximadas 200 m e 150 m, estando, assim, o nível freático 
posicionado a cotas inferiores às cotas do flanco de encosta onde se desenvolve a pedreira 
de Campinhos, entre as cotas aproximadas 516 m e 290 m (base da escavação do projeto).  
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Com efeito, na área atualmente em exploração da pedreira de Campinhos, não se observam 
indícios de que a exploração da pedreira possa estar a afetar um meio aquífero, como seria a 
presença de zonas inundadas ou de veios de escorrência de água nas bancadas de 
desmonte.  
 
Na área da pedreira, no setor sul, junto às instalações anexas, existe um furo de captação de 
água subterrânea, com 18 m de profundidade, para utilização da pedreira, o qual se encontra 
licenciado (ver item II.5.13 – Abastecimento de Água). A relativamente reduzida profundidade 
deste furo (18 m) leva a inferir que se possa tratar de uma captação associada ao 
escoamento sub-superficial e não ao sistema aquífero local que, como acima referido, estará 
posicionado a cotas bastante inferiores.  
 
III.7.4 – BALANÇO HÍDRICO AO NÍVEL DO SOLO 

 
O balanço hídrico a seguir apresentado (ver Quadro III.7.1 e Gráfico III.7.1) foi calculado com 
base nos valores médios mensais da precipitação e da temperatura registados na Estação 
Meteorológica de Monção/Valinha, referentes ao período 1971-2000, tendo-se seguido o 
método sequencial mensal proposto por Thornthwaite-Matter (in Lencastre, A.; Franco, F. M., 
1992) para uma capacidade de campo máxima de 100 mm. 
 
No cálculo da evapotranspiração potencial considerou-se o número máximo de horas de sol e 
os índices de calor mensal e anual, segundo a latitude a que se encontra a referida estação 
meteorológica. 
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Quadro III.7.1 – Balanço hídrico ao nível do solo. 
Termos 

do 
Balanço 
Hídrico 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set TOTAL 

P 134,9 136,3 182,9 147,8 125,7 83,0 100,7 98,3 49,8 21,9 24,0 73,2 1178,5 

T 15,7 11,8 9,7 8,6 10,0 12,0 13,2 15,6 19,3 22,0 22,0 19,9  

JI 5,7 3,7 2,7 2,3 2,9 3,8 4,3 5,6 7,7 9,4 9,4 8,1 65,6 

N 11,2 10,0 9,4 9,7 10,6 12,0 13,3 14,4 15,0 14,7 13,7 12,5  

ETP 58,5 32,7 23,5 20,2 25,4 41,6 51,6 74,5 103,9 128,5 119,7 90,7 770,9 

P-ETP 76,4 103,6 159,4 127,6 100,3 41,4 49,1 23,8 -54,1 -106,6 -95,7 -17,5  

SSO 83,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 58,4 20,3 7,8 6,6  

∆SSO 76,4 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,6 -38,2 -12,4 -1,3  

ETR 58,5 32,7 23,5 20,2 25,4 41,6 51,6 74,5 91,4 60,1 36,4 74,5 590,3 

DH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 68,4 83,3 16,3 180,5 

SH 0,0 86,6 159,4 127,6 100,3 41,4 49,1 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 588,2 

P – precipitação; T – temperatura; JI – índice de calor mensal; N – n.º máximo de horas de sol para a latitude 
40ºN; ETP – evapotranspiração potencial; SSO – armazenamento de água no solo; ∆SSO – variação do 
armazenamento de água no solo; ETR – evapotranspiração real; DH – défice hídrico; SH – superavit hídrico. 
 
O gráfico seguinte representa os resultados do balanço hídrico sequencial mensal, indicados 
no quadro acima.  
 
Gráfico III.7.1 – Representação gráfica dos resultados do balanço hídrico. 
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Na representação gráfica dos resultados obtidos no cálculo do balanço hídrico verifica-se a 
existência de dois intervalos de tempo principais com características hidrológicas distintas:  
 

- Um Período A, compreendendo os meses de outubro a maio, caracterizado por níveis 
de precipitação superiores à evapotranspiração potencial (P > ETP e ETP = ETR), 
durante o qual se processa a reposição das reservas de água ao nível do solo até à 
máxima capacidade de campo nos meses de outubro e novembro - subperíodo A1 e 
são gerados os excedentes hídricos ao nível do solo que se repartem pelos 
escoamentos superficial e subterrâneo, situação que ocorre nos meses de novembro a 
maio - subperíodo A2.  

 
- Um Período B, compreendendo os meses de junho a setembro, caracterizado por 

níveis de precipitação inferiores à evapotranspiração potencial (P < ETP e                 
ETP > ETR), durante o qual se processa a cedência gradual da água armazenada no 
solo durante o Período A, originando um défice hídrico ao nível do solo. 

 
Em termos globais verifica-se que, para um ano hidrológico médio, cerca de 50,1% da 
precipitação total (1178,5 mm) perde-se por evapotranspiração e cerca de 49,9% corresponde 
ao superavit hídrico. 
 
Correlacionando a informação obtida no balanço hídrico com os resultados obtidos na análise 
termopluviométrica (ver item III.6.3), verifica-se que o Período A (de outubro a maio),     
insere-se integralmente no Período Húmido (de setembro a junho), e o Período B (de junho a 
setembro), insere-se no Período Seco (julho e agosto), abrangendo os meses junho e 
setembro do Período Húmido. 
 
III.7.5 – PERÍMETROS DE PROTEÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA 
 
A Lei da Água, aprovada pela Lei 58/2005, de 29 de dezembro (alterada e republicada pelo  
D. L. 130/2012, de 22 de junho, e alterada pela Lei 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei 
44/2017, de 19 de junho), estabelece que as áreas limítrofes ou contíguas a captações de 
água devem ter uma utilização condicionada de forma a salvaguardar a qualidade dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos utilizados (n.º 1, do Art.º 37.º), devendo para tal 
ser definidos perímetros de proteção das mesmas e identificadas as instalações e as 
atividades sujeitas a restrições. 
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As captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público são reguladas pelo            
D. L. 382/99, de 22 de setembro (alterado pelo D. L. 226-A/2007, de 31 de maio), que 
estabelece que o perímetro de proteção das captações corresponde à área contígua à 
captação, englobando três zonas: proteção imediata, proteção intermédia e proteção 
alargada, podendo ser definida uma zona de proteção especial, sempre que se justifique. 
 
A definição dos perímetros de proteção das captações de águas superficiais destinadas ao 
abastecimento público é regulada pela Portaria 702/2009, de 6 de julho, segundo a qual o 
perímetro de proteção das captações corresponde à área contígua à captação, englobando 
duas zonas: a de proteção imediata e a de proteção alargada.  
 
Neste contexto, a informação consultada para este estudo, nomeadamente a cartografia do 
PDM de Monção e a cartografia disponibilizada pela APA, através do Sistema Nacional de 
Informação de Ambiente (SNIAmb), permite verificar que na área em estudo não existem 
perímetros de proteção de captações de água subterrânea e superficial destinadas ao 
abastecimento público de águas para consumo humano.  
 
III.7.6 – QUALIDADE DA ÁGUA 
 
III.7.6.1 – PRESSÕES SOBRE AS MASSAS DE ÁGUA 
 
De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Minho e Lima (2016), a 
avaliação do estado das massas de água, superficiais e subterrâneas, inclui necessariamente 
uma análise das pressões sobre as massas de água, designadamente das pressões 
qualitativas, pontuais e difusas, das pressões quantitativas, das pressões hidromorfológicas e 
das pressões biológicas. 
 
Segundo o referido Plano são consideradas pressões qualitativas pontuais, as rejeições de 
águas residuais com origem urbana, doméstica, industrial e provenientes de explorações 
pecuárias intensivas, e pressões qualitativas difusas, as rejeições de águas residuais no solo 
provenientes de fossas sépticas individuais e/ou coletivas, as explorações pecuárias 
intensivas com valorização agrícola dos efluentes pecuários, as explorações pecuárias 
extensivas, as áreas agrícolas, os campos de golfe e a indústria extrativa, incluindo minas 
abandonadas. 
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As pressões quantitativas são as referentes às atividades de captação de água (superficial e 
subterrânea) para fins diversos, nomeadamente para produção de água destinada ao 
consumo humano, para rega ou para a atividade industrial, as pressões hidromorfológicas, as 
associadas a alterações físicas nas áreas de drenagem, nos leitos e nas margens dos cursos 
de água e dos estuários com impacte nas condições morfológicas e no regime das massas de 
água destas categorias, e as pressões biológicas, as referentes a pressões de natureza 
biológica que podem ter impacte direto ou indireto nos ecossistemas aquáticos, como por 
exemplo a introdução de espécies exóticas (PGRH do Minho e Lima, 2016). 
 
No que diz respeito às pressões qualitativas, o PGRH do Minho e Lima (2016) apresenta uma 
estimativa das cargas poluentes pontuais rejeitadas na região hidrográfica, por setor de 
atividade, em termos dos parâmetros CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal, e das cargas poluentes 
difusas, em termos dos parâmetros Ntotal e Ptotal. 
 
Quadro III.7.2 – Estimativa das cargas poluentes de origem pontual. 

Carga (kg/ano) Setor  
CBO5 CQO Ptotal Ntotal 

Urbano Águas residuais urbanas 470 311,26 1 877 923,42 91 964,04 281 670,25 
PCIP 31 364,0 536 589,45 1 443,09 17 871,82 
Transformadora 2 224,95 12 770,11 823,10 3 092,28 
Alimentar e do vinho 172,43 800,87 19,40 41,04 
Aquicultura 57 089,96 114 179,92 9 564,80 47 618,94 
Extrativa 2,33 15,20 13,54 1,90 

Industrial 

Total 90 853,67 664 355,55 11 863,93 68 625,98 
Outros 43,43 141,17 0,90 19,27 

Total 561 208,46 2 542 420,14 103 828,87 350 315,50 
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Quadro III.7.3 – Estimativa das cargas poluentes de origem difusa. 
Carga (kg/ano) Setor  

Ptotal Ntotal 
Agricultura 64 634,96 940 434,22 
Pecuária 41 790,96 1 184 548,68 
Golfe 28,20 1 360,28 

TOTAL 106 454,12 2 126 343,18 
 
Os dados acima apresentados indicam que o setor urbano é o principal responsável pela 
poluição pontual, embora a indústria e a aquicultura dêem um contributo já com alguma 
expressão. O setor agrícola e pecuário, são os principais responsáveis pela poluição difusa, 
havendo um contributo menor do setor turístico (golfe). 
 
No setor urbano, o PGRH do Minho e Lima (2016) identifica como fontes de poluição pontual 
as águas residuais urbanas, as águas residuais domésticas e os aterros e lixeiras, referindo 
que nas últimas décadas, o território nacional foi sendo dotado de uma vasta rede de 
infraestruturas neste domínio, permitindo melhorar o atendimento do serviço de 
abastecimento de água e a cobertura dos serviços de saneamento de águas residuais. 
 
Relativamente às águas residuais urbanas, é referido que predominam na região hidrográfica 
os sistemas de tratamento de grau secundário (82,6%), maioritariamente compatíveis com a 
dimensão dos aglomerados servidos, os quais se reportam essencialmente às sedes de 
concelho e núcleos urbanos mais importantes e populosos. O tratamento mais exigente 
abrange alguns núcleos mais importantes da orla litoral e marginais ao rio Minho. 
 
Existem aglomerados ainda não servidos por sistemas de tratamento, não estando ainda 
determinada a quantificação dos equivalentes populacionais respetivos bem como a sua 
localização. Correspondem a pequenos núcleos rurais sem expressão demográfica que serão 
objeto de soluções pontuais do tipo compacto. 
 
Relativamente às águas residuais domésticas, o PGRH do Minho e Lima (2016) refere que a 
rejeição destas águas no solo só é admissível em situações particulares e na impossibilidade 
de ligação à rede pública, devendo estes sistemas contemplar obrigatoriamente um órgão a 
jusante para infiltração das águas residuais no solo, pelo que considerou que a rejeição no 
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solo de águas residuais provenientes de habitações (≤ 10 habitantes) e de pequenas 
unidades isoladas com um sistema autónomo de tratamento, não tem impactes significativos 
desde que não incida sobre os recursos hídricos. 
  
Quanto aos aterros e lixeiras foram identificados na região hidrográfica dois aterros de 
resíduos sólidos urbanos, em funcionamento, os quais se situam nos concelhos de Valença e 
Viana do Castelo. Trata-se de aterros com estações de tratamento de águas lixiviantes 
próprias, sendo os efluentes rejeitados para os sistemas multimunicipais de tratamento de 
águas residuais. Foi ainda identificado o aterro de resíduos industriais da Portucel em 
Deocriste (Viana do Castelo), sendo os respetivos efluentes líquidos rejeitados através de um 
exutor submarino e foram identificadas 12 lixeiras encerradas e seladas. 
 
No setor industrial, o PGRH do Minho e Lima (2016) identifica como principais fontes de 
poluição pontual as instalações abrangidas pelo regime PCIP (Prevenção e Controlo 
Integrado de Poluição), a indústria transformadora, a indústria alimentar e do vinho, a 
aquicultura e a indústria extrativa. 
 
Relativamente às instalações abrangidas pelo regime PCIP, o PGRH do Minho e Lima (2016)  
referencia na região hidrográfica onze instalações com licença ambiental, sendo as atividades 
industriais mais representativas os aterros de resíduos urbanos/industriais e o tratamento de 
superfícies, que representam no conjunto cerca de 54% do total, estando a maior parte das 
instalações localizadas na Zona Industrial de Viana do Castelo, na margem sul do Lima, na 
zona industrial de Lanheses, no perímetro industrial de campos (Vila Nova de Cerveira) e na 
zona industrial de Arcos de Valdevez. 
 
Relativamente à indústria transformadora o PGRH do Minho e Lima (2016) indica a fabricação 
de têxteis como a atividade responsável pelo maior volume de cargas poluentes rejeitadas, 
face aos volumes totais rejeitados pela indústria transformadora na região hidrográfica, com 
valores de 59%, 72%, 68% e 87%, respetivamente para as cargas de CBO5, CQO, Ptotal e 
Ntotal, seguindo-se a fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas, com valores de 
36%, 23%, 27% e 11%, respetivamente. 
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As pressões com origem na indústria alimentar e do vinho identificadas no PGRH do Minho e 
Lima (2016) estão relacionadas com a produção de azeite, indústria do vinho, o abate de 
animais e de produtos à base de carne, sendo que a atividade com maior peso em termos de 
cargas poluentes é a produção de vinho, em particular na zona do Alvarinho de Monção e 
Melgaço e das Adegas Cooperativas de Ponte de Lima e Ponte da Barca. 
 
No que diz respeito à aquicultura, existem apenas quatro unidades industriais referenciadas 
pelo PGRH do Minho e Lima (2016) na região hidrográfica, encontrando-se a mais importante 
localizada no rio Coura, para a produção de salmonídeos, estando as restantes relacionadas 
com viveiros de mariscos e bivalves. 
 
Relativamente à indústria extrativa, o PGRH do Minho e Lima (2016) refere que predominam 
na região hidrográfica as explorações de quartzo e feldspato e também de caulinos, 
especialmente na região de Alvarães no concelho de Viana do Castelo, indicando a poluição 
gerada em áreas mineiras abandonadas, sem qualquer controlo, como um dos problemas 
relevantes em termos de riscos de poluição.  
 
As fontes de poluição difusa estão essencialmente relacionadas com o setor agropecuário. No 
que diz respeito à agricultura, o PGRH do Minho e Lima (2016) refere que os investimentos 
em infraestruturas de rega têm contribuído para melhorar a capacidade de armazenamento e 
distribuição de água, assim como para a promoção e utilização de tecnologias de rega mais 
eficientes, desempenhando um papel essencial na redução das pressões sobre o ambiente e 
adaptação às alterações climáticas. 
 
A criação e reabilitação das infraestruturas coletivas de rega têm constituído um papel 
importante no uso eficiente da água, na criação de fontes de energia renováveis, na 
preservação dos recursos hídricos subterrâneos, na manutenção dos ecossistemas ribeirinhos 
e das respetivas funções ambientais, na moderação climática, na conservação do solo e 
numa maior resiliência aos incêndios florestais.  
 
Relativamente à pecuária, o PGRH do Minho e Lima (2016) refere que os efluentes pecuários, 
por conterem azoto e fósforo, podem constituir uma importante fonte de poluição, tanto 
pontual (se ocorrerem descargas no solo ou nas águas superficiais) como difusa (se os 
efluentes pecuários forem aplicados nos solos agrícolas de forma menos adequada).  
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A matéria orgânica e os nutrientes veiculados pelos efluentes pecuários podem conduzir à 
deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, devido à descarga ou 
transporte das cargas poluentes elevadas, que podem provocar alterações nas características 
organoléticas da água, o enriquecimento em nutrientes e a eutrofização dos meios recetores. 
Além disso, a matéria orgânica excretada pode conter microrganismos patogénicos.  
 
No setor do turismo os campos de golfe são indicados pelo PGRH do Minho e Lima (2016) 
como estando na origem das mais importantes pressões ao nível de poluição difusa, embora 
apenas referencie para a região hidrográfica do Minho e Lima um único campo de golfe, 
localizado na proximidade da vila de Ponte de Lima. 
 
No que diz respeito às pressões quantitativas, o PGRH do Minho e Lima (2016) apresenta o 
volume de água captado para os diversos setores de atividade, assim como os respetivos 
retornos. 
 
Quadro III.7.4 - Estimativa dos volumes de água captados, por setor, na região hidrográfica. 

Volume (hm3) Setor Superficial Subterrâneo Total (hm3) 

Abastecimento público 10,62 8,24 18,86 Urbano Consumo particular - 7,33 7,33 
PCIP 7,88 - 7,88 Industrial Não PCIP 0,00 0,28 0,28 
Agricultura 35,22 55,13 90,35 Agrícola Pecuária 0,10 0,69 0,79 

Turismo Golfe 0,00 0,45 0,45 
Energia Hidroelétrica 2 740,69 - 2 740,69 
Outros - 0,05 0,05 

Total 2 794,51 72,17 2 866,68 
 
Verifica-se que os principais volumes captados/consumidos na região hidrográfica do Minho e 
Lima dizem respeito à energia (volumes não consumptivos), com 95,6% do total captado, 
seguido da agricultura com 3,2% e do abastecimento público com 0,7%.  
 
Para efeito de balanço hídrico, foi calculado o retorno da utilização da água nos diversos 
setores e verificou-se que aproximadamente 97% do volume captado/consumido retorna aos 
recursos hídricos. 
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Quadro III.7.5 – Estimativa dos retornos dos diferentes setores. 
Retorno (hm3) 

Setor 
Superficial Subterrâneo 

Total (hm3) 

Urbano 7,43 1,56 8,99 
Industrial 6,30 0,01 6,31 
Agricultura 3,52 11,03 14,55 
Pecuária 0,08 0,03 0,11 
Golfe 0,00 0,05 0,05 
Energia 2 740,69 - 2 740,69 
Outros 0,00 0,005 0,005 

Total 2 758,03 12,68 2 770,71 
 
 
III.7.6.2 – QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 
 
A caracterização da qualidade da água superficial na área em estudo teve em conta os dados 
sintetizados e os dados de base disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), e a informação 
constante no PGRH do Minho e Lima (2016).  
 
O SNIRH disponibiliza para um conjunto de estações de monitorização da qualidade da água 
superficial, a classificação da qualidade da água para usos múltiplos que permite obter 
informação sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água 
classificada. Essa classificação considera a existência de 5 classes (A – Excelente; B – Boa; 
C – Razoável; D – Má; E – Muito Má), a que se associam os níveis de qualidade da água e os 
respetivos usos potenciais, como indica o quadro seguinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.85 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

Quadro III.7.6 – Classes de qualidade da água. 
Classes Nível de Qualidade 

A – Excelente Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente 
as utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

B – Boa Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo igualmente satisfazer 
potencialmente todas as utilizações. 

C – Razoável 
Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e produção 
de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies 
menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para o recreio sem contacto direto. 

D – Má Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, 
arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória. 

E - Muito Má Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 
 
A qualificação da água nestas classes é função de um conjunto de parâmetros                
físico-químicos, microbiológicos e relativos a substâncias indesejáveis e tóxicas, para os quais 
foram definidas as gamas de valores correspondentes às classes de qualidade da água de A 
(“Excelente”) a E (“Muito Má”). 
 
Com base nestes critérios, o SNIRH disponibiliza dados sintetizados sobre a qualidade da 
água superficial na bacia hidrográfica do rio Minho para vários anos, correspondendo os 
dados mais recentes ao ano de 2013. Os dados sintetizados dizem respeito a quatro estações 
de monitorização no rio Minho, Peso Melgaço (01H/01), Foz Mouro (01G/02), Monção 
(01G/03) e Valença (01F/01), e destas, as que se encontram mais próximas da área em 
estudo são as estações de Monção (01G/03) e Valença (01F/01), localizadas, respetivamente, 
a montante e a jusante do local de confluência do rio Gadanha, em cuja sub-bacia se situa a 
pedreira de Campinhos (Figura III.7.3). 
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Figura III.7.3 – Representação das estações de monitorização do rio Minho e dos resultados 
obtidos no ano de 2013. Adaptado de SNIRH, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode observar na figura acima, em 2013 a qualidade da água do rio Minho inseria-se 
na classe C (“Razoável”), no caso das estações de Peso Melgaço e Monção, na classe D 
(“Má”), no caso da estação de Foz Mouro, e na classe B (“Boa”), no caso da estação de 
Valença. Os parâmetros responsáveis pelas mencionadas classificações foram a carência 
química de oxigénio, nas estações de Peso Melgaço e de Foz Mouro, os coliformes totais e 
fecais na estação de Monção e os nitratos na estação de Valença. Nesta estação, apesar de 
se encontrar mais a jusante, foi onde se registou uma melhor qualidade da água. 
 
Analisando o histórico de dados disponibilizados pelo SNIRH para as mencionadas estações 
de monitorização da qualidade da água no rio Minho, verifica-se que nos anos mais recentes, 
entre 2010 e 2013, a classificação da qualidade da água variou entre as classes A 
(“Excelente”) e C (“Razoável”), tendo sido a única exceção a classificação obtida em 2013 na 
estação de Foz Mouro - Classe D (“Má”). De uma forma geral, os registos indicam uma melhor 
qualidade da água nas estações localizadas no troço mais a montante (Peso Melgaço e Foz 
Mouro) do que nas estações localizadas no troço mais a jusante (Monção e Valença) do rio 
Minho. 
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Figura III.7.4 – Classificação da qualidade da água superficial nas estações de monitorização 
do rio Minho. Fonte: SNIRH, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estação de Valença, localizada mais a jusante, foi aquela em que durante um maior número 
de anos se registou uma pior classificação (Classe D - “Má”) da água do rio Minho, no 
entanto, nos anos mais recentes, desde 2010, a classificação da qualidade da água nesta 
estação tem-se mantido estável na Classes B (“Boa”), tendo mesmo sido classificada como 
“Excelente” (Classe A), em 2012.  
 
Os parâmetros que têm afetado a qualidade da água ao longo dos anos nestas estações de 
monitorização do rio Minho têm sido, essencialmente, parâmetros microbiológicos, 
designadamente coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos fecais, e por vezes os 
parâmetros nitratos, carência química de oxigénio, oxigénio dissolvido, oxidabilidade, pH, 
azoto kjeldahl, fósforo e fosfatos.  
 
De forma a caracterizar a qualidade da água superficial também na sub-bacia do rio Gadanha, 
na qual se insere a área de implantação do projeto, consultaram-se os dados de base 
disponibilizados pelo SNIRH e analisaram-se os resultados existentes para duas estações de 
monitorização, designadas Pias - 01F/04 e Mazedo - 01F/03, localizadas no rio Gadanha, 
cerca de 4,4 km e 6,8 km, respetivamente, a NNE da pedreira de Campinhos.  
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Para estas duas estações de monitorização existem dados referentes apenas a alguns anos, 
que permitiram obter as seguintes classificações da qualidade da água, quase sempre 
inserida na classe B (“Boa”), mais pontualmente na classe C (“Razoável”) e apenas uma vez, 
em 2009, na classe D (“Má”), na estação de Mazedo (01F/03). 
 
Figura III.7.5 – Classificação da qualidade da água superficial nas estações de monitorização 
do rio Gadanha. Fonte: SNIRH, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Também nestas duas estações de monitorização os parâmetros que têm afetado a qualidade 
da água ao longo dos anos têm sido, essencialmente, parâmetros microbiológicos, 
designadamente coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos fecais, bem como os 
parâmetros nitratos, oxigénio dissolvido (sat.) e pH. Mais pontualmente, registaram-se 
também incumprimentos ao nível dos parâmetros carência química de oxigénio, azoto kjeldahl 
e fósforo, na estação de monitorização de Mazedo (01F/03).  
 
No PGRH do Minho e Lima (2016) foi efetuada a caracterização da qualidade das massas de 
água superficiais da região hidrográfica, utilizando um sistema de classificação baseado no 
conceito de “estado de massa de água”, expresso numa escala de cinco classes: “Excelente”, 
“Bom”, “Razoável”, “Medíocre” e “Mau”. A classificação atribuída resulta dos resultados 
obtidos para o estado ecológico e para o estado químico da massa de água, sendo adotada a 
classe correspondente ao indicador de pior qualidade. 
 
Nas figuras seguintes apresenta-se a classificação das massas de água superficiais da região 
hidrográfica do Minho e Lima, tendo em conta os dados de monitorização referentes ao 
período compreendido entre 2010 e 2013.  
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Figura III.7.6 - Extrato da cartografia do PGRH Minho e Lima (2016). Estado ecológico das 
massas de água superficiais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.7.7 - Extrato da cartografia do PGRH Minho e Lima (2016). Estado químico das 
massas de água superficiais. 
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Figura III.7.8 - Extrato da cartografia do PGRH Minho e Lima (2016). Estado global das 
massas de água superficiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das massas de água superficial existentes na região hidrográfica do Minho e Lima, cerca de 
68% apresenta um estado global Bom e Superior e 32% um estado global Inferior a Bom 
(PGRH do Minho e Lima, 2016). 
 
Na cartografia apresentada no PGRH do Minho e Lima (2016), verifica-se que à massa de 
água superficial com drenagem na área em estudo, o rio Gadanha, foi atribuída a 
classificação global “Bom”, resultante de um estado ecológico “Bom” e de um estado químico 
“Bom”.  
 
III.7.6.3 – QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 
 
A subsequente caracterização da qualidade da água subterrânea centra-se no sistema 
aquífero Maciço Antigo Indiferenciado, tendo por base a publicação “Sistemas Aquíferos de 
Portugal Continental - Maciço Antigo Indiferenciado” (Almeida, C. et al., 2000), os dados 
disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, através do Sistema Nacional de 
Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), e a informação constante do PGRH do Minho e 
Lima (2016). 
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Neste contexto, Almeida, C. et al. (2000) referem que sendo as litologias que suportam os 
aquíferos do Maciço Antigo constituídas por materiais estáveis, entre os quais abunda o 
quartzo, as águas deste sistema aquífero, quando não são excessivamente influenciadas por 
processos antropogénicos, apresentam uma mineralização baixa e uma qualidade química 
aceitável. 
 
No entanto, refere este autor, que estas águas subterrâneas apresentam frequentemente um 
pH baixo que, por seu turno, permite que alguns elementos químicos, pouco solúveis noutras 
condições, atinjam concentrações indesejáveis, como são os casos do alumínio, do ferro e do 
manganês, ultrapassando, em valores absolutos, com frequência o Valor Máximo 
Recomendado (VMR) e, nalguns casos, o Valor Máximo Admissível (VMA) definidos no        
D. L. 236/98, de 1 de agosto. 
 
Os dados do SNIRH permitem verificar que existem na envolvente da pedreira de Campinhos 
três estações de monitorização de água subterrânea, designadas 3/N1 (freguesia de Segude), 
3/N2 (freguesia de Mazedo) e 3/N3 (freguesia de Troviscoso), que correspondem a poços 
com diâmetro de 3 m e profundidades de 9 m (3/N1 e 3/N2) e 10,2 m (3/N3), para as quais é 
efetuada uma classificação da qualidade da água, baseada nos parâmetros analíticos 
determinados pelo programa de monitorização de vigilância operado pela CCDR. 
 
A classificação da qualidade da água subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do    
D. L. 236/98, de 1 de agosto, que, em função dos VMR e dos VMA para os diversos 
parâmetros, estabelece três classes de qualidade da água, A1, A2 e A3, correspondendo a 
classe A1 aos valores mais restritivos, ou seja, à classe de água com melhor qualidade.  
 
Os resultados obtidos são apresentados no quadro seguinte, sendo que para as estações de 
monitorização 3/N2 e 3/N3, apenas existem dados para o ano 2006, enquanto que para a 
estação 3/N1 existem dados para o período compreendido entre 2006 e 2015. 
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Quadro III.7.7 – Qualidade das águas subterrâneas no Sistema Aquífero Maciço Antigo 
Indiferenciado. Fonte: SNIRH, 2017. 
ESTAÇÃO DE 
MONITORIZAÇÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3/N1 A1 A2 > A3 > A3 A2 A2 A2 A2 A2 A3 
3/N2 A1 - - - - - - - - - 
3/N3 A2 - - - - - - - - - 

 
Na estação de monitorização 3/N3, em 2006 a água foi inserida na classe A2 devido ao 
parâmetro pH. Na estação 3/N1 a classificação A2 em 2007 e de 2010 a 2014 esteve também 
relacionada com o parâmetro pH e ainda com o parâmetro oxigénio dissolvido (em 2007) e 
com o parâmetro azoto amoniacal (em 2013).  
 
A classificação obtida em 2008 e 2009 (>A3), na estação 3/N1, deveu-se ao parâmetro 
fluoretos, e a classificação obtida em 2015 (dados mais recentes), deveu-se ao parâmetro 
oxigénio dissolvido. Nesta estação, em 2013 a classificação da qualidade da água piorou, 
passando da classe A2 para a classe A3, comparativamente com os anos anteriores, 2010 a 
2014.  
 
No PGRH do Minho e Lima (2016) é também apresentada uma classificação do estado das 
massas de água subterrânea, que engloba a avaliação do respetivo estado quantitativo e 
estado químico, correspondendo a classificação final ao pior estado registado. 
 
Tendo por base dados de monitorização referentes ao período compreendido entre 2010 e 
2013, aquele documento concluiu que a massa de água subterrânea Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Minho apresentava um “Bom” estado químico e um “Bom” estado 
quantitativo e, consequentemente, um “Bom” estado global. 
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III.7.6.4 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 
 
No âmbito do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais (PEAASAR I, 2000-2006 e PEAASAR II, 2007-2013) foi criado o Inventário Nacional 
de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (INSAAR), um 
instrumento de monitorização e avaliação destinado a acompanhar a evolução dos sistemas 
públicos urbanos de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais. 
 
A mais recente campanha de atualização do INSAAR ocorreu em 2010 e os respetivos 
resultados, relativos a 2009, foram sintetizados no Relatório do Estado do Abastecimento de 
Água e da Drenagem e Tratamento de Águas Residuais, publicado e disponibilizado pelo 
INAG em julho de 2011 (Quadro III.7.8). 
 
Quadro III.7.8 – Índices de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e de 
tratamento de águas residuais, referentes a 2009. 

Abastecimento de Água Drenagem de 
Águas Residuais 

Tratamento de 
Águas Residuais Território 

Índice de 
cobertura 

Índice de 
atendimento 

Índice de 
cobertura 

Índice de 
atendimento Índice de atendimento 

Continente 97% 90% 83% 77% 72% 
RH1* 94% 86% 54% 47% 50% 
Município 
de Monção 100% - 46% - 33% 

Fonte: INSAAR, 2011 (*RH4 - Região Hidrográfica do Minho e Lima). 
 
Como se verifica no quadro acima, em 2009 tinha já sido excedida a meta estabelecida no 
PEAASAR II (2007-2013), de cobertura de 95% da população com abastecimento de água 
potável ao domicílio, embora o índice de atendimento, que se refere à população que se 
encontra efetivamente ligada ao sistema público de abastecimento disponível, fosse ainda 
inferior, quer no país, quer na região hidrográfica do Minho e Lima (não são referidos dados 
para o concelho de Monção).  
 
Quanto à origem da água de abastecimento, o PEAASAR II (2007-2013) indica que mais de 
metade da população da região hidrográfica do Minho e Lima (68%) era abastecida por água 
proveniente de captações de água subterrânea, e a restante população (32%), por água 
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proveniente de captações de água superficial, sendo o tratamento da água de abastecimento 
efetuado maioritariamente em Postos de Cloragem (86%), mas também em Estações de 
Tratamento de Águas (14%), correspondendo a população servida com água tratada nestes 
domínios a, respetivamente, 65% e 35%.  
 
No que diz respeito à drenagem e tratamento de águas residuais, o PEAASAR II (2007-2013) 
estabelecia como meta para 2013, uma cobertura nacional de 90% da população servida, 
valor que em 2009 ainda não tinha sido atingido, como se pode verificar no quadro acima. De 
acordo com o referido relatório, a região do Minho e Lima encontrava-se equipada com 43 
ETAR e 11 fossas sépticas coletivas que serviam, respetivamente, 99% e 1% da população, e 
que tratavam, respetivamente, 100% e 0,3% do volume de águas residuais geradas na região.  
 
Em 2015 foi aprovada, pelo Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril, a estratégia para o 
abastecimento de água e o saneamento de águas residuais para Portugal continental no 
período 2014-2020, designada por “PENSAAR 2020 – Uma nova estratégia para o setor de 
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais”, cuja elaboração contemplou um 
balanço do PEAASAR II e um diagnóstico da situação atual, tendo por base dados de 2011, 
uma vez que os dados de 2012 ainda não tinham sido disponibilizados. 
 
De acordo com o PENSAAR 2020 (2015), os resultados alcançados durante a vigência do 
PEAASAR II (2007-2013) mostram que alguns objetivos foram atingidos com sucesso, outros 
evidenciam progresso ou melhoria da situação existente em 2007, mas sem atingir os 
resultados esperados, ficando alguns bastante aquém do previsto.  
 
Os dados disponíveis no PENSAAR 2020 (2015) indicam que, em termos médios a nível 
nacional, 95% da população era servida por rede pública de Abastecimento de Água (AA), 
predominantemente nas áreas urbanas (99%), seguidas das áreas medianamente urbanas 
(94%) e em último lugar as áreas predominantemente rurais (90%), correspondendo o 
concelho Monção a níveis de acessibilidade física ao serviço de Abastecimento de Água que 
variavam entre 80% e 100%, nas áreas predominantemente rurais, entre 90% e 100%, nas 
áreas medianamente urbanas, e entre 95% e 100%, nas áreas predominantemente urbanas. 
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No que diz respeito aos serviços de Saneamento de Águas Residuais (SAR), os dados do 
PENSAAR 2020 (2015) indicam que, em termos médios a nível nacional, 81% da população 
era servida pelo serviço de saneamento, sendo as áreas predominantemente urbanas as que 
apresentavam maiores níveis de acessibilidade física ao serviço (95%), seguidas das áreas 
medianamente urbanas (77%) e as áreas predominantemente rurais (69%). No concelho de 
Monção os níveis de acessibilidade ao serviço de Saneamento de Águas Residuais, situavam-
se entre 60% e 70%, nas áreas predominantemente rurais, entre 70% e 85%, nas áreas 
medianamente urbanas, e entre 80% e 90% nas áreas predominantemente urbanas. 
 
III.8 – PAISAGEM 
 
III.8.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A metodologia seguida neste estudo consistiu na análise integrada dos fatores que 
determinam o carácter da paisagem da área em estudo, tendo por base os elementos 
bibliográficos disponíveis neste domínio e os resultados dos levantamentos de campo 
efetuados para este EIA, suportados por cartografia à escala regional, local e de projeto e por 
registos fotográficos, incluindo fotografia aérea.  
 
Este estudo teve como objetivos identificar e caracterizar as unidades e sub-unidades 
homogéneas de paisagem que se manifestam na área em estudo, centrando-se depois na 
área de implantação do projeto, entendida como a área da pedreira em estudo e a sua 
envolvente, para avaliar os parâmetros “Qualidade visual da paisagem”, “Acessibilidade 
visual”, “Capacidade de absorção visual da paisagem” e “Sensibilidade da paisagem”.  
 
De forma a possibilitar o melhor entendimento das matérias tratadas neste descritor, 
apresenta-se no Anexo IV deste EIA um conjunto de informação cartográfica, à escala       
1/25 000, a saber: “Carta com Unidade e Subunidades de Paisagem e Qualidade Visual da 
Paisagem” (inclui a delimitação da área de implantação do projeto), “Carta Hipsométrica”, 
“Carta com Orientação e Declive das Encostas”, “Carta com Festos e Talvegues” e “Carta 
com Tomadas de Vista”, esta última à escala 1/40 000 e com a localização dos pontos de 
tomada de vista das fotografias apresentadas neste descritor. 
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III.8.2 – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA PAISAGEM  
 
A área em estudo insere-se na Unidade de Paisagem “Entre Minho e Lima”, conforme 
designada na publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 
Portugal Continental” (Cancela d`Abreu et al., 2004), da qual se extraiu a figura seguinte. 
 
Figura III.8.1 - Unidade de Paisagem “Entre Minho e Lima” (Cancela d`Abreu et al., 2004). 
Adaptação com a implantação da área em estudo e da pedreira de Campinhos. 
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A Unidade de Paisagem “Entre Minho e Lima” insere-se num grupo mais abrangente de 
unidades de paisagem designado por “Entre Douro e Minho”, correspondente ao setor NW de 
Portugal Continental que, em termos morfológicos gerais, é descrito por Cancela d’Abreu et al. 
(2004) como um enorme anfiteatro virado ao mar, subindo desde a linha costeira até às serras 
da Peneda e do Gerês, onde se diferencia transversalmente uma sequência de vales mais ou 
menos largos separados por zonas mais altas e respetivas cumeadas. Esta disposição geral 
do relevo exerce uma enorme influência no clima e na identidade de cada compartimento 
fisiográfico que leva a distinguir realidades paisagísticas diversificadas. 
 
A Unidade de Paisagem “Entre Minho e Lima” forma uma unidade homogénea de paisagem 
(UHP) disposta entre os vales dos rios Minho (a norte) e Lima (a sul), caracterizada pela 
coexistência de encostas médias e altas, cabeços e cristas, que genericamente sobem dos 
100 m a um pouco mais de 800 m. 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 (Cancela d’Abreu et al., 
2004).  
 
Para os citados autores esta UHP apresenta uma identidade baixa a média, posto que, apesar 
de uma grande diversidade interna, tem traços comuns com outras unidades minhotas e não 
apresenta zonas com características únicas ou raras. A sua riqueza biológica é, no geral, 
considerada média, combinando zonas de matos e matas com a presença de um mosaico 
agropastoril equilibrado, verificando-se um zonamento bem adaptado às características 
biofísicas presentes, conferido por uma policultura intensiva de regadio nos vales frescos e 
férteis e por matos e povoamentos florestais nos terrenos mais acidentados.  
 
Na área em estudo manifesta-se, de uma forma geral, o quadro paisagístico que caracteriza a 
UHP “Entre Minho e Lima”, com ocupação extensa por matas de floresta de produção nas 
elevações menos declivosas e, com menor expressão, manchas de terrenos agrícolas 
associados a pequenos aglomerados populacionais, dispostos a meia-encosta e nas zonas de 
vale, marcando ainda esta paisagem os afloramentos rochosos nas zonas de relevo mais 
acentuado. 
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Fotografias III.8.1 e III.8.2 – Vistas gerais sobre a área em estudo.  
(Foto da esquerda – sentido NNW; Foto da direita – sentido SE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individualizam-se, assim, na área em estudo três subunidades de paisagem que designamos 
por “meio florestal”, “afloramentos rochosos” e “mosaico rural”, as quais se caracterizam 
seguidamente.  
 
Subunidade “Meio florestal” 
 
Um traço paisagístico da área em estudo é conferido pela sucessão de pequenas elevações 
dispostas a média altitude, formando um ondulado suave encimado por densos povoamentos 
florestais, à base de pinheiro-bravo, frequentemente em consociação com o eucaliptal, 
resultado de uma florestação em massa sobre terrenos pobres e difíceis de trabalhar, 
assumindo o pinhal a condição de composição vegetal de porte arbóreo com maior dimensão 
naquele território. 
 
Fotografias III.8.3 e III.8.4 – Meio florestal (setor SE da área em estudo).  
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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.  
 
A uniformidade cromática característica destes territórios é apenas quebrada em alguns locais 
pela diversidade de usos do solo associada aos aglomerados rurais, isolados e distantes uns 
dos outros, com as suas casas organizadas em agrupamentos compactos, juntos a campos 
agrícolas dos quais se transita bruscamente para as matas de pinhal envolventes.  
 
Subunidade “Afloramentos rochosos” 
 
Nas zonas de relevo acidentado e de maior altitude, o elemento rochoso marca presença 
predominante, expondo-se à superfície sob a forma de extensos lajedos ou caos de blocos 
graníticos, sulcados e mais ou menos enegrecidos pela erosão.  
 
Fotografias III.8.5 e III.8.6 – Afloramentos rochosos (setor W da área em estudo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cobertura vegetal nas áreas de afloramentos rochosos é escassa, observando-se um 
estrato arbustivo de pequeno porte, pouco denso e pouco diversificado, essencialmente à 
base de tojos, giestas e urzes, que subsistem nas bolsadas de solos existentes ao redor dos 
afloramentos rochosos. Nas zonas mais abrigadas dos ventos, subsiste o pinheiro-bravo em 
unidades isoladas ou em pequenos povoamentos. 
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Neste território rochoso instalaram-se várias pedreiras de rocha ornamental, entre as quais a 
pedreira em estudo, sendo conhecidas as amplas potencialidades económicas do maciço 
granítico aflorante para fins ornamentais. (na fotografia da esquerda, acima, no cume do 
monte surge a pedreira “Laje do Rouxinol”, situada na envolvente NW da pedreira de 
Campinhos).  
 
Fotografia III.8.7 – Vista da pedreira de Campinhos e da sua envolvente WNW. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Às alterações fisiográficas resultantes da exploração do recurso geológico, associam-se os 
contrastes cromáticos e cénicos resultantes da dinâmica produtiva das pedreiras, que se 
acentuam pelo facto de toda a atividade se processar a céu-aberto, com a utilização de 
diversa maquinaria pesada, entre outros elementos discordantes dos traços paisagísticos 
naturais.  
 
Subunidade “mosaico rural” 
 
Com uma densidade populacional baixa, a forma de povoamento neste território é 
determinada por pequenas povoações, isoladas e consideravelmente distantes umas das 
outras, rodeadas por parcelas de terrenos agricultados, dos quais se transita bruscamente 
para as matas de pinhal envolventes.  
 
As áreas agrícolas localizam-se nos vales mais amplos associados aos principais cursos de 
água, próximas de aglomerados rurais que, em geral, ficam situados na periferia desses 
vales, distribuindo-se os casarios pelos sopés ou a meia encosta das elevações que os 
delimitam. 
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Fotografias III.8.8 e III.8.9 – Vista das povoações de Santo André (esquerda) e de Abedim 
(foto da direita).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As forraginosas e o milho são as culturas predominantes, assumindo também expressão os 
vinhedos neste território que se insere na “região demarcada dos vinhos verdes”. Em geral, os 
campos agrícolas são de pequena dimensão, por vezes em socalcos, compartimentados por 
sebes arbustivas, muros de pedra ou ramadas de vinha, formando um reticulado característico 
do regime de propriedade minifundiário.  
 
Na envolvente das áreas agrícolas, onde o relevo se torna mais acidentado, marcam 
presença as matas de pinhal-bravo e eucalipto, podendo ainda observar-se soutos e 
carvalhais em locais mais recônditos que vão subsistindo ao avanço do pinheiro e do 
eucalipto. Junto das galerias ripícolas, observam-se espécies arbóreas típicas de solos 
húmidos, ressaltando a presença de salgueiro e amieiro.  
 
As aldeias mantêm ainda traços característicos da arquitetura rural minhota, designadamente 
ruas empedradas e os casarios (habitações, cortes do gado e espigueiros) construídos em 
cantaria granítica, embora estes traços se encontrem alterados mercê do abandono da 
agricultura e da não conservação das suas estruturas, a que se associa uma construção 
recente com a introdução de elementos estranhos à arquitetura tradicional. 
 
O mosaico rural resultante da associação dos terrenos agrícolas aos aglomerados 
populacionais, confere motivos interessantes a esta subunidade de paisagem, em claro 
contraste com as áreas envolventes de floresta de produção de pinhal-bravo e com as zonas 
de afloramentos rochosos. 
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III.8.3 – ANÁLISE QUALITATIVA DA PAISAGEM 
 
Seguidamente efetua-se a caracterização qualitativa dos parâmetros que caracterizam a 
paisagem em estudo, focalizada na área de implantação do projeto (área da pedreira e sua 
envolvente), no que respeita à «Qualidade visual da paisagem», à «Acessibilidade visual», à 
«Capacidade de absorção visual da paisagem» e à «Sensibilidade da paisagem», de acordo 
com os critérios do Visual Management System (VMS), desenvolvido pelo U.S. Forest Service 
(U.S. Department of Agriculture, in Canter, L. W., 1996). 
 
Para cada um destes fatores são descritos os critérios que estabelecem os fundamentos 
gerais das respetivas análises, com base nos quais se concretiza a classificação focalizada na 
área em estudo. 
 
Os resultados desta análise serão integrados na avaliação dos impactes na paisagem 
associados ao projeto em apreço (item IV.6 - Impactes na Paisagem). 
 
Qualidade visual da paisagem 
 
A qualidade visual da paisagem está relacionada com o modo como os atributos fisiográficos 
e biofísicos se conjugam para determinar o carácter da paisagem e proporcionar a perspetiva 
estética do conjunto, tendo em conta o equilíbrio das formas e lineamentos do relevo, a 
complexidade das estruturas ecológicas, a expressividade da rede hidrográfica, a diversidade 
e harmonia das cores e texturas, entre outros parâmetros. A qualidade visual da paisagem 
pode ser classificada de acordo com o seguinte critério: 
 
− Elevada qualidade quando se trata de uma paisagem distinta, com particular beleza, 

conferida pela manifestação de recursos biofísicos distintos e variados, que se conjugam em 
motivos cénicos singulares. A especificidade do conjunto deriva da raridade dos recursos 
biofísicos e/ou da qualidade dos padrões de forma, cor e textura. O grau de intervenção 
humana é muito baixo ou nulo. 

 
− Moderada qualidade quando se trata de uma paisagem comum, não obstante incorporar 

recursos biofísicos interessantes, mas sem padrões que, individualmente ou em conjunto, 
possam manifestar motivos cénicos singulares. O grau de intervenção humana é baixo ou 
moderado. 
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− Baixa qualidade quando se trata de uma paisagem desinteressante do ponto de vista dos 
recursos biofísicos que incorpora, ou porque são pouco diversificados ou porque se 
encontram degradados/empobrecidos, manifestando fraca expressividade de zonamentos 
cénicos. O grau de intervenção humana é moderado a elevado. 

 
Aplicando este critério à área de implantação do projeto, ressalta a baixa diversidade de 
atributos biofísicos, relacionada com as áreas desprovidas de coberto arbóreo e mesmo 
arbustivo, onde predominam os afloramentos rochosos e com as áreas de floresta de pinhal, 
expressando padrões monótonos de cor e textura.  
 
O mosaico rural já caracterizado neste estudo, enriquece a estrutura paisagística do território 
em análise, mas não adquire dimensão geográfica suficiente para compensar os zonamentos 
de inferior qualidade relacionados com as estruturas dominantes acima referidas. 
 
Neste contexto, resulta atribuir à paisagem em análise uma qualidade visual baixa a 
moderada. 
 
Acessibilidade visual  
 
A análise da acessibilidade visual centrou-se na identificação dos locais com potenciais 
observadores, a partir dos quais se pode aceder visualmente à pedreira em estudo, tendo os 
levantamentos de campo realizados neste domínio incidido nas povoações da envolvente da 
pedreira, designadamente Abedim (lugares de Gandrachão, Tourôa, Laje e Pomêda), 
Barroças e Taias (lugares de Santo André, Verdisão e Retorta), Boivão (lugares de Pedreira e 
Cima de Vila) e Pias (lugares de Fontão, Lamoso e Barroso).   
  
Desta análise, verificou-se que, devido às interposições do relevo, a área da pedreira, no 
conjunto da área em exploração e área em ampliação, não é visível a partir de rodovias e das 
povoações da sua envolvente, com exceção das povoações de Pomêda (Abedim) e Fontão 
(Pias), a primeira situada a cerca de 2 250 metros a Este da pedreira e a segunda a cerca de 
2 700 metros a NNE da pedreira.  
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Em ambas as povoações é apenas visível uma pequena parte da área da pedreira, surgindo 
esta em planos distantes da povoação. A fotografia seguinte mostra as condições de 
visibilidade da pedreira em estudo, a partir da povoação de Fontão (Pias). 
 
Fotografia III.8.10 – Vista da pedreira em estudo, a partir da povoação de Fontão. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Da povoação de Gandrachão (Abedim), apesar da proximidade a que esta se encontra da 
povoação, apenas se obtém acessibilidade visual à pedreira, e apenas a pequena parte da 
sua área, a partir de determinados locais situados na periferia da povoação, assim como de 
pequenos troços do caminho municipal que liga esta povoação a Tourôa (Abedim), devido às 
formas do relevo e ao coberto arbóreo que se interpõe no sentido da pedreira.  
 
Nestas condições, tendo ainda em conta o reduzido número de potenciais observadores 
relacionado com as povoações em causa (Pomêda e Fontão), atribui-se baixa acessibilidade 
visual à área da pedreira em estudo. 
 
Sensibilidade da paisagem 
 
A sensibilidade de uma paisagem está relacionada não só com a sensibilidade/vulnerabilidade 
ou raridade dos seus recursos biofísicos, mas também com fatores de ordem sócio-cultural, 
tais como 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. Estes 
fatores devem ser conjugados com a acessibilidade visual, atendendo à localização, número e 
tipo (residentes, visitantes ou transeuntes) dos potenciais observadores. 
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Deste modo, considera-se que uma paisagem tem elevada sensibilidade quando encerra 
estruturas geomorfológicas ímpares; hidrografia expressiva; elevado valor ecológico; uso 
(efetivo, equilibrado e com suficiente expressão territorial) agrícola ou florestal do solo, 
demarcando zonamentos cénicos harmoniosos na paisagem; áreas de carácter lúdico, cultural 
e/ou religioso; relevante dimensão histórica da paisagem (factos históricos relevantes 
ocorridos naquele território, presença de elementos ou estruturas arqueológicas); vínculos de 
afetividade estabelecidos entre a paisagem e as populações autóctones. A acessibilidade 
visual elevada ou moderada reforça este nível de sensibilidade. 
 
Com moderada sensibilidade entende-se uma paisagem que expressa recursos como os 
acima mencionados, mas com menor valor relativo do ponto de vista da sua proteção ou 
valoração ou ainda porque se manifestam a uma escala reduzida, sem dimensão geográfica 
relevante no conjunto dos traços paisagísticos que caracterizam o território em análise. A 
acessibilidade visual deverá ser elevada ou moderada, se for baixa a paisagem poderá ser 
classificada no nível de sensibilidade inferior. 
 
Com baixa sensibilidade pode-se entender uma paisagem onde não intervêm fatores de 
ordem, quer biofísica, quer sócio-cultural, relevantes, independentemente da dimensão 
geográfica do território onde se manifestam. A acessibilidade visual deverá ser moderada ou 
baixa, se for elevada poderá levar a atribuir à paisagem um nível de sensibilidade moderado. 
 
Na área de implantação do projeto ressalta a presença dominante das áreas de afloramentos 
rochosos e das áreas de floresta de produção, que, aliadas à presença das unidades de 
indústria extrativa, são responsáveis por um zonamento cénico empobrecido, monótono e 
pouco interessante do ponto de vista paisagístico. Apenas nas zonas de vale, onde surgem os 
campos agrícolas, os aglomerados populacionais e as galerias ripícolas, se observa um 
quadro paisagístico mais interessante, tratando-se, no entanto, de pequenas áreas que 
acabam por ser absorvidas pelo quadro paisagístico dominante menos atrativo. 
 
Há, contudo, a presença de uma área com a qual a população local estabelece vínculos de 
caráter cultural e religioso, como é o caso do geosítio “Castelo de São Martinho da Penha”, 
situado defronte da pedreira de Campinhos, a Este, já caracterizado neste estudo (ver item 
III.2.2). 
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Assim, considerando o quadro paisagístico geral da área de implantação do projeto e 
ponderando, em particular, todas as variáveis relacionadas com o geosítio “Castelo de São 
Martinho da Penha”, atribui-se moderada sensibilidade à paisagem desta área, tendo ainda 
em conta a baixa acessibilidade visual à pedreira em estudo, incluindo a partir do geosítio.  
 
Capacidade de absorção visual  
 
A capacidade de absorção visual (CAV) relaciona-se com a capacidade da paisagem para 
integrar (absorver) novas estruturas, sem que tal altere o seu carácter e qualidade visual, 
tendo em conta as bacias visuais geradas no território em análise passíveis de permitir a 
acessibilidade visual à área a intervencionar. 
 
Conforme já analisado, são identificadas apenas duas bacias visuais com integração da área 
de implantação do projeto, geradas a partir das povoações Pomêda (Abedim) e Fontão (Pias). 
Nestas povoações, os potenciais observadores estão distantes (a mais de 2 000 metros) e 
numa posição bastante inferior (-200 metros, no caso de Fontão, e -150 metros, no caso de 
Pomêda) à área de implantação do projeto. 
 
Na direção da área de implantação do projeto, os potenciais observadores situados nestas 
povoações obtêm uma elevada amplitude de visão, sendo apenas observável uma pequena 
parte da área da pedreira, que surge distante e diluída no vasto território visualmente 
acessível.  
 
Estes aspetos, a que se alia o pequeno número de potenciais observadores, permitem atribuir 
elevada capacidade de absorção visual à paisagem da área de implantação do projeto, ou 
seja, a paisagem apresenta uma capacidade elevada para integrar novas estruturas ou 
elementos a si alheios, sem alterar o seu carácter e qualidade visual. 
 
Conclusões 
 
A paisagem da área de implantação do projeto (área da pedreira em estudo e sua envolvente) 
é caracterizada por baixa a moderada qualidade visual, baixa acessibilidade visual e 
moderada sensibilidade visual. A baixa acessibilidade visual confere a esta paisagem uma 
elevada capacidade de absorção visual.  
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III.9 – FAUNA, FLORA E HABITATS 
 
III.9.1 – ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO 
 
A influência que o clima exerce, em particular, sobre a vegetação, é de uma importância 
extrema e condicionante, determinando de um modo generalizado os elementos do meio 
natural e, consequentemente, o tipo e distribuição da flora num determinado território 
biogeográfico (Fernandes, 1991 in Ferreira, R. P. e Gomes, C. P., 2002).   
 
O território continental português distribui-se, de forma desigual, por duas regiões 
biogeográficas holárticas: a Eurosiberiana, que abrange o NW de Portugal continental, e a 
Mediterrânica, que abrange a restante parte de Portugal continental. A área em estudo  
insere-se na Região Eurosiberiana, enquadrando-se na seguinte divisão biogeográfica: 
(Costa, J. C. et al., 1998)   
 

Reino: Holártico 
     Região: Eurosiberiana 
          Sub-Região: Atlântica-Medioeuropeia 
               Superprovíncia: Atlântica 
                    Província: Cantabro- Atlântica 
                        Subprovíncia: Galaico-Asturiana 
                            Setor: Galaico-Português 
                                Subsetor: Miniense 
                                    Superdistrito: Miniense Litoral  

 
De acordo com Costa, J. C. et al. (1998), a Região Eurosiberiana caracteriza-se 
bioclimaticamente por uma aridez estival nula ou muito ligeira, nunca superior a dois meses 
secos, encerrando a Sub-Região Atlântica-Medioeuropeia caracterizada por um clima 
temperado e chuvoso sem uma estação seca clara. As formações climácicas mais 
representativas desta Sub-região são os bosques de árvores de folhas brandas, planas, 
grandes e caducas de inverno, como os carvalhos (Quercus subgen. Quercus), as faias 
(Fagus spp.), os vidoeiros (Betula spp.), os freixos (Fraxinus spp.), os bordos (Acer spp.), 
entre outros. A vegetação de montanha e alta montanha pode ser constituída por bosques de 
coníferas. 
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A Superprovíncia Atlântica caracteriza-se por um clima determinado pelo efeito amenizante do 
Oceano Atlântico, que confere a este território uma amplitude térmica anual (continentalidade) 
pouco acentuada, sem invernos muito rigorosos, nem verões muito quentes. Este clima 
favorece a presença de plantas da denominada “flora atlântica” como sejam o carvalho-roble 
(Quercus robur), o vidoeiro (Betula pubescens subsp. celtiberica), a faia (Fagus sylvatica), 
árvore naturalizada nas montanhas do Noroeste de Portugal, os bordos (Acer spp.), os tojos 
(Ulex europaeus, Ulex minor, Ulex galli - não ocorrendo este último em Portugal), algumas 
urzes (Erica ciliaris, Erica cinerea, Daboecia cantabrica) e outras plantas. 
 
A Superprovíncia Atlântica divide-se, por sua vez, em quatro Províncias, sendo que a única 
presente em Portugal é a Cantabro-Atlântica, caracterizada pela presença de tojais do 
Daboecenion cantabricae. Esta Província está representada pela Subprovíncia             
Galaico-Asturiana, caracterizada pela presença de espécies de plantas de distribuição ibérica 
ocidental como sejam a Linaria triornithophora, Omphalodes nítida e Saxifraga spathularis.  
  
O Setor Galaico-Português corresponde ao setor mais meridional e de maior influência 
mediterrânica de toda a Região Eurosiberiana e entre as numerosas espécies de apetência 
atlântica e oceânica próprias deste Setor, Costa et al. (1998) destacam: Acer pseudoplatanus, 
Antoxanthum amarum, Carduus gaianus, Centaurium scillioides, Cytisus striatus, Daboecia 
cantabrica, Elymus pycnanthus, Euphorbia dulcis, Genista berberidea, Hypericum 
androsaemum, Origanum vulgare, Phalaris arundinacea, Pyrus cordata, Quercus robur, Ulex 
europaeus, Ulex minor, Viola lactea, etc., sendo endemismos do Setor as espécies Armeria 
humilis subsp. odorata, Laserpitium eliasii subsp. thalictrifolium, Murbeckiella sousae, 
Narcissus nobilis, Sedum pruinatum e Thymelaea broteroana. A paisagem deste setor é 
dominada por tojais e urzais que resultam da degradação dos carvalhais de Quercus robur. 
 
O Subsetor Miniense representa um território de bioclima temperado hiper-oceânico ou 
oceânico, posicionado nos andares termotemperado e mesotemperado inferior, de 
ombroclima húmido a hiper-húmido. Ocorrem neste território alguns endemismos cujas 
populações são exclusivas ou estão em grande parte incluídas neste Subsetor, sendo 
destacadas pelos citados autores as espécies: Armeria pubigera, Rhynchosinapis jonhnstonii 
(Coincya monensis var. johnstonii), Jasione lusitana, Narcissus cyclamineus, Narcissus 
portensis, Scilla merinoi, Silene marizii e Ulex micranthus e outras de distribuição mais lata em 
Portugal, mas com grande expressão neste território, entre as quais, Carex durieui, Carex 
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pilulifera, Centaurea limbata subsp. limbata, Ophioglossum lusitanicum, Salix arenaria, 
Sesamoides canescens subsp. suffruticosa, Trichomanes speciosum, Ulex europaeus subsp. 
latebracteatus, Veronica montana.  
 
A vegetação climácica do Subsetor Miniense é constituída pelos carvalhais mesotemperados 
e termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que 
sobrevivem em pequenas bolsas seriamente ameaçadas. São característicos os giestais do 
Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum latebracteatominoris, 
Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati (Serra de Arga) e Erico umbellatae-Ulicetum micranthi. 
Ocorrem ainda os tojais do Ulici europaei-Ericetum cinereae e mais localmente os urzais-tojais 
do Ulici minoris-Ericetum umbellatae. Nos solos com hidromorfismo é comum o urzal higrófilo 
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em mosaico com os urzais mesófilos é frequente o arrelvado 
anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii. Nas áreas mais secas, em solos graníticos 
profundos, ocorrem orlas arbustivas espinhosas com Pyrus cordata (Frangulo alni-Pyretum 
cordatae). O Scrophulario-Alnetum glutinosae é o amial mais generalizado. 
 
III.9.2 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DA REGIÃO EM ESTUDO 
 
No vale do rio Minho coexiste uma agricultura de regadio, em pequenas parcelas, intercaladas 
por usos florestais dispersos, com ocorrência significativa de sebes, matas e matos, 
originando um mosaico diversificado. O Sítio da Rede Natura 2000 “Rio Minho” (PTCON0019) 
reúne um conjunto de habitats húmidos de elevada importância ecológica, designadamente 
matas ripícolas, leitos de cheia rochosos, juncais e sapais, constituindo um meio importante 
para a conservação de espécies piscícolas migradoras e também para algumas espécies de 
mamíferos associados ao meio aquático e à vegetação ribeirinha. 
 
A Zona de Proteção Especial “Estuário dos Rios Minho e Coura” (PTZPE0001) estende-se de 
Valença até à foz do rio Minho, envolvendo um conjunto de habitats húmidos que incluem as 
águas estuarinas, bancos de vasa e de areia, sapais, matas ripícolas, caniçais e juncais. Na 
zona central do estuário, a velocidade do fluxo diminui permitindo a acumulação de depósitos 
sedimentares e a formação de ilhas que albergam uma avifauna muito diversificada com 
destaque para as aves aquáticas invernantes, constituindo também locais importantes de 
passagem migratória para passeriformes, nomeadamente as áreas de caniçal na confluência 
dos dois rios e as manchas de floresta aluvial.  
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As manchas florestais extensas e bem preservadas constituem também habitats relevantes 
para a fauna, em particular os territórios de carvalhal húmido, onde predominam os carvalhais 
de Quercus robur, e nas áreas mais continentais, o carvalho-negral (Quercus pyrenaica). O 
Sítio da Rede Natura 2000 “Corno do Bico” (PTCON0040), que inclui a Área Protegida “Corno 
do Bico”, visa a proteção destes elementos da vegetação natural a que se associa um estrato 
arbustivo diversificado com elevada abundância de arando (Vaccinium myrtillus), vidoeiro 
(Betula celtiberica) e azevinho (Ilex aquifolium), urzais-tojais higrófilos de Erica tetralix e Ulex 
minor e tojais mesófilos dominados por Ulex europaeus subsp. Latebracteatus e Ulex minor, 
registando-se a presença da Bruchia vogesiaca e de Bryorythrophyllum campylocarpum, 
assim como populações, das mais bem conservadas a nível nacional, de Narcissus 
cyclamineus. De relevar a importância deste SIC para o lobo ibérico (Canis lupus signatus), 
permitindo assegurar a ligação entre o núcleo populacional do Gerês e as áreas marginais do 
território nacional de distribuição desta espécie, nomeadamente à serra de Arga. 
 
Em toda a região, o pinhal-bravo é a formação predominante, resultado de uma florestação 
em massa realizada sobre áreas outrora ocupadas por matos incultos, mas que também 
conduziu à regressão do carvalhal autóctone, atualmente confinado às áreas mais recônditas 
e isoladas e que importa proteger. O estrato arbustivo associado aos pinhais é constituído por 
feto-ordinário, urzes e tojos, espécies adaptadas aos solos pobres e em geral ácidos, 
característicos das áreas de pinhal. 
 
Nas áreas a maior altitude marcam presença os afloramentos rochosos de constituição 
granítica, surgindo em extensos lajedos ou amontoados de grandes blocos. Os matos de 
giestais do género Cytisus predominam nestas zonas de maior altitude, ocupando as bolsadas 
de solos que se acumularam nas depressões rochosas, formando matagais em geral baixos, 
mais ou menos densos, comummente associados a unidades isoladas de pinheiro-bravo. 
 
A área em estudo reflete alguns dos traços ecológicos da região onde se insere, sem, no 
entanto, abranger nenhuma das áreas sensíveis estabelecidas na região. Os Sítios da Rede 
Natura 2000 “Corno do Bico”, localizado cerca de 1,5 km a S, e “Rio Minho”, localizado cerca 
de 3,6 km a N, e a Zona de Proteção Especial “Estuário dos Rios Minho e Coura”, localizada 
cerca de 5,3 km a W, são as áreas sensíveis que se encontram mais próximas da área em 
estudo (ver cartografia das áreas sensíveis no Anexo II).  
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III.9.3 – FLORA E VEGETAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 
 
Na área em estudo observam-se zonas com características geomorfológicas e biofísicas 
diferenciadas. As áreas a maior altitude constituem um meio rochoso associado a um esparso 
coberto vegetal essencialmente herbáceo e arbustivo. Nas vertentes mais suaves verifica-se a 
presença massiva de floresta de pinhal-bravo que se desenvolve até aos sopés dos montes, 
ocupando mesmo os vales mais encaixados. As zonas aplanadas de vales abertos e de fundo 
mais ou menos largo, são ocupadas por campos agrícolas, frequentemente associados a 
galerias ripícolas de cursos de água sazonais. 
 
No meio rochoso, a escassez de solos e o maior rigor dos ventos são fatores que limitam o 
coberto vegetal a um reduzido número de espécies capazes de suportar condições biofísicas 
muito desfavoráveis, ocorrendo, assim, formações acidófilas, que se desenvolvem sob 
influência atlântica, resistentes aos períodos de secura estival e pouco exigentes em termos 
de solo.  
 
As formações predominantes são os giestais, essencialmente formados por Cytisus 
multiflorus, Cytisus scoparius e Genista florida, associados a tojos (Ulex minor e Ulex 
europaeus) e, com menor frequência, a urzes (Erica cinerea e Erica arborea), rosmaninho 
(Lavandula pedunculata), carqueja (Pterospartum tridentatum) e esteva (Cistus ladanifer). 
Pontualmente, ocorrem no domínio dos afloramentos rochosos unidades isoladas ou 
pequenos grupos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Na transição para locais mais sombrios e 
húmidos, os matagais dão lugar à colonização por fetos, tais como o feto-ordinário (Pteridium 
aquilinum), feto-real (Osmunda regalis) e feto-pente (Blechnum spicant).   
 
Nas áreas depressionárias envolventes dos afloramentos rochosos, onde o relevo permitiu 
alguma acumulação de solos, os giestais apresentam uma cobertura elevada, em formações 
geralmente baixas. Nas áreas mais abertas destes matagais aparecem associadas gramíneas 
e outras herbáceas características destes meios, tais como trovisco (Daphne gnidium), erva-
sapa (Agrostis curtisii), erva-das-setes-sangrias (Lithodora prostrata), campainhas-do-outono 
(Leucojum autumnale), milfurada (Hypericum perforatum), alcária (Xolantha tuberaria), cardo 
(Galactites tomentosa), leituga (Hypochoeris radicata), bule-bule (Briza maxima), linária 
(Linaria viscosa) e cravo-do-monte (Simethis mattiazzi). 
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A floresta é dominada pelo pinheiro-bravo (Pinus pinaster), frequentemente em consociação 
com o eucalipto (Eucalyptus globulus). O estrato arbustivo das matas de pinhal é constituído 
por tojos (Ulex europaeus, Ulex minor e Genista falcata), urzes (Erica cinerea, Erica arborea, 
Calluna vulgaris) e carqueja (Pterospartum tridentatum), torga (Erica umbellata), roselha 
(Cistus albidus e Cistus crispus) e sargaço (Cistus salvifolius). As áreas sombrias e húmidas 
são também ocupadas por fetos, sendo o feto-ordinário (Pteridium aquilinum) o mais adaptado 
a este meio. No estrato herbáceo do pinhal pode encontrar-se, a par de algumas das espécies 
referidas para os matagais, Pseudarrhenatherum longifolium, salvia-bastarda (Teucrium 
scorodonia), tasneirinha (Senecio vulgaris), raspa-saias (Picris echioides), queiroga (Erica 
umbellata) e funcho (Foeniculum vulgare).  
 
Os carvalhais encontram-se reduzidos a pequenos núcleos, frequentemente junto às 
povoações ou marginais aos campos agrícolas, sendo representados por carvalho-roble 
(Quercus robur) e carvalho-negral (Quercus pyrenaica), por vezes em consociação com 
vidoeiro (Betula celtiberica), faia (Fagus sylvatica) e castanheiro (Castanea sativa) 
 
O tipo de solos associados aos bosquetes caducifólios, em geral solos espessos e ricos em 
nutrientes, favorecem a presença de um estrato arbustivo diversificado composto por urzes 
(Erica ciliaris, Erica cinerea, Erica scoparia, Erica australis), roselha (Cistus spp.), pilriteiro 
(Crataegus monogyna), rosmaninho (Lavandula pedunculata), arando (Vaccinium myrtillus), 
espinheiro (Pyrus cordata), sabugueiro (Sambucus nigra), azevinho (Ilex aquifolium), 
gilbardeira (Ruscus aculeatus) e aroeira (Pistacia lentiscus). Das herbáceas características 
deste meio referem-se a erva-molar (Holcus mollis), erva-branca (Holcus lanatus), prunela 
(Prunella vulgaris), arenária (Arenaria montana), carvalhinha (Veronica officinalis), uva-de-cão 
(Tamus communis), esporas-bravas (Linaria triornithophora), Melampyrum pratense, Stellaria 
holóstea e Omphalodes nitida. 
 
As áreas agricultadas desenvolvem-se, ao longo de vales mais ou menos largos, próximas 
dos aglomerados populacionais e frequentemente associadas aos de cursos de água 
sazonais, sendo predominantemente ocupadas pelo cultivo de forraginosas, prados 
temporários e vinhedos. As parcelas agrícolas são divididas por muros de pedra solta ou por 
cordões arbustivos, tratando-se de uma agricultura praticada em pequena escala e, de certa 
forma, enquadrada no ambiente natural envolvente.  
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Parte dos terrenos agrícolas encontram-se em pousio, alguns abandonados, sendo usados 
como pastagens para o gado, permitindo a presença em locais menos intervencionados, de 
alguns géneros da família das liliáceas, como a hera (Smilax aspera), que cresce agarrada 
aos muros mais abrigados, e vegetação herbácea e sub-arbustiva composta por arando 
(Vaccinium myrtillus), cornichão (Lotus glareosus), ervilhaca (Vicea spp.),                          
trevo-de-folhas-estreitas (Trifolium angustifolium), luzerna (Medicago spp.), malva-bastarda 
(Lavatera crética), malmequer (Chrysantemum coronarium), gladíolo-silvestre (Gladiolus 
illyricus), escrofulária (Scrophularia scorodonia), erva-dos-moinhos (Filago pyramidata), 
soagem (Echium plantagineum) e tomilho (Thymus zygis subsp.sylvestris), sendo também de 
referir a vegetação rupícola ou fissurícola (Umbilicus rupestris, Parietaria judaica e Sedum 
spp.), que pode ser encontrada nos muros de pedra granítica que delimitam os campos 
agrícolas, recebendo os nutrientes provenientes das terras fertilizadas envolventes.   
 
Nas galerias ripícolas em contacto com as parcelas agrícolas encontram-se salgueiros (Salix 
spp.), o 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 
característico 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, das quais se destaca a hortelã-da-
água (Mentha aquatica), agrião (Rorippa nasturtium-aquaticum), tomentilha (Pontetilla erecta), 
salgueirinha (Lythrum salicaria), festuca-alta (Festuca arundinaceae), trevo-roxo (Trifolium 
pretense), jacinto-dos-campos (Hyacinthoides hispânica), junco (Juncus squarrosus) e    
junco-dos-prados (Luzula campestris).  
 
Os vales dos principais cursos de água constituem as áreas onde grande parte das espécies 
faunísticas encontra maiores possibilidades de alimentação e reprodução. Estas zonas 
ribeirinhas favorecem a interação do meio aquático com o meio terrestre adjacente, originando 
um sistema ecológico aberto que permite o estabelecimento de relações tróficas e de 
simbiose entre os animais e as plantas dos ecossistemas dulçaquícola e terrestre.  
 
 



 

III.114 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

III.9.4 – FAUNA DA ÁREA EM ESTUDO  
 
A caracterização da fauna da área em estudo considerou os habitats mais representativos 
(meios rochoso e florestal e áreas agrícolas), sendo no meio florestal que a maior parte das 
espécies faunísticas referenciadas para a região encontra as melhores condições de refúgio e 
de reprodução, a partir do qual dispersam para as áreas envolventes em busca de alimento, 
ocorrendo nas matas de maior dimensão as espécies típicas de amplos territórios e mais 
sensíveis à presença humana.  
 
Este estudo teve particularmente em conta as espécies consideradas de maior valor 
referenciadas para a região, quer em termos de proteção/conservação e vulnerabilidade, quer 
em termos socioeconómicos, considerando ainda a proximidade da área em estudo aos Sítios 
de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000 “Rio Minho” e “Corno do Bico” e à Zona de 
Proteção Especial “Estuário dos Rios Minho e Coura”. 
 
Para a verificação dos estatutos de proteção/conservação e de vulnerabilidade das espécies 
de vertebrados terrestres foram tidos como elementos principais de consulta o Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal - LVVP (Cabral, M. J. et al., 2006) e as Diretivas Aves e Habitats, 
transpostas pelo D. L. 140/99, de 24 de abril, republicado pelo D. L. 49/2005, de 24 de 
fevereiro e alterado pelo D. L. 156-A/2013, de 8 de novembro.   
 
III.9.4.1 – AVIFAUNA  
 
Na base da diversidade das biocenoses está a interpelação de áreas com diferentes 
densidades de coberto vegetal arbóreo, com a existência de áreas abertas e de outras áreas 
onde se verifica uma densidade arbórea assinalável, condições que para as comunidades 
faunísticas, avifauna em particular, são bastante importantes pois proporcionam micro-
habitats que fomentam a diversidade.  
 
O potencial avifaunístico da área de estudo é elevado, designadamente ao nível dos 
passeriformes, os quais ocorrem de um modo geral por toda a área em estudo e dos 
falconiformes, espécies típicas de territórios mais densamente florestados ou rochosos a 
maior altitude que proporcionam boas zonas de caça e, simultaneamente, de suporte para os 
ninhos. A presença dos cursos de água perenes são condições decisivas para a ocupação 
efetiva de diversas espécies de aves características destes meios. 
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Estas condições favorecem a presença na área em estudo de aves de rapina, 
designadamente a águia-caçadeira (Circus pygargus), inserida na categoria “Em Perigo” do 
LVVP, o açor (Accipiter gentilis), o falcão-abelheiro (Pernis apivorus) e a ógea (Falco 
subbuteo), inseridas na categoria “Vulnerável” do LVVP, a águia-cobreira (Circaetus gallicus) 
e o bufo-real (Bubo bubo), inseridas na categoria “Quase Ameaçado” do LVVP, e a         
águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), o milhafre-preto (Milvus migrans), o peneireiro-vulgar 
(Falco tinnunculus), a coruja-das-torres (Tyto alba) e o mocho-galego (Athene noctua), 
inseridas na categoria “Pouco Preocupante” do LVVP.  
 
Os giestais, quando em formações altas e contínuas, podem ser utilizados como locais de 
refúgio e nidificação de aves essencialmente terrestres, como a codorniz (Coturnix coturnix) e 
a perdiz (Alectoris rufa), espécies cinegéticas de captura regulamentada. Contudo, os giestais, 
ao impedirem o desenvolvimento de outras espécies florísticas por ensombramento e 
constrangimento do espaço, proporcionam, um meio arbustivo de baixa diversidade que 
acaba por determinar, em geral, uma fraca representatividade faunística. 
 
Nos campos agrícolas e zonas arborizadas envolventes, a diversidade é dominada pelos 
passeriformes que encontram nestas áreas as melhores condições de alimentação e também 
de nidificação. Das espécies assinaladas, referem-se o corvo (Corvus corax), o             
picanço-de-dorso-ruivo (Lanius collurio), a petinha-das-árvores (Anthus trivialis) e o rouxinol-
dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus), espécies inseridas na categoria “Quase Ameaçado” 
do LVVP, e a carriça (Troglodytes troglodytes), o gaio (Garrulus glandarius), o chapim-
rabilongo (Aegithalus caudatus), a laverca (Alauda arvensis), o tentilhão (Fringilla coelebs), o 
chamariz (Serinus serinus), a toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla), o rouxinol-bravo (Cettia 
cetti), o chapim (Parus spp.), o pardal (Passer domesticus), a cotovia-dos-bosques (Lullula 
arborea), a petinha-dos-campos (Anthus campestris) e a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), 
inseridas na categoria “Pouco Preocupante”. 
 
São referenciadas como espécies cinegéticas de captura regulamentada o pombo-torcaz 
(Columba palumbus), a rola-brava (Streptopelia turtur), a codorniz (Coturnix coturnix), a perdiz 
(Alectoris rufa), a gralha-preta (Corvus corone), o gaio (Garrulus glandarius), a pega (Pica 
pica), o melro-preto (Turdus merula), o tordo-pinto (Turdus philomelos) e a tordoveia (Turdus 
viscivorus), espécies inseridas na categoria “Pouco Preocupante” do LVVP, e o             
pombo-das-rochas (Columba livia), inserido na categoria “Informação Insuficiente” do LVVP. 
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Das espécies associadas aos habitats aquáticos, está referenciada a ocorrência do pato-real 
(Anas platyrhynchos) e da galinha-d’água (Gallinula chloropus), também espécies cinegéticas 
de captura regulamentada, do frango-d’água (Rallus aquaticus), da garça-branca (Egretta 
garzetta), da garça-real (Ardea cinerea), do guarda-rios (Alcedo atthis), do melro-d’água 
(Cinclus cinclus) e das alvéolas (Motacilla spp.), espécies inseridas na categoria “Pouco 
Preocupante” do LVVP. 
 
Das espécies da avifauna assinaladas para a região, 12 têm estatuto de proteção e/ou 
conservação definido no Anexo A-I do D. L. 140/99, de 24 de abril (redação atual), as quais 
correspondem em geral às espécies acima identificadas para as categorias “Em Perigo”, 
“Vulnerável” e “Quase Ameaçado” do 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 toutinegra-do-mato (Sylvia 
undata), espécies que, tendo estatuto de proteção definido neste diploma legal, são inseridas 
na categoria “Pouco Preocupante” do LVVP.  
 
III.9.4.2 – 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          
D. L. 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), espécie inserida na categoria “Em 
Perigo” do LVVP, e que apresenta o estatuto de proteção e/ou conservação definido nos 
Anexos B-II e B-IV, do D. L. 140/99, de 24 de abril (redação atual), a área em estudo, 
nomeadamente no seu quadrante Sul, abrange o território referenciado pelo ICN (Pimenta, V. 
et al., 2005) como de ocorrência provável da “Alcateia da Boulhosa”, passível de ocupar a 
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região montanhosa de confluência dos concelhos de Valença, Monção e Paredes de Coura, 
tendo sido detetado pela primeira vez em 1996, embora não tenham sido detetadas  
evidências de reprodução em 2000, nem indícios da sua presença em 2002 e 2003. 
 
O D. L. 54/2016, de 25 de agosto, apresenta como objetivo desenvolver os princípios da 
proteção e conservação do lobo ibérico (Canis lupus signatus, Cabrera, 1907), consagrados 
na Lei 90/88, de 13 de agosto, tendo neste âmbito sido elaborado e aprovado, pelo Despacho 
n.º 9727/2017, de 8 de novembro, o Plano de Ação para a Conservação do Lobo-Ibérico 
(Canis lupus signatus) em Portugal (PACLobo), baseado em informação mais atual sobre a 
espécie, traduzida no documento “Situação de referência para o Plano de Ação para a 
Conservação do Lobo-ibérico em Portugal” (ICNF/CIBIO-INBIO/CE3C/UA, 2015), referente ao 
período 2004-2013, segundo o qual a “Alcateia da Boulhosa” é referenciada como uma 
alcateia confirmada.  
 
O PACLobo tem como missão “conservar o lobo-ibérico assegurando a sua coexistência com 
a atividade humana”, na prossecução dos objetivos gerais: «garantir as condições favoráveis 
à conservação do lobo potenciando a sua coexistência com a presença e atividade humana»; 
«aumentar o conhecimento técnico-científico sobre o lobo-ibérico e suas presas»; «promover 
a comunicação, a sensibilização e o envolvimento em prol da conservação do lobo»; e 
«promover a articulação de medidas de política». (secção C.1.4, do Anexo do despacho n.º 
9727/2017, de 8 de novembro). 
 
O rio Minho e seus principais afluentes são importantes para espécies de mamíferos 
associadas ao meio aquático e vegetação ribeirinha, estando referenciadas a lontra (Lutra 
lutra) e a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), espécies inseridas, respetivamente, nas 
categorias “Pouco Preocupante” e “Vulnerável” do LVVP e com estatuto de proteção e/ou 
conservação definido no D. L. 140/99, de 24 de abril (redação atual). A lontra está 
referenciada para o rio Gadanha, afluente do rio Minho com drenagem na área em estudo, em 
troços deste rio com baixa pressão antrópica (C.M. de Monção, 2003).  
 
Os campos agrícolas constituem um meio propício à presença de espécies de mamíferos 
como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o rato-caseiro (Mus domesticus), a ratazana 
(Rattus novergicus), a toupeira (Talpa occidentalis) e o ouriço-cacheiro (Erinaceus 
europaeus), espécies inseridas na categoria “Pouco Preocupante” do LVVP. 
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Relatos de populares referem a presença esporádica de javali (Sus scrofa), inserido na 
categoria de “Pouco Preocupante” do LVVP. É também referida a presença da raposa (Vulpes 
vulpes), podendo supor-se que também possam ocorrer nestas áreas outras espécies de 
carnívoros, como a geneta (Genetta genetta) ou a doninha (Mustela nivalis), provindos dos 
territórios envolventes em busca de alimento.  
 
As condições da área em estudo não se mostram favoráveis à presença de colónias de 
quirópteros, devido à fraca aptidão geológica para a formação de grutas ou cavernas e à 
predominância de um coberto arbóreo à base de pinhal-bravo de produção, embora tais 
condições possam existir em determinados locais proporcionando a ocorrência de espécies 
como o morcego-rabudo (Tadarida teniotis), o morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), 
o morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus), o morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), o 
morcego-hortelão (Eptesicus serotinus) e o morcego-de-água (Myotis daubentonii), espécies 
com estatuto de proteção definido no D. L. 140/99, de 24 de abril (redação atual), estando 
inseridas nas categorias “Informação insuficiente” (as três primeiras) e “Pouco Preocupante” 
(as três últimas), do LVVP. Com estatuto de proteção definido D. L. 140/99, de 24 de abril 
(redação atual) e inseridos na categoria “Vulnerável” do LVVP referem-se o morcego-de-
ferradura-pequeno (Rhinolofus hipposideros), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolofus 
ferrumequinum) e o morcego-rato-grande (Myotis myotis). 
 
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, 
inserindo-se na categoria “Quase Ameaçado” do LVVP.  
 
III.9.4.3 – HERPETOFAUNA  
 
As linhas de água permanentes, as zonas húmidas e os campos agrícolas com pequenos 
charcos, poços, tanques, etc., propiciam a ocorrência de anfíbios, encontrando-se 
referenciados para a região e com potencialidades de ocorrência na área em estudo, o sapo-
corredor (Bufo calamita), o sapo-comum (Bufo bufo), o sapo-parteiro-comum (Alytes 
obstetricans), a rã-ibérica (Rana iberica), a rã-verde (Rana perezi), a rela (Hyla arborea), a 
salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), o tritão-marmorado (Triturus 
marmoratus) e o tritão-de-ventre-laranja (Triturus marmoratus), espécies inseridas na 
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categoria “Pouco Preocupante” do LVVP, e a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) e 
a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) inseridas, respetivamente, nas categorias 
“Vulnerável” e “Quase Ameaçado” do LVVP. 
 
Dos anfíbios assinalados, apenas o sapo-comum (Bufo bufo), o tritão-de-ventre-laranja 
(Triturus marmoratus) e a salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra) não 
apresentam estatuto de proteção e/ou conservação definido no D. L. 140/99, de 24 de abril 
(redação atual). 
 
Os répteis dão preferência a áreas expostas e secas (bosques abertos, matos, áreas 
agrícolas, rochosas e/ou pedregosas, ruínas, entre outras), embora algumas espécies se 
associem a meios aquáticos. 
 
As zonas de cariz rochoso da área em estudo propiciam a presença de répteis que, como 
animais poiquilotérmicos, necessitam de um período de exposição ao sol, preferencialmente 
sobre as rochas, para o aumento da temperatura corporal e início da atividade diurna, sendo 
também nas reentrâncias rochosas que encontram as melhores condições de refúgio, 
hibernação e reprodução, encontrando-se assim na área em estudo condições para a 
presença de espécies como a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus), a cobra-lisa-europeia 
(Coronella austriaca), a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai), a lagartixa-ibérica 
(Podarcis hispanica), a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), o lagarto (Lacerta lepida), 
o licranço (Anguis fragilis) e o fura-pastos (Chalcides striatus).  
 
As zonas mais húmidas associadas aos principais cursos de água reúnem também condições 
para a presença de espécies como o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), o         
cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), a        
cobra-de-água-viperina (Natrix maura) e a cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix).   
 
Dos répteis assinalados, a cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca) e o cágado-de-carapaça-
estriada (Emys orbicularis) inserem-se, no LVVP, nas categorias “Vulnerável” e “Em Perigo”, 
respetivamente, inserindo-se os restantes na categoria “Pouco Preocupante”. Apresentam 
estatuto de conservação e/ou proteção definido no D. L. 140/99, de 24 de abril (redação 
atual), a cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca), a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides 
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). 
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III.9.4.4 – ICTIOFAUNA  
 
As espécies piscícolas referenciadas para a bacia hidrográfica do rio Minho são o salmão 
(Salmo salar), a lampreia-marinha (Peromyzom marinus), a truta-de-rio (Salmo trutta), o sável 
(Alosa alosa), a savelha (Alosa fallax), a panjorca (Chondrostoma arcasii), a boga do Norte 
(Chondrostoma duriense) e o barbo-comum (Barbus bocagei). 
 
Dos principais afluentes do rio Minho que efetuam drenagem na área em estudo, o rio 
Gadanha é o único curso de água com condições para ocorrência de espécies piscícolas, 
sendo referenciado para este rio a presença da truta-de-rio (Salmo trutta) e da boga (xxx), 
embora este curso de água não manifeste as características necessárias para a ocorrência da 
maioria das espécies piscícolas que requerem maior nível de proteção, como são o salmão do 
Atlântico (Salmo salar), espécie inserida na categoria “Criticamente em Perigo” do LVVP, o 
sável (Alosa alosa), a panjorca (Chondrostoma arcasii) e a lampreia-marinha (Peromyzom 
marinus), espécies inseridas nas categorias “Em Perigo” ou “Vulnerável” do LVVP. 
 
De salientar que o rio Minho e o rio Lima constituem os únicos rios portugueses onde o 
salmão (Salmo salar) ainda ocorre, verificando-se, contudo, uma acentuada redução da 
população desta espécie nos últimos anos essencialmente devido à construção de barragens 
e açudes que alteram ou impedem o acesso às zonas de desova (Cabral, M. J. et al., 2006).  
 
Todas as espécies referenciadas para a região apresentam estatuto de proteção e/ou 
conservação definido no D. L. 140/99, de 24 de abril (redação atual), com a exceção da   
truta-de-rio (Salmo trutta). 
 
III.9.4.5 – INVERTEBRADOS 
 
A biodiversidade de invertebrados, principalmente a nível de insetos terrestres e voadores, 
gastrópodes, aracnídeos, acarídeos e diplópodes, desempenha um importante papel nos 
ecossistemas, tanto como agentes polinizadores das plantas, como pela sua importância na 
transferência de energia nas redes tróficas, referindo-se, a este respeito, o exemplo dos 
morcegos, que ingerem por noite uma quantidade de insetos correspondente ao seu peso 
corporal. 
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Na área em estudo, a atenção recai sobre o lepidóptero Euphydryas aurinia (constante do 
Anexo II da Convenção de Berna e do Anexo B-II do D. L. 140/99, de 24/04). É uma espécie 
dependente de sistemas de exploração extensivos, sendo beneficiada pela existência de 
áreas de floresta aberta (reprodução) e prados (fase adulta), estando as ameaças à 
conservação associadas à perda e fragmentação de habitat, destruição da vegetação 
autóctone e expansão de espécies de plantas exóticas, ocorrência de fogos e práticas de 
pastoreio intensivo (Maravalhas, E., 2003).  
 
Não se trata de uma espécie ameaçada em Portugal, verificando-se, contudo, um declínio 
populacional onde a pressão humana é maior. Não foi observada aquando das saídas de 
campo efetuadas para o presente estudo. 
 
III.9.5 – FLORA E FAUNA NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
 
O levantamento das formações vegetais correspondentes à área de implantação do projeto 
(área da pedreira em estudo e a sua envolvente) foi realizado com auxílio de fotografia aérea, 
coadjuvado com a realização de percursos pedestres para identificação in loco das espécies 
ocorrentes. Na inventariação da flora e vegetação enfatizaram-se as áreas sujeitas a 
intervenção direta e nas quais os impactes do projeto poderão ser exercidos.  
 
Para a caracterização faunística, a metodologia seguida teve por base a informação 
disponível para a região onde se insere a área em estudo, complementada com prospeções 
de campo dirigidas aos principais grupos faunísticos, com levantamentos periciais, utilizando 
prospeção seletiva de espécies ou vestígios da sua ocorrência. Para o efeito, realizaram-se 
transectos pelas formações vegetais existentes durante as primeiras e últimas horas do dia, 
recorrendo a métodos diretos (observação de espécies por contacto visual e/ou auditivo) e 
indiretos (observação de pegadas, trilhos, tocas, ninhos, pelos, penas, dejetos e egagrópilas), 
estes últimos essencialmente destinados a identificar a possível ocorrência de animais de 
maior porte ou de hábitos noturnos ou crepusculares. 
 
Os trabalhos de campo decorreram na área da pedreira de Campinhos e na sua envolvente, 
abrangendo uma distância de 1000 m à pedreira, tendo sido garantida a prospeção de todas 
as tipologias de coberto vegetal representativas desta zona. As visitas sistemáticas tiveram 
lugar em maio de 2017, com posterior visita em finais de julho deste ano. 
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III.9.5.1 – FLORA E VEGETAÇÃO 
 
Na área de implantação do projeto distinguem-se três zonas com diferenciadas características 
de coberto vegetal e de ocupação dos solos, como são a área da pedreira, a sua envolvente 
S-E-N e a sua envolvente S-W-N. 
 
No quadrante S-E-N evidencia-se um dorso constituído por uma sequência de três elevações 
graníticas (uma delas correspondente ao geosítio “Castelo de São Martinho da Penha”, ver 
item III.15), grosso modo alinhadas SE-NE. À medida que desce de cota, o relevo torna-se 
menos acidentado e os afloramentos rochosos dão lugar a povoamentos de Pinus pinaster 
que se adensam para nascente da área em análise.  
 
Fotografias III.9.1 e III.9.2 – Vistas do quadrante S-E-N da área de implantação do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De um modo geral, o pinhal é constituído por exemplares jovens, dispostos em talhões 
intercalados por estradões florestais e por zonas de clareira, evidenciando a prática 
madeireira a que estes povoamentos estão sujeitos. As manchas de pinhal são extensas, 
embora surjam povoamentos dispersos e sem grande continuidade dadas a dificuldades 
impostas pela irregularidade do relevo e escassez de solos.  
 
O coberto arbustivo destes pinhais é formado por espécies adaptadas a solos ácidos e pouco 
espessos, tendo-se observado formações compostas por Ulex europaeus, Ulex minor, Erica 
umbellata, Calluna vulgaris, ocorrendo, com menor frequência, Pterospartum tridentatum, 
Cistus salvifolius, Cistus crispus e, nas clareiras mais húmidas viradas a norte, Pteridium 
aquilinum. O estrato herbáceo é esparso e pouco diversificado, tendo-se observado a 
presença dispersa de Foeniculum vulgare, Daphne gnidium, Agrostis curtisii, Linaria viscosa e 
Hypericum perforatum. 
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Nas zonas de vale aberto, a Este da pedreira, por onde drena uma linha de água de caráter 
sazonal (sem denominação), encontramos Pinus pinaster, Betula celtiberica, Alnus glutinosa e 
Fagus sylvatica, com um sub-coberto arbustivo e herbáceo composto por Erica cinerea, 
Frangula alnus, Pontetilla erecta, Festuca arundinaceae, Teucrium scorodonia, Pteridium 
aquilinum e Osmunda regalis, Trifolium pratense, Pontetilla erecta, Rorippa nasturtium-
aquaticum, Lotus glareosus, Mentha aquática e Teucrium scorodonia.  
 
Fotografia III.9.3 – Vista do coberto vegetal na zona de vale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A meia encosta, as áreas arborizadas dão lugar aos terrenos agrícolas, associados a 
pequenos aglomerados populacionais, que, nesta área, se encontram essencialmente 
vocacionados para o cultivo da vinha. As áreas marginais aos campos agrícolas ou ficam já 
próximas das povoações ou contactam com as matas de pinhal-bravo envolventes, 
observando-se também aqui exemplares isolados ou pequenos grupos de carvalho-alvarinho 
(Quercus robur) e carvalho-negral (Quercus pyrenaica). 
 
Seja porque se desenvolve a maior altitude e mais desprotegido dos ventos dominantes, seja 
porque tem sido mais fustigado pelos incêndios que nos últimos anos se têm registado 
naquele território (ver item III.5.2), o quadrante S-W-N da área de implantação do projeto 
corresponde a uma extensa superfície essencialmente ocupada pela rocha granítica 
desnudada pela erosão, com um coberto vegetal cingido às bolsadas de solos que subsistem 
entre os afloramentos rochosos.  
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O estrato arbóreo é quase inexistente, observando-se exemplares jovens de Pinus pinaster, 
em geral, dispersos ou em pequenos povoamentos. O estrato arbustivo é dominado por 
Cistus salvifolius, Cistus crispus, Genista florida, Ulex europaeus e Cistus ladanifer, em 
formações baixas e pouco densas, tendo-se observado no estrato sub-arbustivo Lithodora 
prostrata, Daphne gnidium, Agrostis curtisii, Hypericum perforatum, Hypochoeris radicata e 
Xolantha tuberaria. 
 
Fotografias III.9.4 e III.9.5 – Vistas do quadrante S-W-N da área de implantação do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste quadrante drena o ribeiro dos Cortelhos, quase desprovido de vegetação ripícola na 
zona de montante (na fotografia acima, da esquerda, observa-se o troço montante desta linha 
de água). Mais a jusante (norte), este ribeiro une-se a outra linha de água, dando origem ao 
ribeiro dos Cavaleiros, passando este a percorrer um vale mais aberto e a menor altitude, 
associado a vegetação de grande porte e a pequenas parcelas agricultadas, observando-se 
aqui as consociações vegetais características das áreas ribeirinhas, acima descritas. 
 
Fotografia III.9.6 – Vistas do coberto vegetal associado ao ribeiro dos Cavaleiros.  
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A área da pedreira em estudo insere-se na superfície eminentemente rochosa que ocupa a 
maior parte deste quadrante S-W-N, desenvolvendo-se num flanco de encosta com declive 
predominantemente voltado a NNW. A área licenciada da pedreira encontra-se totalmente 
ocupada pelas atividades de exploração, observando-se, na área destinada à sua ampliação, 
a presença dos afloramentos de rocha granítica, com esparsas unidades de pinheiro-bravo e, 
nas bolsadas providas de solos, um coberto herbáceo e arbustivo pouco diversificado e 
empobrecido, com a predominância de Cistus salvifolius, Genista florida, Hypochoeris 
radicata, Xolantha tuberaria, Daphne gnidium e Hypericum perforatum. 
 
Fotografias III.9.7 e III.9.8 – Vistas focalizadas na área de ampliação da pedreira de 
Campinhos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
III.9.5.2 – FAUNA  
 
Na área de implantação do projeto foram identificadas várias espécies de aves, 
maioritariamente passeriformes, num total de 14 espécies, pertencentes a 11 famílias 
(consultar Anexo V), tendo o maior número de observações ocorrido nos campos agrícolas 
associados às linhas de água de caráter sazonal que ocorrem em ambos os quadrantes desta 
área.  
 
Dos mamíferos não foi possível identificar a presença de qualquer espécie, sendo que, com 
base em relatos da população local, são frequentemente observados neste território o coelho-
bravo (Oryctolagus cuniculus) e indícios da presença do javali (Sus scrofa), assim como, com 
menor frequência, avistamentos da raposa (Vulpes vulpes).  
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Relativamente ao lobo (Canis lupus signatus), os relatos das populações locais indicam que 
há já alguns anos, ao que foi possível estimar sensivelmente desde os anos de 2006/2007, 
não é detetada a presença deste carnívoro, pese embora os dados do ICNF (2015) refiram 
registos de indemnizações devidas a ataques atribuídos ao lobo em 2013 nas freguesias de 
Abedim (Monção), Taião (Valença) e Porreiras (Paredes de Coura). 
 
Quanto à fauna herpetológica, as espécies assinaladas para a região apresentam grandes 
variações de detetabilidade ao longo do ciclo anual, em resultado de variações sazonais nas 
taxas de atividade, sendo que muitas espécies apresentam mesmo um período anual de 
hibernação ou de estivação e, apesar de maioritariamente diurnas, algumas espécies 
apresentam hábitos crepusculares e/ou noturnos. Na prospeção, realizada durante o dia em 
habitats de ocorrência potencial, observou-se a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) 
em zona de afloramentos rochosos.  
 
Por se tratar de um território com extensas áreas rochosas, teve-se particular atenção para a 
eventual existência de locais com apetência para albergar morcegos, mas não se 
identificaram na área de implantação do projeto cavidades ou reentrâncias rochosas que 
pudessem servir como local de refúgio destes mamíferos.  
 
No que concerne à ictiofauna, a área de estudo não apresenta condições favoráveis para a 
ocorrência das espécies referenciadas para a região, atendendo ao carácter de sazonalidade 
das linhas de água que efetuam drenagem nesta área, bem como à variabilidade dos caudais 
envolvidos que, no geral, representam reduzidos quantitativos. 
 
III.9.5.3 – CONCLUSÕES  
 
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. 
 
Esta área é caracterizada por uma forte ocupação antrópica, sendo a extração de rocha e a 
exploração florestal os usos dominantes. A par destes aspetos, a área de implantação do 
projeto tem sofrido com os incêndios que ocorreram nos últimos anos um pouco por toda a 
área em estudo.  
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Neste quadro, as matas de pinhal mais preservadas e alguns troços dos vales de drenagem 
de linhas de água sazonais, revestem-se da maior importância pelo descontínuo que 
representam em relação às áreas mais intervencionadas e enquanto bolsas de refúgio de 
biodiversidade.  
 
No que respeita à fauna, considerando a lista de ocorrência potencial na área em estudo (144 
espécies), 15,3% (22 espécies) tem estatuto de ameaça definido no LVVP, existindo uma 
percentagem maior, 38,9% (56), de espécies protegidas pela Diretiva Habitats, o que se deve 
à ocorrência potencial de quirópteros (9 espécies) e da herpetofauna (14 espécies). Das aves 
28,1% (25 espécies) constam da Diretiva Aves.  
 
A baixa percentagem de deteção de espécies durante os trabalhos de campo (cerca de 14% 
das espécies potenciais) reflete a realidade deste local, onde a maioria das espécies animais 
assinaladas na região, em particular as que requerem especial estatuto de conservação, não 
encontra condições favoráveis para fixação ou mesmo para ocorrência esporádica, 
confirmando o baixo valor da área de implantação do projeto em termos faunísticos. 
 
III.9.6 – ESTATUTOS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 
 
Neste estudo procedeu-se à verificação dos estatutos de proteção e conservação das 
espécies faunísticas e florísticas referenciadas para a região em que se insere a área em 
estudo, segundo o D. L. 49/2005, de 24 de fevereiro (Diretivas Aves e Habitats), assim como 
das categorias de ameaça para as espécies animais, de acordo com o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (Cabral, M. J. et al., 2006).  
 
De forma complementar, foram indicados os estatutos de proteção e conservação definidos 
nas convenções internacionais: Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos 
Habitats Naturais da Europa (Convenção de Berna: Decreto n.º 95/81, de 23 de julho), 
Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem 
(Convenção de Bona: Decreto n.º 103/80, de 11 de outubro) e a Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES: 
Decreto n.º 50/80, de 23 de julho). 
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O Anexo V deste estudo contém as listagens das espécies da flora e da fauna referenciadas 
para a região, respetivos estatutos de proteção e/ou conservação, e categorias de ameaça no 
caso da fauna, assinalando as espécies com potencial de ocorrência na área em estudo e as 
espécies identificadas nos levantamentos de campo realizados na envolvente da pedreira de 
Campinhos. 
 
III.10 – QUALIDADE DO AR 
 
III.10.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO 
 
A caracterização da qualidade do ar ambiente da área em estudo foi efetuada com base nos 
dados disponibilizados pela 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. 102/2010, de 23 de setembro, alterado e republicado pelo D. L. 47/2017, de 10 de maio. 
 
As CCDR são as entidades gestoras da rede de estações de monitorização existentes no 
território nacional que, neste âmbito, se encontra dividido em Zonas (áreas geográficas de 
características homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade 
populacional) e Aglomerações (zonas com mais de 250 000 habitantes ou com pelo menos 50 
000 habitantes e densidade populacional superior a 500 hab/km2), consoante as 
características populacionais e de ocupação do solo.  
 
As estações de monitorização encontram-se classificadas de acordo com o meio em que se 
inserem, subdividindo-se em estações Urbanas, Suburbanas ou Rurais, e consoante o tipo de 
poluição que se pretende monitorizar, sendo consideradas estações de Tráfego quando 
monitorizam emissões diretas do tráfego automóvel, estações Industriais quando monitorizam 
emissões diretas de indústrias e estações de Fundo quando não monitorizam emissões 
diretas de qualquer fonte de poluição em particular.  
 
Até 2011, na área de competência territorial da CCDR-Norte estavam definidas quatro 
aglomerações: Porto Litoral, Vale do Ave, Vale do Sousa e Braga; e duas zonas: Norte Litoral 
e Norte Interior. Em 2012, a rede de medida da qualidade do ar na região Norte foi 
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remodelada, no âmbito da revisão da delimitação das zonas e aglomerações prevista no    
Art.º 5.º do RAGQAA, passando a existir apenas duas aglomerações: Porto Litoral e Entre 
Douro e Minho (fusão das anteriores aglomerações Vale do Ave, Vale do Sousa e Braga), 
mantendo-se as duas zonas existentes: Norte Litoral e Norte Interior. 
 
Figura III.10.1 – Rede de monitorização da qualidade do ar e delimitação das zonas e 
aglomerações, na região Norte. Adaptado de CCDR-N, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pedreira de Campinhos situa-se na fronteira da Zona Norte Interior com a Zona Norte 
Litoral, sendo estas duas zonas abrangidas pela área em estudo, como se pode observar na 
figura acima. A estação de monitorização mais próxima da pedreira, a cerca de 25 km a SW, é 
a estação Minho-Lima (anteriormente designada Senhora do Minho), do tipo “rural de fundo”, 
situada na Zona Norte Litoral, na freguesia de Montaria (Viana do Castelo). 
 
A estação de monitorização da Zona Norte Interior é a estação Douro Norte, do tipo “rural de 
fundo”, situada na freguesia de Lamas de Olo, concelho de Vila Real, distando já cerca de 90 
km, para SE, da pedreira de Campinhos, pelo que para esta caracterização se consideraram 
os dados relativos à estação de monitorização Minho-Lima.  
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Na estação de monitorização Minho-Lima tem vindo a ser efetuada desde 2005 a 
monitorização dos poluentes ozono (O3), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e 
partículas finas (PM10 e PM2,5), resultantes das fontes de poluição identificadas no quadro 
seguinte. 
 
Quadro III.10.1 – Poluentes atmosféricos monitorizados na estação Minho-Lima. 

Poluentes Fontes de Emissão 

O3 - Reação fotoquímica entre NOX e Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ou Monóxido de 
Carbono (MO). 

SO2 
- Queima de combustíveis fósseis contendo enxofre (no setor industrial e tráfego rodoviário); 
- Processos industriais (ex.: indústria química, refinarias); 
- Fontes naturais (ex.: atividade vulcânica). 

NOX - Queima de combustíveis fósseis (no setor industrial e tráfego rodoviário); 
- Fontes naturais (ex.: trovoadas, metabolismo microbiano dos solo). 

PM10 e PM2,5 
- Queima de combustíveis fósseis (no setor industrial e tráfego rodoviário); 
- Processos industriais (ex.: cimenteiras, refinarias, pasta de papel); 
- Fontes naturais (ex.: fogos florestais, ação do vento sobre o solo, atividade vulcânica). 

Fonte: CCDR-N (2014).  
 
Os dados disponibilizados pela APA para a estação de monitorização Minho-Lima, relativos 
aos poluentes acima mencionados, foram confrontados com os valores limite estabelecidos no 
D. L. 102/2010, de 23 de setembro, alterado e republicado pelo D. L. 47/2017, de 10 de maio.  
 
De forma complementar a este estudo, procedeu-se à análise do Índice da Qualidade do Ar 
(IQAr) da Zona Norte Litoral e, a título comparativo, da Zona Norte Interior, 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 partículas (PM10) na atmosfera, incidindo na envolvente da área da 
pedreira de Campinhos, tendo como objetivo caracterizar o principal fator de alteração da 
qualidade do ar associado à indústria extrativa: o empoeiramento.  
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III.10.2 – CARACTERIZAÇÃO REGIONAL DA QUALIDADE DO AR AMBIENTE 
 
Seguidamente apresenta-se uma sintetize dos dados referentes às concentrações dos 
poluentes monitorizados na estação Minho-Lima para o período compreendido entre 2010 e 
2015, sendo a este último ano que dizem respeito os dados mais recentes disponibilizados na 
base de dados da APA.  
 
III.10.2.1 – OZONO (O3) 
 
Para este poluente, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor alvo de           
120 µg/m3 (valor máximo diário das médias octo-horárias) para a proteção da saúde humana, 
valor a não exceder em mais de 25 dias, em média, por ano (num período de três anos) e os 
limiares de informação e de alerta ao público de, respetivamente, 180 µg/m3 e 240 µg/m3 (com 
período de referência uma hora).  
 
No quadro seguinte estão indicadas as concentrações máximas anuais de O3 obtidas na 
estação de monitorização Minho-Lima e o número de excedências do valor alvo para a 
proteção da saúde humana e dos limiares de informação e de alerta ao público, no período 
em análise. 
 
Quadro III.10.2 – Concentrações máximas de O3 e excedências ao valor alvo para a proteção 
da saúde humana e aos limiares de alerta e de informação ao público, na estação de 
monitorização Minho-Lima. 

Concentração máxima anual Excedências 
Ano Base 

Octo-horária 
(µg/m3) 

Base Horária 
(µg/m3) 

Valor alvo 
(120 µg/m3) 

Limiar de 
informação 
(180 µg/m3) 

Limiar de alerta 
(240 µg/m3) 

2015 73,6 75,0 0 0 0 
2014 96,5 108,0 0 0 0 
2013 165,1 185,0 35 1 0 
2012 155,5 172,0 28 0 0 
2011 158,8 168,0 26 0 0 
2010 132,8 147,0 3 0 0 

Fonte: APA - QualAr, 2017; CCDR-N, 2011 - 2014.  
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Verifica-se que a concentração máxima octo-horária excedeu o valor alvo para a proteção da 
saúde humana, de 120 µg/m3, nos anos 2010 a 2013, com um número de excedências 
superior ao limite de 25 dias por ano, nos anos 2011 a 2013.  
 
Relativamente à concentração máxima horária, verifica-se que o limiar de informação ao 
público, de 180 µg/m3, foi excedido em 2013, uma única vez. Quanto ao limiar de alerta ao 
público, de 240 µg/m3, não foi excedido nesta estação de monitorização no período em 
análise. 
 
No âmbito da proteção da vegetação, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece para o 
parâmetro AOT40 (calculado com base nos valores horários medidos de maio a junho), um 
valor alvo de 18 000 µg/m3.h (calculados em média em relação a 5 anos) e um objetivo de 
longo prazo de 6 000 µg/m3.h. 
 
No que diz respeito ao valor alvo de proteção da vegetação, que tem por base médias de 
cinco anos e em sua falta média de três anos, de acordo com os relatórios de avaliação da 
qualidade do ar da região Norte referentes ao período de 2010 a 2013 (último ano disponível), 
emitidos pela CCDR-Norte, não se registaram excedências na estação de monitorização 
Minho-Lima.  
 
No que diz respeito ao objetivo de longo prazo, os valores apresentados pela CCDR-Norte 
nos mencionados relatórios de avaliação da qualidade do ar, permitem verificar que na 
estação Minho-Lima se registaram excedências ao objetivo traçado, em todos os anos, exceto 
2010.  
 
Os dados apresentados permitem verificar que, de uma forma geral, entre 2010 e 2015, 
ocorreu uma melhoria da qualidade do ar na região, no que diz respeito ao poluente ozono, 
apesar de se terem registado algumas excedências ao nível do valor alvo estabelecido para a 
proteção da saúde humana e ao nível do objetivo de longo prazo estabelecido para a proteção 
da vegetação.  
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III.10.2.2 – DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) 
 
Para o poluente SO2, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite horário 
de 350 µg/m3 para a proteção da saúde humana, a não exceder mais de 24 vezes por ano, o 
valor limite diário de 125 µg/m3, a não exceder mais de 3 vezes por ano, e o limiar de alerta ao 
público de 500 µg/m3 (com período de referência a média horária, medido em três horas 
consecutivas). Este diploma legal estabelece, ainda, para a proteção da vegetação, o nível 
crítico de 20 µg/m3 (com período de referência um ano e período de inverno). 
 
No quadro seguinte estão indicadas as concentrações médias e máximas anuais de SO2 
obtidas na estação de monitorização Minho-Lima, bem como o número de excedências aos 
valores limite para a proteção da saúde humana e ao limiar de alerta ao público, nos anos 
2010 e 2011, sendo que este parâmetro deixou de ser monitorizado nesta estação de 
monitorização em 31/12/2011. 
 
Quadro III.10.3 – Concentrações anuais de SO2: excedências aos valores limite horário e 
diário para a proteção da saúde humana e ao limiar de alerta ao público, na estação de 
monitorização Minho-Lima. 

Concentração máxima 
anual Excedências 

Ano 
Concentração 
média anual 

(µg/m3) Base 
Horária 
(µg/m3) 

Base Diária 
(µg/m3) 

Valor limite 
horário 

(350 µg/m3) 
Valor limite 

diário 
(125 µg/m3) 

Limiar de 
alerta 

(500 µg/m3) 
2015 - - - - - - 
2014 - - - - - - 
2013 - - - - - - 
2012 - - - - - - 
2011 1,0 17,0 3,7 0 0 0 
2010 1,0 60,0 9,7 0 0 0 

Fonte: APA - QualAr, 2017; CCDR-N, 2011 - 2014.  
 
Nos anos 2010 e 2011, as concentrações máximas horária e diária não excederam os valores 
limite horário e diário para a proteção da saúde humana, de 350 µg/m3 e 125 µg/m3, 
respetivamente. Como tal, também não houve excedências ao limiar de alerta ao público, de 
500 µg/m3. 
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No que respeita à concentração média anual, os valores registados no período em análise 
foram sempre inferiores ao nível crítico para a proteção da vegetação, de 20 µg/m3, no 
período de tempo considerado (média anual e média do período de inverno).  
 
Face aos valores obtidos, pode-se considerar que a qualidade do ar ambiente da região onde 
se insere a área em estudo não é significativamente afetada por poluição de dióxido de 
enxofre.  
 
III.10.2.3 – DIÓXIDO DE AZOTO (NO2) E ÓXIDO DE AZOTO (NOX) 
 
Para o poluente NO2, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite horário 
de 200 µg/m3 para a proteção da saúde humana, a não exceder mais de 18 vezes por ano, o 
valor limite anual de 40 µg/m3 e o limiar de alerta ao público de 400 µg/m3 (com período de 
referência a média horária, medido em três horas consecutivas).  
 
Este diploma legal estabelece ainda, para a proteção da vegetação, o nível crítico de 30 µg/m3 
para o poluente NOX (com período de referência um ano). 
 
No quadro seguinte estão indicadas as concentrações médias e máximas anuais de NO2 
obtidas na estação de monitorização considerada neste EIA e o número de excedências aos 
valores limite para a proteção da saúde humana e ao limiar de alerta ao público, para o 
período em análise. 
 
Quadro III.10.4 – Concentrações anuais de NO2: excedências aos valores limite anual e 
horário e ao limiar de alerta ao público, na estação de monitorização Minho-Lima. 

Excedências 
Ano 

Concentração 
média anual 

(µg/m3) 

Concentração 
máxima anual 
-Base Horária- 

(µg/m3) 
Valor limite 

anual 
(40 µg/m3) 

Valor limite 
horário 

(200 µg/m3) 
Limiar de alerta 

(400 µg/m3) 
2015 12,6 59,6 0 0 0 
2014 - - - - - 
2013 3,5 26,9 0 0 0 
2012 3,9 29,5 0 0 0 
2011 4,5 28,5 0 0 0 
2010 3,5 69,0 0 0 0 

Fonte: APA - QualAr, 2017; CCDR-N, 2011 - 2014.  
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No período em análise, verifica-se que as concentrações máximas horárias de NO2 não 
excederam o valor limite horário para a proteção da saúde humana, de 200 µg/m3. No que 
respeita à concentração média anual, os valores registados neste período foram sempre 
inferiores ao valor limite anual para a proteção da saúde humana, de 40 µg/m3, não tendo 
também sido registadas excedências ao limiar de alerta ao público, de 400 µg/m3. 
 
No que se refere ao poluente NOx, apresentam-se no quadro seguinte as concentrações 
médias anuais obtidas na estação de monitorização considerada no EIA, nos anos 2010 a 
2013, de acordo com a informação disponibilizada nos relatórios de avaliação da qualidade do 
ar emitidos pela CCDR-N. 
 
Quadro III.10.5 – Concentrações médias anuais de NOx, obtidas na estação de monitorização 
Minho-Lima. 

Ano 
Concentração 
média anual 

(µg/m3) 
Nível crítico para a 

proteção da vegetação 
(µg/m3) 

2015 - 
2014 - 
2013 6 
2012 5 
2011 6 
2010 5 

30 

Fonte: CCDR-N, 2011 - 2014.  
 
Os dados disponíveis permitem verificar que as concentrações anuais não excederam o nível 
crítico para a proteção da vegetação de 30 µg/m3. 
 
Face aos valores obtidos, pode-se considerar que a qualidade do ar ambiente da região onde 
se insere a área em estudo não é significativamente afetada por poluição de dióxido de 
enxofre. 
 
III.10.2.4 – PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO (PM10 E PM2,5) 
 
Para o poluente PM10, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite diário de 
50 µg/m3 para a proteção da saúde humana, a não exceder mais de 35 vezes por ano, e o 
valor limite anual de 40 µg/m3. 



 

III.136 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

No quadro seguinte estão indicadas as concentrações médias e máximas anuais de PM10 
obtidas na estação de monitorização Minho-Lima e o número de excedências ao valor limite 
diário para a proteção da saúde humana, no período em análise. 
 
Quadro III.10.6 – Concentrações anuais de PM10 e excedências ao valor limite diário, na 
estação de monitorização Minho-Lima. 

Ano 
Concentração média 

anual 
(µg/m3) 

Concentração máxima 
anual 

Base diária - (µg/m3) 
Excedências ao valor 

limite diário 
(50 µg/m3) 

2015 14,6 95,7 1 
2014 - - - 
2013 9,1 58,6 2 
2012 8,8 37,1 0 
2011 8,6 38,9 0 
2010 13,5 70,2 1 

Fonte: APA - QualAr, 2017; CCDR-N, 2011 - 2014.  
 
As concentrações máximas diárias obtidas no período em análise permitem verificar que o 
valor limite diário para a proteção da saúde humana, de 50 µg/m3, foi excedido nos anos 
2010, 2013 e 2015, embora o número limite de excedências, 35 por ano, não tenha sido 
atingido.  
 
No que respeita à concentração média anual, os valores registados no período em análise 
foram sempre inferiores ao valor limite anual estabelecido para a proteção da saúde humana, 
de 40 µg/m3. 
 
Pode-se assim concluir que as PM10 não afetam com significado a qualidade do ar ambiente 
na região onde se insere a área em estudo, não obstante ser referido nos relatórios anuais da 
CCDR-N que eventos naturais como o transporte de partículas provenientes do deserto do 
Saara, incêndios florestais ou ressuspensão de partículas podem influenciar as concentrações 
de PM10.  
 
Relativamente às PM2,5, para as quais o D. L. 102/2010, de 23 de setembro estabeleceu um 
valor alvo de 25 µg/m3, a cumprir desde 1 de janeiro de 2010, passando a valor limite em 
janeiro de 2015, definindo para os anos anteriores a este, valores limite indicativos, com base 
em margens de tolerância, de forma a permitir uma adaptação gradual ao referido valor limite.  
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O mencionado diploma estabelece também um limite de concentração de exposição de         
20 µg/m3 para cumprir a partir de 2015. O limite de concentração de exposição é um nível de 
PM2,5 fixado com base no indicador de exposição média (IEM), sendo este determinado com 
base no valor das concentrações médias de três anos.  
 
No caso da estação de monitorização Minho-Lima, para o período em análise, apenas existem 
dados referentes aos anos 2010 e 2012, anos em que se registaram concentrações médias 
anuais de PM2,5 inferiores a 25 µg/m3. 
 
III.10.2.5 – ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR (IQAR) 
 
No âmbito da divulgação ao público da informação relativa à qualidade do ar, a APA 
disponibiliza o Índice de Qualidade do Ar (IQAr), baseado numa classificação qualitativa 
resultante da transposição da média aritmética das concentrações dos poluentes 
monitorizados (calculada para todas as estações da rede de monitorização existente na Zona 
ou Aglomeração de influência), sendo os poluentes com as concentrações mais elevadas que 
determinam o IQAr. Esta classificação considera cinco classes de qualidade, variando de 
“muito bom” a “mau”. 
 
Na Zona Norte Litoral, em 2015 (dados mais recentes), o Índice de Qualidade do Ar foi 
determinado em apenas 33 dias, sendo que em 22 dias se registou um Índice de qualidade 
“Bom”, em 10 dias um Índice “Muito Bom” e num dia um índice “Médio”. 
 
A título comparativo, na Zona Norte Interior, no mesmo ano, o Índice de Qualidade do Ar foi 
determinado em 98 dias, sendo que em 94 se registou um Índice de qualidade “Bom”, em 3 
dias um Índice “Médio” e num dia um índice “Fraco”. 
 
No Quadro seguinte é apresentado o número de dias em que se obteve cada uma das 
classificações (Muito Bom, Bom, Médio, Fraco e Mau), entre 2010 e 2015, quer na Zona Norte 
Litoral, quer na Zona Norte Interior. 
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Quadro III.10.7 – Índice de Qualidade do Ar (IQAr) entre 2010 e 2015. 
Classificação do IQAr 

Ano Zona Muito 
Bom Bom Médio Fraco Mau 

Total de dias 
do ano 

Zona Norte Litoral 10 22 1 0 0 33 2015 
Zona Norte Interior 0 94 3 1 0 98 
Zona Norte Litoral - - - - - - 2014 
Zona Norte Interior 5 249 28 0 0 282 
Zona Norte Litoral 2 296 31 2 0 331 2013 
Zona Norte Interior 1 268 58 7 0 334 
Zona Norte Litoral 26 235 35 0 0 296 2012 
Zona Norte Interior 1 281 47 6 1 336 
Zona Norte Litoral 10 141 31 0 0 182 2011 
Zona Norte Interior 0 215 69 13 0 297 
Zona Norte Litoral 16 181 8 0 0 205 2010 
Zona Norte Interior 0 141 27 2 0 170 

 Fonte: APA - QualAr, 2017. 
 
De uma forma geral, verifica-se que existe um maior número de dias com um IQAr “Bom”, ao 
qual se segue quase sempre um IQAr “Médio”. O número de dias com um IQAr “Muito Bom” 
não tem sido muito significativo, tendo atingido um máximo de 26 dias em 2012, na Zona 
Norte Litoral, e o número de dias com um IQAr “Fraco” pode ser considerado baixo, tendo 
atingido um máximo de 13 dias em 2011 na Zona Norte Interior. A ocorrência de um IQAr 
“Mau” é muito pontual. 
 
Pese embora a disparidade do total de dias anuais com classificação IQAr pode-se concluir 
que a qualidade do ar na região em estudo é “Boa” mostrando uma tendência relativa de 
melhoria ao longo dos anos analisados, em particular na Zona Interior. 
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III.10.3 – CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 
DO PROJETO 
 
III.10.3.1 – FONTES EMISSORAS 
 
O principal fator de alteração da qualidade do ar relacionado com a pedreira em estudo 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, 
hidrocarbonetos e material particulado) resultam da utilização de combustíveis fósseis, neste 
caso o gasóleo, como fonte energética dos equipamentos móveis da pedreira, fonte 
energética para a qual, dada a finalidade em questão, não existem alternativas viáveis no 
atual estágio de desenvolvimento tecnológico. 
 
Contudo, atendendo às características dos equipamentos móveis em questão, pode 
considerar-se que as quantidades de gases geradas não excederão o “normal” para este tipo 
de equipamentos, os quais são em número relativamente reduzido e, sendo de fabrico 
recente, deverão cumprir as normas que regulam a emissão de poluentes atmosféricos por 
veículos pesados. 
 
A subsequente caracterização centra-se, portanto, no empoeiramento gerado pela atividade 
da pedreira de Campinhos, designadamente pelos processos de desmonte do maciço 
rochoso, redução do tamanho dos blocos e circulação dos equipamentos nos acessos 
interiores da pedreira, tendo-se, para o efeito, realizado uma campanha de amostragens de 
PM10 na sua envolvente, cujos resultados se apresentam seguidamente. 
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III.10.3.2 – EMPOEIRAMENTO (PM10) 
 
III.10.3.2.1 - METODOLOGIA E CONDIÇÕES DE AMOSTRAGEM 
 
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. 102/2010, de 23 de setembro, alterado e republicado pelo D. L. 47/2017, de 10 de maio. 
 
Sob a coordenação da GEOMEGA, a campanha de amostragens de PM10 esteve a cargo do 
ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências de 
Construção, da Universidade de Coimbra, que utilizou um analisador de partículas Partisol 
Plus Modelo 2025, com cabeça de amostragem para PM10, de acordo com a norma             
EN 12341:2014, como previsto no Anexo VII do D. L. 102/2010, de 23 de setembro, na sua 
redação atual. 
 
No Anexo VI deste EIA é apresentado o relatório do ITECONS, no qual se pode obter 
informação mais detalhada acerca dos equipamentos utilizados e das condições das 
medições, nomeadamente a representação dos ventos que ocorreram durante os dias das 
medições.  
 
A campanha de amostragens de PM10 foi realizada nos aglomerados populacionais situados 
na envolvente da pedreira em análise e potencialmente mais expostos ao empoeiramento por 
esta emitido, tendo em conta os ventos predominantes, as interposições do relevo e a 
distância à pedreira. Foram, assim, consideradas para a recolha de amostras de PM10 as 
povoações de Gandrachão (AR1) e Retorta (AR2), como representa a figura seguinte.  
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Figura III.10.2 – Localização dos pontos de amostragem de partículas PM10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A campanha de amostragens decorreu durante sete dias consecutivos no local AR1 (de 6 a 
12 de abril de 2017) e durante sete dias consecutivos no local AR2 (de 14 a 20 de abril de 
2017), perfazendo um período total de amostragem de 14 dias que abrangeu o horário de 
laboração da pedreira e incluiu dois fins-de-semana.  
 
Em relação às condições meteorológicas que se fizeram sentir durante a campanha de 
amostragens nos locais AR1 e AR2, registaram-se temperaturas que variaram entre 9ºC e 
28ºC e humidades relativas que variaram entre 12% e 80%. 
 
Durante a campanha registou-se a ocorrência de ventos cuja velocidade variou entre 0 km/h e 
15 km/h, no local AR1, e entre 0 km/h e 5 km/h, no local AR2, tendo-se registado velocidades 
inferiores a 10 km/h em 99% do período de amostragem no local AR1 e inferiores a 5 km/h em 
100% do período de amostragem no local AR2.  
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Durante a campanha de amostragem, os ventos predominantes sopraram dos quadrantes 
WSW (32%), W (18%) e NNW (14%), no local AR1, e dos quadrantes SE (36%), ESE e SW 
(ambos com 8%), no local AR2.  
 
Como outros focos emissores de poeiras identificados na envolvente da área da pedreira de 
Campinhos, referem-se outras pedreiras em lavra ativa, o tráfego rodoviário associado à 
indústria extrativa, em geral, e as atividades agrícolas. 
 
III.10.3.2.2 - RESULTADOS OBTIDOS 
 
Os quadros seguintes apresentam os resultados obtidos na campanha de amostragens de 
PM10, onde são indicadas as concentrações diárias e os respetivos valores mínimo, médio e 
máximo das concentrações diárias obtidas, expressas em µg/m3. 
 

     Quadro III.10.8 – Resultados obtidos na campanha de amostragens de PM10. 
Local de amostragem Dia de amostragem Concentração diária 

(µg/m3) 
06.04.2017 (Quinta-feira) 14,8 
07.04.2017 (Sexta-feira) 20,3 
08.04.2017 (Sábado) 23,5 
09.04.2017 (Domingo) 20,6 
10.04.2017 (Segunda-feira) 23,5 
11.04.2017 (Terça-feira) 15,0 

AR1 
(Gandrachão) 

12.04.2017 (Quarta-feira) 13,9 
14.04.2017 (Sexta-feira) 13,5 
15.04.2017 (Sábado) 34,0 
16.04.2017 (Domingo) 19,0 
17.04.2017 (Segunda-feira) 31,3 
18.04.2017 (Terça-feira) 19,3 
19.04.2017 (Quarta-feira) 16,2 

AR2 
(Retorta) 

20.04.2017 (Quinta-feira) 19,5 
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Quadro III.10.9 – Valores mínimo, médio e máximo das concentrações diárias de PM10. 
Parâmetro AR1 AR2 

Valor mínimo (µg/m3) 13,9 13,5 
Valor médio (µg/m3) 18,8 21,8 

Valor máximo (µg/m3) 23,5 34,0 
 
No gráfico seguinte estão representadas as concentrações diárias de PM10 por local de 
amostragem e os respetivos valores médios, assinalando o valor limite diário, de 50 µg/m3, e o 
valor limite anual, de 40 µg/m3, estabelecidos no D. L. 102/2010, de 23 de setembro, na sua 
redação atual, para a proteção da saúde humana. 
 
Gráfico III.10.1 – Concentrações obtidas de PM10. 
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III.10.3.2.3 - ANÁLISE PRELIMINAR DOS RESULTADOS 
 
O D. L. 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual, estabelece para as partículas 
PM10 em suspensão no ar ambiente o valor limite diário de 50 µg/m3, a não exceder em mais 
de 35 dias num ano civil, e o valor limite anual de 40 µg/m3, ambos para a proteção da saúde 
humana. 
 
Dos resultados obtidos na campanha de amostragem verifica-se que as concentrações diárias 
obtidas em ambos os locais de amostragem foram inferiores ao valor limite diário estabelecido 
no referido diploma legal, 50 µg/m3. As concentrações mais elevadas foram de 23,5 µg/m3 e 
34,0 µg/m3, referentes, respetivamente, ao local AR1 (povoação de Gandrachão) e ao local 
AR2 (povoação de Retorta). 
 
Os valores médios das concentrações diárias obtidas por local, foram de 18,8 µg/m3 no local 
AR1 (Gandrachão) e de 21,8 µg/m3 no local AR2 (Retorta), e o valor médio global de toda a 
campanha de amostragem foi de 20,3 µg/m3, podendo, assim, considerar-se que não foi 
excedido o valor limite anual de 40 µg/m3.  
 
Numa análise detalhada por local, verifica-se que as maiores concentrações diárias de PM10, 
foram obtidas em dias em que a pedreira de Campinhos não se encontrava na linha dos 
ventos predominantes com as povoações consideradas, correspondendo alguns desses dias 
a dias de fim-de-semana, em que a pedreira se encontrava inativa. 
 
No local AR1, registou-se uma concentração máxima de 23,5 µg/m3, no dia 08 de abril 
(sábado), com ventos dominantes de WSW (50%), e no dia 10 de abril (segunda-feira), com 
os ventos dominantes de W (30%) e WSW (25%), ou seja, ventos que sopraram de 
quadrantes nos quais não se situa a pedreira em análise.  
 
Nos dias em que se registaram ventos passíveis de transportarem massas de ar provenientes 
da pedreira em direção ao local AR1 (ventos de NW e NNW), obtiveram-se concentrações de 
14,8 µg/m3, no dia 6 de abril (quinta-feira), e de 20,3 µg/m3, no dia 7 de abril (sexta-feira). 
 
No local AR2, foram registadas concentrações máximas de 34,0 µg/m3, no dia 15 de abril 
(sábado), e de 31,3 µg/m3, no dia 17 de abril (segunda-feira), em ambos os dias com ventos 
dominantes de SE (41% e 44%, respetivamente).  
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Ventos dominantes a soprarem de quadrantes que colocavam a pedreira a montante do local 
AR2 na linha desses ventos (ventos de SW e SSW), ocorreram no dia 14 de abril (sexta-feira) 
no qual se obteve uma concentração de 13,5 µg/m3, o valor mais baixo de toda a campanha.  
 
Face aos resultados obtidos, verifica-se que as concentrações de PM10 registadas nos locais 
AR1 (Gandrachão) e AR2 (Retorta) são inferiores aos valores limite estabelecidos na 
legislação. Os valores obtidos estão essencialmente relacionados com outras fontes de 
empoeiramento existentes naquele território, tais como atividades agrícolas e florestais, 
podendo-se concluir que a pedreira em estudo não emite níveis de empoeiramento 
suscetíveis de afetar a qualidade do ar da sua envolvente.  
 
Tendo como referência o disposto na Secção III da Nota Técnica «Metodologia para a 
monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do 
procedimento de avaliação de impacte ambiental» (IA, 2006), os resultados obtidos levam a 
prescindir da definição de um Plano de Monitorização, uma vez que não foi excedido 80% do 
valor limite diário, ou seja 40 µg/m3, em mais de 50% do período de amostragem (a 
concentração diária de PM10 foi inferior a 40 µg/m3, em todo o período de amostragem). 
 
III.11 – AMBIENTE ACÚSTICO 
 
III.11.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO 
 
O D. L. 9/2007, de 17 de janeiro (alterado pela Declaração de Retificação 18/2007, de 16 de 
Março e pelo D. L. 278/2007, de 1 de Agosto), aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR) 
que estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda 
da saúde humana e o bem-estar das populações. 
 
No âmbito deste quadro legal, pretende-se neste descritor caracterizar o ruído ambiente da 
área envolvente da pedreira de Campinhos e verificar a interferência desta atividade extrativa 
nos potenciais recetores sensíveis existentes naquele território, tendo por base os mapas de 
ruído do concelho de Monção, disponibilizados pela respetiva câmara municipal, e os 
resultados obtidos numa campanha de medições acústicas realizada especificamente para 
este EIA na envolvente da pedreira em estudo.  
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III.11.2 – MAPAS DE RUÍDO DO CONCELHO DE MONÇÃO 
 
No n.º 1 do Art.º 7.º do RGR é referido que as câmaras municipais devem elaborar, com base 
em informação acústica adequada, mapas de ruído, para os indicadores Lden e Ln, que 
permitam apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos diretores municipais e dos 
planos de urbanização.  
 
A Câmara Municipal de Monção forneceu para este estudo os extratos do mapa de ruído 
abrangendo o território envolvente da pedreira, conforme se apresenta nas figuras seguintes. 
O mapa geral do ruído do concelho de Monção, também representado nas figuras seguintes, 
foi obtido através de informação disponibilizada pela autarquia no seu portal na internet.  
 
Figura III.11.1 – Mapa de ruído do concelho de Monção - Indicador de Ruído Lden. (Câmara 
Municipal de Monção, 2008). Adaptação com a implantação da pedreira em estudo e dos 
locais de medições acústicas realizadas para este EIA. 
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Figura III.11.2 – Mapa de ruído do concelho de Monção - Indicador de Ruído Ln. (Câmara 
Municipal de Monção, 2008). Adaptação com a implantação da pedreira em estudo e dos 
locais de medições acústicas realizadas para este EIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos mapas de ruído acima apresentados verifica-se que a pedreira de Campinhos, com 
atividade apenas durante o período de referência diurno, é caracterizada por níveis de ruído 
Lden que se inserem nas classes 55-60 dB(A) a 65-70 dB(A) no interior da área em exploração 
(área licenciada), níveis estes que decrescem para a classe 45-50 dB(A) na orla envolvente 
imediata dessa área, a partir da qual se atenuam sucessivamente.  
 
Também como indicado no mesmo mapa, a atenuação do ruído à medida do afastamento à 
área em exploração, leva a que a pedreira não afete os recetores sensíveis existentes na sua 
envolvente, designadamente a povoação de si mais próxima, Gandrachão (local de medição 
R1), localizada a cerca de 500 m a Sul.   
 
Para além da pedreira em estudo, o tráfego rodoviário destaca-se como principal fonte 
sonora, mostrando os mapas acima que as rodovias mais ruidosas pertencem aos eixos 
estruturantes da rede de estradas nacionais, em particular a EN 101 e a EN 202, que 
atravessam o concelho, sendo que, de acordo com a autarquia, não se registam situações 
conflituosas no que diz respeito à exposição da população a níveis de ruído considerados 
excessivos em termos de Lden e Ln (C.M. Monção, 2008). 
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A informação disponibilizada pela autarquia refere que a quase totalidade da população (99%) 
está exposta a níveis de ruído ambiente compatíveis com zonas mistas e cerca de 95% da 
população encontra-se em locais com níveis sonoros compatíveis com zonas sensíveis1. 
(C.M. Monção, 2008) 
 
Conforme determinado nas alíneas a) e b), do n.º 1, do Art.º 11.º do RGR, as “zonas mistas” 
não devem ficar expostas a níveis de ruído ambiente exterior superiores a 65 dB(A), expresso 
pelo indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden), nem superiores a 55 dB(A), expresso 
pelo indicador de ruído noturno (Ln), enquanto que as “zonas sensíveis” não devem ficar 
expostas a níveis de ruído ambiente exterior superiores a 55 dB(A), expresso pelo indicador 
Lden, nem superiores a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 
 
III.11.3 – CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ACÚSTICO NA ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
 
III.11.3.1 – METODOLOGIA E CONDIÇÕES DE AMOSTRAGEM 
 
No âmbito da realização do presente EIA, procedeu-se a medições dos níveis de ruído na 
envolvente da pedreira de Campinhos, junto aos recetores sensíveis potencialmente mais 
expostos ao ruído por esta emitido, tendo em vista avaliar a conformidade da atividade da 
pedreira com os critérios de “incomodidade” e de “exposição máxima” estabelecidos, 
respetivamente, nos artigos 13.º e 11.º do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro. 
 
As medições foram efetuadas nos lugares de Gandrachão, Santo André e Retorta, 
respetivamente nos locais designados por R1, R2 e R3, representados na figura seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1) Para a realização deste estudo não foi possível obter a cartografia do zonamento acústico do 
concelho de Monção que permitisse efetuar a caracterização do concelho neste domínio.    
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Figura III.11.3 – Indicação dos locais de medição dos níveis de ruído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sob coordenação da GEOMEGA, a campanha de medições dos níveis de ruído foi realizada 
pelo CERTIPRO-LAB – Laboratório de Ensaios Acústicos e Vibráticos, da empresa 
CERTIPROJECTO, LDA., acreditado pelo IPAC como laboratório de ensaios, segundo a 
norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 (“Requisitos gerais de competências para laboratórios de 
ensaio e calibração”).  
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Foi utilizado um sonómetro integrador da classe de precisão 1, modelo 2250, um calibrador 
sonoro, modelo 4231, e um microfone, modelo 4189, todos estes equipamentos da marca 
BRÜEL & KJAER. 
 
A avaliação do ambiente acústico decorreu em dois dias, 8 (quinta-feira) e 9 (sexta-feira), de 
junho de 2017, abrangendo os três períodos de referência estabelecidos pelo RGR: diurno 
(7h-20h), entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h), tendo-se considerado as prescrições da 
norma NP ISO 1996:2011 (“Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente”), 
Parte 1 (“Grandezas fundamentais e métodos de avaliação”) e Parte 2 (“Determinação dos 
níveis de pressão sonora do ruído ambiente”), e do Guia Prático para Medição de Ruído 
Ambiente” (APA, 2011). 
 
O horário de laboração da pedreira integra-se unicamente no período de referência diurno. 
 
As principais fontes de ruído identificadas nos locais de medição foram as atividades da 
pedreira em estudo, os sons característicos do ambiente rural e o tráfego rodoviário. 
 
Durante as medições acústicas verificaram-se velocidades médias do vento inferiores a       
1,5 m/s, temperaturas entre 15ºC e 26ºC e humidade relativa entre 38% e 69%.  
 
No Anexo VII deste EIA apresenta-se o relatório factual das medições acústicas do laboratório 
CERTIPRO-LAB, no qual se pode obter informação mais detalhada sobre os equipamentos 
utilizados, a metodologia seguida e os locais de monitorização, designadamente o seu registo 
fotográfico.  
 
III.11.3.2 – PARÂMETROS E DEFINIÇÕES 
 
De acordo com o Regulamento Geral do Ruído, a avaliação acústica efetuada para este 
estudo seguiu os parâmetros e definições que se apresentam no quadro seguinte. 
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   Quadro III.11.1 – Parâmetros e definições. 
Parâmetro Definição 

Atividade Ruidosa 
Permanente 

Atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que 
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente 
laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. 

Período de Referência 
Intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger 
as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:  

- Período diurno: das 07 às 20 horas; 
- Período do entardecer: das 20 às 23 horas; 
- Período noturno: das 23 às 07 horas. 

Receptor Sensível Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 
utilização humana. 

Ruído Ambiente 
Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 
ou longínqua do local considerado. 

Ruído Particular Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 
meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora. 

Ruído Residual Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 
situação determinada. 

Zona Sensível 

Área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades 
de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como 
cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período 
noturno. 

Zona Mista 
Área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 
definição de zona sensível. 

LAeq, T (RA) Nível sonoro contínuo equivalente, em dB(A), do Ruído Ambiente (RA) 
determinado no intervalo T. 

LAr, T Nível de avaliação: nível sonoro contínuo equivalente, em dB(A), corrigido. 

LAeq, T (RR) Nível sonoro contínuo equivalente, em dB(A) do Ruído Residual (RR) 
determinado no intervalo de tempo T, sem a ocorrência do Ruído Particular. 

Indicador de Ruído Diurno 
(Ld) 

Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na NP 1730-1:1996, 
ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 
períodos diurnos representativos de um ano. 

Indicador de Ruído 
Entardecer  

(Le) 
Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na NP 1730-1:1996, 
ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 
períodos do entardecer representativos de um ano.  

Indicador de Ruído Noturno  
(Ln) 

Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma NP 1730-
1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 
série de períodos noturnos representativos de um ano.  

Indicador de Ruído Diurno-
Entardecer-Noturno (Lden) 

Indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado 
pela expressão: 
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Incomodidade 
Diferença entre o valor do indicador LAeq (RA) determinado durante a 
ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o valor do indicador 
LAeq (RR), considerando as correções indicadas no Anexo I do D. L. 9/2007, de 
17 de janeiro. 
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III.11.3.3 – RESULTADOS OBTIDOS 
 
O quadro seguinte indica os níveis de ruído ambiente [(LAeq,T (RA)] e de ruído residual [(LAeq,T 
(RR)], obtidos na campanha de medições.  
 
Quadro III.11.2 – Medições dos níveis de ruído. 

LAeq,T (RA) (1) 
dB(A) 

LAeq,T (RR) (2) 
dB(A) Local Período de 

referência 
Data e hora (início - fim) das 

medições Valor 
medido 

Valor 
calculado(3) 

Valor 
medido 

Valor 
calculado(3) 

08.06.2017 (11h:19m - 11h:34m) 
08.06.2017 (11h:34m – 11h:50m) 
08.06.2017 (17h:03m – 17h:18m) 
08.06.2017 (17h:19m – 17h:34m) 
09.06.2017 (13h:38m – 13h:54m) 
09.06.2017 (13h:54m – 14h:10m) 
09.06.2017 (14h:12m – 14h:27m) 
09.06.2017 (14h:27m – 14h:42m) 

45,8 
45,4 
45,5 
47,7 
46,2 
46,0 
44,6 
45,7 

45,9 - - 
Diurno  
7h - 20 h 

08.06.2017 (12h:11m – 12h:26m) 
08.06.2017 (12h:27m – 12h:42m) 
09.06.2017 (12h:38m – 12h:56m) 
09.06.2017 (12h:56m – 13h:12m) 

- - 
42,9 
44,3 
42,5 
43,2 

43,3 

Entardecer 
20 h - 23 h 

08.06.2017 (21h:43m – 22h:00m) 
08.06.2017 (22h:01m – 22h:17m) 
08.06.2017 (22h:17m – 22h:34m) 

38,4 
39,4 
39,2 

39,0 - - 

R1 

Noturno 
23 h - 7 h 

08.06.2017 (23h:02m – 23h:18m) 
08.06.2017 (23h:18m – 23h:34m) 
08.06.2017 (23h:34m – 23h:50m) 

39,0 
38,2 
36,8 

38,1 - - 

Diurno  
7h - 20 h 

08.06.2017 (14h:32m – 14h:49m) 
08.06.2017 (14h:50m – 15h:05m) 
08.06.2017 (15h:05m – 15h:20m) 

44,8 
43,3 
43,9 

44,0 - - 

Entardecer 
20 h - 23 h - - - - - R2 

Noturno 
23 h - 7 h - - - - - 

Diurno  
7h - 20 h 

08.06.2017 (15h:40m – 15h:55m) 
08.06.2017 (15h:58m – 16h:17m) 
08.06.2017 (16h:18m – 16h:37m) 

41,0 
44,2 
42,0 

42,6 - - 

Entardecer 
20 h - 23 h - - - - - 

R3 

Noturno 
23 h - 7 h - - - - - 

Notas:  
(1) Ruído Ambiente LAeq, T(RA): ruído medido com a presença do ruído particular - pedreira em atividade. 
(2) Ruído Residual LAeq,T(RR): ruído medido sem a presença do ruído particular - pedreira inativa. 
(3) Média logarítmica dos valores medidos. 
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Nas medições de ruído ambiente nos locais R2 (Santo André) e R3 (Retorta), verificou-se a 
prescindibilidade de se efetuarem medições do ruído residual, de acordo com o disposto no 
n.º 5, do Art.º 13.º do RGR, que estabelece que o critério de incomodidade não se aplica, em 
qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 
exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 
 
O ruído particular não apresentou características tonais ou impulsivas, pelo que não foi 
necessário proceder à correção prevista no n.º 1, do Anexo I, do D. L. 9/2007, de 17 de 
janeiro, no âmbito da avaliação do critério de “incomodidade”.  
 
Não foi necessário proceder à correção meteorológica (fator Cmet) das medições de ruído 
efetuadas, prevista no item 3.2.2 do Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente publicado 
pela APA (2011). 
 
III.11.3.4 – ANÁLISE PRELIMINAR DOS RESULTADOS  
 
Incomodidade 
 
Conforme estabelecido no Art.º 13.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, o critério de 
“incomodidade” é verificado pela diferença entre o nível de Ruído Ambiente, LAeq,T (RA), e o 
nível de Ruído Residual, LAeq,T (RR), este último medido na ausência do ruído particular da 
atividade em avaliação, sendo 5 dB(A) o valor limite aplicável à atividade em avaliação 
(alínea b), do n.º 1, do Art.º 13.º, conjugado com o disposto no n.º 2, do Anexo I).  
 
De acordo com o disposto no n.º 5, do Art.º 13.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, o critério 
de “incomodidade” não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 
indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A), situação que se 
verificou nos locais R2 e R3.  
 
No quadro efetua-se a verificação do critério de “incomodidade” face aos valores de Ruído 
Ambiente e de Ruído Residual obtidos. 
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Quadro III.11.3 – Verificação do critério de “incomodidade”. 
Valores obtidos Incomodidade  

LAeq,T (RA) - LAeq,T (RR) Local 
LAeq,T (RA) LAeq,T (RR) Valor 

calculado 
Valor 
limite 

R1 45,9 43,3 (2,6) 3* 5,0 
R2 44,0 N.A.** - 5,0 
R3 43,0 N.A.** - 5,0 

* Valor arredondado por excesso. 
** Não Aplicável (n.º 5, do Art.º 13.º, do D. L. 9/2007, de 17/01). 
 
Como se pode observar no quadro acima, não foram registadas situações de incumprimento 
do valor limite de incomodidade aplicável à atividade em avaliação. 
 
Exposição máxima 
 
No que se refere ao critério de “exposição máxima” estabelecido no Art.º 11.º, do D. L. 9/2007, 
de 17 de janeiro, o cumprimento legal é verificado através do indicador de ruído noturno Ln 

(alínea n), do Art.º 3.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro) e do indicador de ruído global Lden 
(alínea j), do Art.º 3.º do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro), tendo por base os valores de ruído 
ambiente medidos nos períodos diurno, entardecer e noturno. 
 
Face aos baixos valores de ruído ambiente registados nos locais R2 e R3 no período diurno e 
tendo em conta o disposto na alínea a), do n.º 4, do Art.º 11.º do RGR, que estabelece que a 
verificação da conformidade dos valores limite de exposição máxima pode ser efetuada 
através da consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível 
de caracterização através dos valores neles representados, considerou-se prescindível a 
realização nesses locais de medições do ruído ambiente, nos períodos entardecer e noturno, 
obtendo-se os respetivos indicadores de ruído Ln e Lden a partir dos mapas de ruído do 
concelho (ver Figuras III.11.1 e III.11.2). 
 
O D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece os valores-limite aplicáveis a zonas classificadas 
nos planos diretores municipais como “zonas mistas” e como “zonas sensíveis” (alíneas a) e 
b), do n.º 1, do Art.º 11.º), bem como os valores limite que são aplicáveis quando tal 
classificação não se encontra estabelecida (n.º 3, do Art.º 11.º) ao nível dos instrumentos de 
ordenamento do território.  
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Não tendo sido possível obter do município de Monção cartografia com o zonamento acústico 
do concelho, consideram-se neste estudo os valores limite estabelecidos no n.º 3, do           
Art.º 11.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, ou seja, os níveis de ruído não devem exceder           
53 dB(A) para o indicador Ln e 63 dB(A) para o indicador Lden.  
 
No quadro seguinte efetua-se a verificação do critério de “exposição máxima” face aos valores 
de Ln e Lden relativos aos locais considerados neste estudo. 
 
Quadro III.11.4 – Verificação do critério de “exposição máxima”. 

Locais Indicadores 
de Ruído 

Valores obtidos 
dB(A) 

Valores limite 
dB(A) 

Lden 46,0 63  
R1 

Ln 38,0 53 
Lden [50-55] 63  

R2 
Ln [45-50] 53 

Lden < 35 63 R3 
Ln < 35 53 

 
Como se pode observar no quadro acima, não se registam situações de incumprimento 
segundo o critério de “exposição máxima”.  
 
Os níveis de ruído gerados na pedreira de Campinhos, que labora apenas no período diurno, 
afetam apenas a sua envolvente muito próxima. Em Gandrachão (R1), que corresponde à 
localidade mais próxima da pedreira, registou-se um Lden de 46 dB(A) e um Ln de 38 dB(A).  
 
III.12 – VIBRAÇÕES RESULTANTES DO USO DE EXPLOSIVOS 
 
III.12.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO 
 
Na pedreira de Campinhos são utilizadas substâncias explosivas como meio auxiliar à 
extração e subdivisão dos blocos de granito quando não é possível recorrer ao corte por fio 
diamantado e para criar acessibilidades e preparar novas frentes de exploração (desmontes 
de “limpeza”). 
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As pegas de fogo para a criação de acessibilidades e para preparar frentes de exploração só 
ocorrem quando é necessário avançar para uma nova zona a explorar, na qual, depois de 
preparada, a extração pode realizar-se durante vários meses, sem ser necessário recorrer a 
este tipo de pegas de fogo. 
 
Para os diferentes tipos de pegas de fogo, os respetivos parâmetros, tais como, o número e 
profundidade de furos, estão condicionados pela forma como se apresenta o maciço a 
desmontar (irregularidade da superfície rochosa, área e volume de rocha disponíveis, etc.), 
sendo variáveis em função dessas condições e também da finalidade da pega de fogo. Em 
qualquer caso, as cargas explosivas utilizadas são sempre muito baixas, de forma a não 
danificar/fissurar o maciço rochoso envolvente. 
 
O desmonte de rocha por ação de explosivo origina ondas sísmicas que se transmitem pelo 
maciço rochoso adjacente ao foco de explosão, refletindo-se à superfície por vibrações dos 
terrenos cuja intensidade é função da carga explosiva instantânea (carga detonada por tempo 
de retardo), das características do meio geológico e da distância ao ponto de deflagração. A 
intensidade das vibrações é avaliada pela velocidade de vibração por ser este o parâmetro 
que melhor se correlaciona com os danos causados em edifícios e outras construções. 
 
Para avaliar a intensidade das vibrações produzidas na pedreira de Campinhos procedeu-se a 
medições por sismógrafo de duas pegas de fogo detonadas na pedreira, no dia 2 de maio de 
2017, medições que estiveram a cargo do ITECONS - Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico em Ciências de Construção, sob coordenação da GEOMEGA.  
 
A medição realizou-se numa habitação de Gandrachão, a povoação mais próxima da 
pedreira, a cerca de 750 m do local de detonação, utilizando um sismógrafo SYSCOM 
MR2002 equipado com um sensor triaxial de velocidade de vibração configurado para um 
limite mínimo de deteção de 0,02 mm/s e uma frequência de registo de 400 Hz. 
 
A campanha de medições seguiu a metodologia indicada na Norma Portuguesa                   
NP 2074:2015 - “Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas”, na qual são 
estabelecidos valores limite para a velocidade máxima de vibração (de pico), definidos em 
função das frequências dominantes registadas (f ≤ 10Hz; 10 Hz < f ≤ 40 Hz; f > 40 Hz) e do 
tipo de estrutura (sensíveis, correntes ou reforçadas). 
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No Anexo VIII é apresentado o relatório factual das medições das vibrações, no qual se pode 
obter informação relativa às características das pegas de fogo avaliadas, aos resultados 
obtidos, aos equipamentos utilizados e aos locais de medição e de detonação, 
designadamente as respetivas coordenadas e registo fotográfico. 
 
III.12.2 – RESULTADOS OBTIDOS  
 
Os quadros seguintes indicam, respetivamente, as características das pegas de fogo 
detonadas na pedreira de Campinhos e os correspondentes valores medidos de velocidade 
de vibração, sendo respeitantes a pegas de fogo destinadas a auxiliar o arranque de blocos 
primários (pegas de levante). 
 
Quadro III.12.1 – Características da pega de fogo.  

Dimensões/Quantidades 
Designações 

Pega de fogo 1 Pega de fogo 2 

Diâmetro dos furos 30 mm 30 mm 

Comprimento dos furos 3,2 m 3,2 m 

Número de furos 25 27 
Espaçamento entre os 
furos 0,55 m 0,55 m 

Perfuração 

Inclinação dos furos 0% (horizontal) 0% (horizontal) 

Carga por furo 0,22 kg (pólvora) 0,26 kg (pólvora) 
Explosivos 

Carga total 5,5 kg 7,02 kg 

 
Quadro III.12.2 – Velocidade de vibração.  

Medições  Distância ao foco 
de explosão (m) 

Velocidade máxima de vibração 
(mm/s) 

Pega de fogo 1 750 4,03x10-4 

Pega de fogo 2 750 3,99x10-4 
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De acordo com a Norma NP 2074:2015, correspondendo as construções existentes nas 
proximidades da pedreira a estruturas “correntes” e tendo em conta que as frequências 
dominantes determinadas foram de 7,18 Hz e 6,25 Hz, que se inserem, portanto, no intervalo  
f ≤ 10 Hz, o valor limite da velocidade de vibração aplicável é de 3 mm/s. 
 
Estes resultados referem-se a duas pegas de fogo destinadas a auxiliar o arranque de blocos 
primários - a utilização corrente de explosivos na pedreira -, não tendo sido possível medir a 
intensidade das vibrações originada por pegas de fogo destinadas a preparar as frentes de 
exploração (desmonte de limpeza) porque a pedreira não se encontrava numa fase de avanço 
para novas áreas de exploração.  
 
III.12.3 – ANÁLISE PRELIMINAR DOS RESULTADOS  
 
Sendo os valores da velocidade de vibração registados na pedreira em estudo,             
4,03x10-4 mm/s e 3,99x10-4 mm/s, inferiores ao valor limite de 3 mm/s estabelecido na           
NP 2074:2015, pode-se concluir que não são suscetíveis de provocar danos nas estruturas 
existentes na sua envolvente.  
 
Os resultados obtidos podem ainda ser avaliados na ótica da incomodidade ou desconforto 
humano causado pelas vibrações sobre os utilizadores de edifícios que eventualmente fossem 
afetados por este fenómeno. Uma vez que não existe regulamentação nacional a este 
respeito, teve-se em conta os valores limite indicados em normas ou guias internacionais para 
os efeitos das vibrações, sendo também abordadas as questões relacionadas com a onda 
aérea ou onda de choque, fenómeno associado à pressão que é exercida na atmosfera pela 
libertação das tensões criadas no interior do maciço rochoso aquando da detonação de uma 
pega de fogo.  
 
A BS 6472-2:2008 (British Sandard Institution, 2008) indica os valores de velocidade máxima 
de vibração, a partir dos quais pode ser induzida incomodidade em utilizadores de edifícios, 
dependendo do tipo de utilização e do período do dia, tendo como pressupostos um número 
de solicitações diárias (pegas de fogo) inferior a 3 e um meio de propagação em rocha 
coerente (condições que se verificam na pedreira). 
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Quadro III.12.3 – Magnitude máxima satisfatória de vibração relativa à resposta humana às 
vibrações resultantes da utilização de explosivos (Fonte: BSI, 2008). 

Local Período 
Magnitude satisfatória 
da velocidade máxima 

de vibração (mm/s) 
Diurno 

(08h-18h de 2.ª a 6.ª feira e das  
08h-13h de sábado) 

6,0 a 10,0  
Noturno  

(23h-07h de 2.ª a 6.ª feira) 2,0 Residências 
Outros períodos  

(18h-23h de 2.ª a 6.ª feira;  
13h-24h sábado e domingo) 

4,5 

Escritórios 
Oficinas 

Qualquer período 14,0 

 
Como se pode verificar no quadro acima, os resultados obtidos nas medições efetuadas para 
este estudo (cf. Quadro III.12.2), são muito inferiores ao valor mais restritivo de 6,0 mm/s, 
preconizado pela norma BS 6472-2:2008 para residências no período (diurno) ao qual se 
cinge a atividade da pedreira em estudo. 
 
Relativamente à onda aérea, os dados bibliográficos disponíveis indicam que o valor de 
pressão da onda aérea, acima do qual pode ser causado desconforto humano e/ou danos em 
elementos construtivos de edifícios, é de 150 dB (US Bureau of Mines in Gama, 1997; 
Olofsson, 1988) ou, segundo uma abordagem mais restritiva, de 133 dB (OSM, 1983).  
 
Tal como as velocidades de vibração, a intensidade da onda aérea também se relaciona com 
as cargas explosivas utilizadas na pega de fogo, pelo que, sendo estes dois fenómenos 
(vibrações e onda aérea) correlacionáveis, pode afirmar-se que, face aos baixos valores de 
velocidade de vibração obtidos, as pegas de fogo praticadas na pedreira não são suscetíveis 
de originarem valores de pressão de onda aérea que possam exceder os valores máximos, 
mesmo o mais restritivo, recomendados na bibliografia consultada. 
 
Pese embora não tenha sido possível medir as vibrações resultantes da utilização de maiores 
cargas de explosivo, nomeadamente para “desmontes de limpeza”, não é expectável que tal 
utilização de explosivos possa originar velocidades de vibração acima do valor limite, tendo 
em conta as quantidades de explosivo que são utilizadas nestas pegas e os cuidados que têm 
de ser tidos para não expor o maciço granítico envolvente a níveis de vibrações suscetíveis de 
lhe provocar fissuramentos que inviabilizam a posterior obtenção de blocos.  
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Pode-se, assim, considerar que a utilização de explosivos na pedreira de Campinhos não tem 
repercussões negativas nas estruturas construídas existentes na área em estudo, nem causa 
incomodidade ou desconforto aos seus habitantes, sendo de salientar que as medições foram 
realizadas para este estudo na construção habitacional mais próxima da pedreira, na 
povoação de Gandrachão. 
 
III.13 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 
O D. L. 178/2006, de 5 de setembro (alterado e republicado pelo D. L. 73/2011, de 17 de 
junho, e alterado pelo D. L. 127/2013, de 30 de agosto, pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de 
dezembro, pelo D. L. 75/2015, de 11 de maio, pelo D. L. 103/2015, de 15 de junho, pela Lei  
7-A/2016, de 30 de março, pelo D. L. 71/2016, de 4 de novembro e pelo D. L. 152-D/2017, de 
11 de dezembro), estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de 
resíduos. Este diploma define como resíduos “quaisquer substâncias ou objectos de que o 
detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer” (alínea ee), do Art.º 3.º), 
atribuindo responsabilidades pela sua gestão ao produtor inicial ou detentor dos mesmos, 
bem como ao produtor e aos distribuidores do produto que deu origem aos resíduos.  
 
A empresa proponente constitui um produtor de resíduos industriais, aplicando-se-lhe a 
definição do diploma legal acima mencionado: produtor de resíduos é «qualquer pessoa, 
singular ou colectiva, cuja actividade produza resíduos…» (alínea z), do Art.º 3.º). 
 
Neste contexto, procedeu-se à identificação das principais tipologias de resíduos industriais 
que se prevê virem a ser produzidos pela atividade da pedreira de Campinhos, de acordo com 
a classificação da Lista Europeia de Resíduos (LER), estimando as respetivas quantidades 
anuais e referindo a sua origem (Quadro III.13.1). 
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Quadro III.13.1 - Tipos e quantidades médias anuais dos resíduos industriais produzidos na 
pedreira em estudo.  

Resíduos Código 
LER 

Quant. anual 
(estimativa) Origem 

Fragmentos de rocha (escombros). 01 04 08 4 341 000 m3 Desmonte e esquadrejamento 
de rocha. 

Outros óleos de motores, 
transmissões e lubrificação. 13 02 08* 0,8 t Manutenção de equipamentos 

mecânicos. 
Lamas provenientes do separador de 
hidrocarbonetos 13 05 02* 0,2 t Tratamento das águas de 

lavagem dos equipamentos. 
Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 10* 0,4 t Manutenção de equipamentos 
mecânicos. 

Absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos em 15 02 02. 

15 02 03 0,05 t Manutenção de equipamentos 
mecânicos. 

Pneus usados. 16 01 03 6 Un. Manutenção de equipamentos 
mecânicos. 

Filtros de óleo. 16 01 07* 0,1 t Manutenção de equipamentos 
mecânicos. 

Metais ferrosos. 16 01 17 1,0 t  Manutenção de equipamentos 
mecânicos. 

Outras pilhas e acumuladores. 16 06 05 0,18 t Manutenção de equipamentos 
mecânicos. 

Outros RSU e equiparados, incluindo 
misturas de resíduos. 20 03 01 5,0 t Instalações sociais. 

* Resíduos perigosos. 
 
Como se pode observar no quadro acima, a maior parte dos resíduos industriais estão 
relacionados com os equipamentos da pedreira, sendo resultantes das operações de 
reparação e manutenção dos mesmos, designadamente peças metálicas, óleos, filtros de 
óleos, acumuladores e pneus.  
 
A pedreira de Campinhos está apetrechada com uma pequena oficina com piso 
impermeabilizado, destinada às operações de reparação e de manutenção dos equipamentos, 
como lubrificações, renovação de óleos, substituição de peças, de filtros, baterias, entre 
outras, sendo estes trabalhos levados a cabo pelos trabalhadores da pedreira (manobradores 
das máquinas). 
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Fotografias III.13.1 e III.13.2 – Vistas da oficina de manutenção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os resíduos que resultam das operações de reparação e manutenção realizadas pelos 
trabalhadores da pedreira são temporariamente armazenados no interior da referida oficina, 
com exceção das sucatas que são armazenadas no exterior. Como se pode ver nas 
fotografias acima, nesta oficina existem recipientes identificados com os respetivos códigos 
LER, para um correto acondicionamento dos resíduos, sendo os óleos usados armazenados 
num contentor plástico hermético, colocado sobre bacia de retenção.   
 
Reparações mais complexas são realizadas nas oficinas do Grupo DFG situadas em Porriño 
(Espanha) ou nas oficinas dos respetivos fornecedores (representantes das marcas na 
região), sendo nestes casos os equipamentos transportados para essas oficinas em atrelado 
porta-máquinas tracionado por camião, podendo também as equipas de mecânicos 
especializados deslocar-se à pedreira caso o tipo de reparação não justifique a retirada do 
equipamento. Quando as operações são realizadas por equipas especializadas exteriores à 
pedreira, as mesmas têm a incumbência de expedir consigo todos os resíduos resultantes 
dessas operações. 
 
Existe também na zona de anexos da pedreira uma ampla área com piso construído em betão 
armado, impermeabilizado, sobre o qual está instalado o reservatório de armazenamento de 
gasóleo (20 000 l de capacidade) e a respetiva bacia de contenção de derrames acidentais e, 
um pouco afastada deste, uma zona de lavagem dos equipamentos. Todas as águas 
residuais que podem ser originadas sobre este piso impermeabilizado, designadamente as 
águas de lavagem dos equipamentos e os eventuais derrames acidentais de combustível, são 
recolhidas e enviadas por um sistema de caleiras a um depósito enterrado munido de 
separador de hidrocarbonetos devidamente dimensionado para os caudais máximos 
previstos. 
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Fotografias III.13.3 e III.13.4 – Foto da esquerda: vista do depósito de gasóleo (ao fundo a 
oficina de manutenção); Foto da direita: vista da zona de lavagem dos equipamentos sobre o 
mesmo maciço de betão armado onde se encontra instalado o depósito de gasóleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os resíduos industriais produzidos na pedreira são posteriormente expedidos da 
pedreira por transportadores oficialmente autorizados para o efeito, com destino a unidades 
externas de eliminação ou valorização. 
 
Os fragmentos de rocha ou 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 deposição no interior da área da pedreira) destes 
resíduos é regulamentada pelo D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo D. L. 31/2013, 
de 22 de fevereiro, pelo que faz parte integrante do Plano de Pedreira, conforme se encontra 
descrito no item II.5.7 deste estudo. 
 
A empresa GRANITOS S. MARTINHO está inscrita no Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos (SIRER) da plataforma SILIAMB da Agência Portuguesa do Ambiente, 
procedendo ao registo anual dos resíduos produzidos na pedreira de Campinhos através do 
Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), (ver MIRR 2015 e MIRR 2016, no Anexo I). 
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III.14 – SÓCIO-ECONOMIA 
 
III.14.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO 
 
A presente caracterização sócio-económica centrou-se no concelho de Monção, abrangendo, 
assim, um território com cerca de 211 km2, integrado na sub-região Alto Minho (NUTS III), da 
região Norte (NUTS II), e que se reparte por 24 freguesias/uniões de freguesia, localizando-se 
a área de implantação do projeto nas freguesias de Pias e de Abedim. 
 
As principais fontes de informação consultadas foram o Instituto Nacional de Estatística 
(Censos de 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte; Estudos sobre o Poder de 
Compra Concelhio; Recenseamento Agrícola 2009), o Ministério da Educação, o Ministério da 
Saúde, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Direção Geral de Energia e 
Geologia e a Câmara Municipal de Monção. 
 
É também efetuada a caracterização sócio-económica das freguesias de Pias e de Abedim, 
tendo por base os Censos 2011. 
 
III.14.2 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DO CONCELHO DE MONÇÃO 
  
III.14.2.1 – DADOS GERAIS 
 
Inserido no distrito de Viana do Castelo, o concelho de Monção é delimitado, a N, pelo rio 
Minho/Espanha, a W, pelo concelho de Valença, a E, pelo concelho de Melgaço, a S, pelo 
concelho de Arcos de Valdevez, e a SW, pelo concelho de Paredes de Coura. 
 
Com uma densidade populacional de 91,0 hab/km2, o concelho de Monção é constituído pelas 
freguesias Abedim, Barbeita, Barroças e Taias, Bela, Cambeses, Lara, Longos Vales, Merufe, 
Moreira, Pias, Pinheiros, Podame, Portela, Riba de Mouro, Segude, Tangil e Trute, e pelas 
uniões de freguesias de Anhões e Luzio, de Mazedo e Cortes, de Messegães, Valadares e 
Sá, de Monção e Troviscoso, de Sago, Lordelo e Parada e de Troporiz e Lapela.  
 
 
 



 

III.165 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

Figura III.14.1 – Localização dos concelhos que constituem a sub-região Alto Minho, com 
destaque do concelho de Monção e suas freguesias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O concelho de Monção beneficia de uma localização privilegiada, dada a sua proximidade a 
Espanha (a cerca de 25 km da cidade de Vigo), à sede distrital de Viana do Castelo (cerca de 
50 km) e à cidade do Porto (cerca de 100 km), sendo servido por importantes eixos 
rodoviários, como a auto-estrada A3 (ligação Porto - Valença), que, por seu turno, permitem 
rápida ligação aos portos marítimos de Vigo, Viana do Castelo e Leixões, potenciando, assim, 
a mobilidade de pessoas e mercadorias, sendo de relevar o mercado espanhol, em particular 
da Galiza. 
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III.14.2.2 – DEMOGRAFIA 
 
Em 2011 residiam no concelho de Monção 19 230 indivíduos, que representavam cerca de 
8% da população da sub-região Alto Minho (244 836 indivíduos) e cerca de 0,5% da 
população da região Norte (3 689 682 indivíduos). Com uma área total de 211,31 km2, o 
concelho apresentava em 2011 uma densidade populacional de 91,0 hab./km2. 
 
Desde 1960 que a população do concelho de Monção tem vindo continuamente a decrescer, 
tendo-se registado uma redução de 29,8% entre 1960 e 2011, o que equivale a 8 163 
indivíduos. O decréscimo populacional mais significativo ocorreu na década de sessenta        
(-10,2%), como consequência de uma emigração maciça para o estrangeiro e também dos 
movimentos migratórios internos para os grandes centros urbanos de Lisboa e Porto (C.M. 
Monção, 2009). 
 
Gráfico III.14.1 – Evolução da população residente no concelho de Monção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na década de setenta o decréscimo populacional foi menos significativo (-3,3%), em parte 
devido ao retorno dos cidadãos das ex-colónias, tendo voltado a verificar-se uma redução 
acentuada da população residente nas décadas de oitenta e noventa, de -8,4% e -8,5%, 
respetivamente (C. M. Monção, 2009). 
 
Na última década, entre 2001 e 2011, a perda de população do concelho foi menos 
expressiva (-3,6%), mantendo-se uma variação negativa nesta ordem de grandeza (-3,9%) em 
anos mais recentes, 2012 a 2015 (Anuários Estatísticos da Região Norte, INE). 
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Quadro III.14.1 – População residente. 
Unidade territorial 2001 2011 2012 2013 2014 2015 

Região Norte 3 687 293 3 689 682 3 666 234 3 644 195 3 621 785 3 603 778 
Sub-região Alto 
Minho 250 275 244 836 242 159 240 134 237 997 236 270 
Concelho de 
Monção 19 956 19 230 19 025 18 836 18 626 18 467 

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte 2012, 2013, 2014 e 2015). 
 
Na sub-região Alto Minho, verificou-se também um decréscimo populacional generalizado de 
2001 a 2011, tendência que, de acordo com as estimativas do INE, continuou a verificar-se 
até 2015. Já no cômputo da região Norte, entre 2001 e 2011, registou-se um ligeiro aumento 
populacional, contudo para os anos seguintes as estimativas do INE apontam para um 
decréscimo populacional. 
 
Ao nível das freguesias do concelho de Monção, o decréscimo populacional, entre 2001 e 
2011 (não há dados mais recentes ao nível das freguesias), ocorreu sobretudo nas freguesias 
de Anhões (-28,6%), Lara (-25,1%), Messegães (-23,1%), Abedim (-21,1%) e Luzio (-20,5%), 
com decréscimos superiores a 20%, seguidas das freguesias de Tangil (-17,9%), Lordelo       
(-17,7%), Sago (-15,4%), Ceivães (-14,3%), Sá (-14,2%), Podame (-13,4%), Moreira (-13,3%), 
Riba de Ouro  (-13,2%), Merufe (-11,3%), Barroças e Taias (-10,4%), Longos Vales (-10,2%) e 
Lapela (-10,1%).  
 
As freguesias de Pias, Segude, Troporiz, Pinheiros, Valadares, Parada, Barbeita, Monção, 
Troviscoso e Trute, registaram decréscimos populacionais inferiores a 10% e somente cinco 
freguesias do concelho registaram acréscimos populacionais, como foram as freguesias de 
Bela (+1,9%), Cambeses (+2,5%), Portela (+13,6%), Mazedo (+30,2%) e Cortes (+40,6%).  
 
Em 2011, as freguesias que contavam com maior número de população residente eram 
Monção (2469 indivíduos), Mazedo (1859 indivíduos), Cortes (1518 indivíduos), Merufe (1097 
indivíduos), Troviscoso (1066 indivíduos) e Barbeita (1016 indivíduos), correspondendo a, 
respetivamente, 12,8%, 9,7%, 7,9%, 5,7%, 5,5% e 5,3%, do total da população residente no 
concelho.  
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A freguesia de Monção, sede de concelho, apresentava a densidade populacional mais 
elevada do concelho (831,3 hab/km2), muito superior à média concelhia (91,2 hab/km2), 
seguida das freguesias de Cortes (330,0 hab/km2), Mazedo (245,9 hab/km2), Troviscoso 
(187,0 hab/km2), Bela (184,2 hab/km2), Moreira (166,2 hab/km2), Pinheiros (164,3 hab/km2), 
Segude (150,2 hab/km2), Ceivães (149,1 hab/km2), Barbeita (147,7 hab/km2), Lapela (141,1 
hab/km2), Cambeses (124,0 hab/km2), Barroças e Taias (118,1 hab/km2), Troporiz (115,1 
hab/km2), Messegães (115,0 hab/km2) e Valadares (102,5 hab/km2), com densidades 
populacionais superiores a 100,0 hab/km2. 
 
As freguesias de Parada (89,2 hab/km2), Podame (77,2 hab/km2), Pias (76,9 hab/km2), Sago 
(72,6 hab/km2), Longos Vales (70,7 hab/km2), Riba de Mouro (68,9 hab/km2), Lara (54,3 
hab/km2) e Sá (50,0 hab/km2), apresentavam uma densidade populacional inferior a          
100,0 hab/km2 e superior ou igual a 50 hab/km2.  
 
As freguesias com densidade populacional inferior a 50 hab/km2, eram Trute (46,2 hab/km2), 
Merufe (38,5 hab/km2), Tangil (33,6 hab/km2), Badim (31,8 hab/km2), Portela (29,9 hab/km2), 
Lordelo (29,2 hab/km2), Abedim (26,6 hab/km2), Anhões (19,9 hab/km2) e Luzio                  
(16,4 hab/km2). 
 
Verifica-se, assim, uma certa assimetria no povoamento do concelho, sendo que as 
freguesias com maior densidade populacional são as que se localizam na fronteira com 
Espanha, enquanto que as freguesias com menor densidade populacional são as que 
localizam no interior do território municipal e mais afastadas das principais acessibilidades 
rodoviárias.  
 
No que respeita à estrutura etária da população residente no concelho de Monção em 2011, 
evidencia uma população envelhecida que acentua a tendência já verificada em 2001 com o 
aumento da população mais idosa (65 e mais anos) e diminuição da população jovem (0-24 
anos). 
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Gráfico III.14.2 – Estrutura etária da população residente do concelho de Monção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE (Censos 2001 e 2011). 
 
Em 2001 e em 2011, a população feminina era mais numerosa do que a população 
masculina, em cerca de 9,0% e 9,2%, respetivamente. O maior número de indivíduos do sexo 
feminino verificava-se, essencialmente, nos níveis etários superiores a 25 anos.  
 
A diminuição da população no concelho de Monção entre 2001 e 2011 fez-se sentir de forma 
mais acentuada nos grupos etários 0-14 anos e 15-24 anos com decréscimos populacionais 
de 12,4% e 34,0% respetivamente, tendo-se registado um ligeiro acréscimo, de 0,7% no 
grupo etário 25-64 anos, e um acréscimo de 8,2% no grupo etário com 65 e mais anos de 
idade. 
 
Gráfico III.14.3 - Variação da população residente no concelho de Monção, por faixas etárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE (Censos 2001 e 2011). 
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Os dados disponíveis mostram que o concelho de Monção tem uma taxa de natalidade inferior 
à sub-região Alto Minho e da região Norte. Entre 2001 e 2011 a taxa de natalidade no 
concelho de Monção decresceu de 6,4‰ para 5,7‰, tendência que se verificou também na 
sub-região Alto Minho e na região Norte, sendo que dados mais recentes (2012 a 2015, INE) 
dão conta de que a taxa de natalidade do concelho continuou, de uma forma geral, a 
decrescer até 2014, registando-se uma inversão desta tendência, ainda que ligeira, em 2015, 
tal como também sucedeu ao nível da sub-região Alto Minho e da região Norte. 
 
Quadro III.14.2 – Evolução da taxa de natalidade.  

Taxa de natalidade 
(‰) Unidades Territoriais 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 
Região Norte 11,2 8,5 7,8 7,3 7,2 7,5 
Sub-Região Alto Minho 9,1 7,1 7,1 6,5 5,9 6,6 
Concelho de Monção 6,4 5,7 5,7 4,9 4,9 5,2 

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte 2012, 2013, 2014 e 2015). 
 
Quanto à taxa de mortalidade, o concelho de Monção supera a sub-região Alto Minho e a 
região Norte, embora se tenha registado no concelho um decréscimo deste indicador entre 
2001 e 2011, passando de 15,6‰ para 14,7‰, contrariando a tendência de crescimento que 
se verificou na sub-região Alto Minho. Os dados relativos a anos mais recentes permitem 
verificar que a taxa de mortalidade tem variado no concelho entre 2011 e 2015, assim como 
na sub-região Alto Minho e na região Norte, embora revelem, em qualquer caso, uma 
tendência de crescimento. 
 
Quadro III.14.3 – Evolução da taxa de mortalidade. 

Taxa de mortalidade 
(‰) Unidades Territoriais 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 
Região Norte 8,7 8,6 9,0 9,0 8,9 9,3 
Sub-Região Alto Minho 11,5 11,6 12,1 12,0 11,5 12,2 
Concelho de Monção 15,6 14,7 14,8 16,2 15,4 15,3 

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte 2012, 2013, 2014 e 2015). 
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Uma taxa de natalidade inferior à taxa de mortalidade, tal como acontece no concelho de 
Monção, traduz uma estrutura etária envelhecida que é responsável por um crescimento 
natural negativo, não permitindo assim uma substituição favorável das gerações.  
 
Como resultado da redução da população jovem, em paralelo com o aumento da população 
idosa, o concelho de Monção registava em 2011 um índice de envelhecimento de 260,4%, 
superior ao registado na sub-região Alto Minho (174,2%) e na região Norte (113,3%). Este 
índice aumentou de 2001 para 2011, quer no concelho, quer na sub-região e região em que 
se insere. Dados mais recentes, mostram que este índice continuou a aumentar, atingindo 
289,4% em 2015 no concelho de Monção, 199,1% na sub-região Alto Minho e 139,5% na 
região Norte. 
 
Quadro III.14.4 – Evolução do Índice de Envelhecimento. 

Índice de Envelhecimento 
(%) Unidades Territoriais 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 
Região Norte 79,8 113,3 118,9 125,3 132,2 139,5 
Sub-Região Alto Minho 132,4 174,2 177,3 183,6 191,5 199,1 
Concelho de Monção 210,8 260,4 270,8 274,0 280,6 289,4 

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte 2012, 2013, 2014 e 2015). 
 
A evolução das várias faixas etárias reflete-se também nos índices de dependência, que 
estabelecem a proporção entre o número de dependentes (idosos e jovens com idade inferior 
a 15 anos) e o número de indivíduos em idade ativa (na faixa etária dos 15 aos 65 anos), 
sendo que o envelhecimento da população residente no concelho conduziu a um aumento do 
índice de dependência de idosos de 39,8% para 46,2%, de 2001 para 2011, e à diminuição do 
índice de dependência de jovens de 18,9% para 17,7%. Estas tendências também se 
registaram na sub-região Alto Minho e na região Norte.  
 
Nos anos seguintes (2012 a 2015), o índice de dependência de jovens continuou a decrescer, 
atingindo em 2015 um valor de 16,2% no concelho de Monção, 18,9% na sub-região Alto 
Minho e 20,1% na região Norte, e o índice de dependência de idosos continuou a tendência 
de aumento atingindo valores de 47,0%, 37,6% e 28,1%, em 2015, respetivamente no 
concelho de Monção, na sub-região Alto Minho e na região Norte. 
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Quadro III.14.5 – Evolução do Índice de Dependência de Idosos. 
Índice de Dependência de Idosos 

(%) Unidades Territoriais 
2001 2011 2012 2013 2014 2015 

Região Norte 20,4 25,2 25,5 26,4 27,3 28,1 
Sub-Região Alto Minho 30,7 36,4 35,7 36,5 37,2 37,6 
Concelho de Monção 39,8 46,2 45,8 46,2 46,9 47,0 

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte 2012, 2013, 2014 e 2015). 
 
Quadro III.14.6 – Evolução do Índice de Dependência de Jovens. 

Índice de Dependência de Jovens 
(%) Unidades Territoriais 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 
Região Norte 25,5 22,3 21,5 21,1 20,6 20,1 
Sub-Região Alto Minho 23,2 20,9 20,1 19,9 19,4 18,9 
Concelho de Monção 18,9 17,7 16,9 16,9 16,7 16,2 

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte 2012, 2013, 2014 e 2015). 
 
Os dados acima refletem um índice de dependência total do concelho de Monção de 63,9%, 
em 2011, que aumentou relativamente a 2001 (58,7%), tal como se verificou também na sub-
região Alto Minho e na região Norte. Os dados mais recentes (2012 a 2015) mostram que o 
índice de dependência total do concelho variou entre 62,7%, em 2012, e 63,2%, em 2015, 
seguindo a tendência da sub-região Alto Minho e da região Norte.  
 
III.14.2.3 – ESCOLARIDADE 
 
Os dados dos Censos de 2011 indicam que do total da população residente no concelho de 
Monção (19 230 indivíduos), 62,1% (11 939) possuía o ensino básico (39,3% o 1.º ciclo, 
11,1% o 2.º ciclo e 11,7% o 3.º ciclo), 14,4% (2 778) possuía o ensino secundário e 11,0%     
(2 091) o ensino pós-secundário e superior, sendo que 10,6% (2 029) da população não 
possuía qualquer nível de ensino (este número inclui as crianças com menos de 10 anos 
ainda sem nenhum nível de escolaridade – 434 crianças).  
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Gráfico III.14.4 – Nível de ensino da população residente (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fonte: INE (Censos 2011). 
 
Apesar da evolução positiva verificada na taxa de analfabetismo do concelho (população 
analfabeta com mais de 10 anos), que diminuiu de 14,1%, em 2001, para 8,3%, em 2011, o 
concelho de Monção registava ainda uma taxa de analfabetismo superior à registada na sub-
região Alto Minho (6,9%) e a na região Norte (5,0%). Do total da população sem nenhum nível 
de ensino com 10 ou mais anos de idade (1 595 indivíduos), 86,0% (1 371 indivíduos) 
correspondia à faixa etária de 65 ou mais anos e 0,6% (9 indivíduos) correspondia à faixa 
etária dos 10 anos aos 24 anos, o que leva a inferir que o analfabetismo tende a desaparecer 
nas faixas etárias mais jovens, embora não deixe de representar um número preocupante.  
 
Dados relativos ao ano letivo 2014/2015 (Anuário Estatístico da Região Norte, 2015), indicam 
para o concelho de Monção uma taxa bruta de escolarização do ensino básico (relação 
percentual entre o número de alunos matriculados no ensino básico e a população total 
residente dos 6 aos 14 anos) de 105,9%, valor que poderá dever-se à existência de alunos 
residentes noutros concelhos, assim como alunos com idade superior à esperada para o nível 
de ensino em que se encontram. 
 
A taxa bruta de escolarização do ensino secundário registada no mesmo ano letivo foi de 
117,6%, devendo também neste caso a obtenção de um valor superior a 100% estar 
relacionada com as razões já acima apontadas, e a taxa de pré-escolarização foi de 97,0%, o 
que significa que está também a generalizar-se a frequência do ensino pré-escolar no 
concelho (Anuário Estatístico da Região Norte, 2015). 
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De acordo com a mesma fonte, em termos de taxa de retenção e desistência no ensino básico 
(percentagem de efetivos escolares que permanecem, por razões de insucesso ou de 
tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico, em relação à totalidade de 
alunos que iniciaram esse mesmo ensino), registou-se no ano letivo 2014/2015 uma taxa de 
4,3%, correspondente a 2,7% no 1.º ciclo, 3,4% no 2.º ciclo e 7,0% no 3.º ciclo. 
 
O concelho de Monção está apetrechado com equipamentos escolares que abrangem todos 
os graus de ensino desde a Educação Pré-escolar até ao Ensino Secundário, existindo no 
concelho 6 estabelecimentos com Educação Pré-Escolar (5 públicos e 1 privado), 10 
estabelecimentos com Ensino Básico (9 públicos e 1 privado) e 2 estabelecimentos com 
Ensino Secundário (1 público e 1 privado), (Anuário Estatístico da Região Norte, 2015). 
 
De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Monção, no ensino 
pré-escolar o concelho conta com 5 jardins-de-infância públicos para crianças com mais de 
três anos (nas freguesias de Mazedo, Monção, Pias, Cortes e Tangil) e com três estruturas 
pertencentes a instituições de solidariedade social para crianças com mais de três anos, a 
Santa Casa da Misericórdia de Monção, o Centro Social e Paroquial de Barbeita e a Creche 
do Grémio Social de Mazedo. 
 
No que diz respeito ao primeiro ciclo do ensino básico, o concelho dispõe de quatro escolas, 
designadamente o Centro Escolar de Mazedo, o Centro Escolar José Pinheiro Gonçalves, na 
sede do concelho, a Escola Básica EB1 de Pias e a Escola Básica Integrada (EBI) de Tangil. 
 
Ao nível do segundo e terceiro ciclo do ensino básico, o concelho dispõe da Escola 
Secundária de Monção, EB 2/3 de Monção e a EBI de Tangil. O ensino secundário é levado a 
cabo na Escola Secundária de Monção, estabelecimento de ensino com uma oferta formativa 
que inclui também cursos profissionais.  
 
Ao nível do ensino profissional existe ainda no concelho de Monção a Escola Profissional do 
Alto Minho Interior (EPRAMI), delegação de Monção. 
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III.14.2.4 – ECONOMIA 
 
De acordo com o INE (Anuário Estatístico da Região Norte 2015), no ano de 2014 
encontravam-se sediadas no concelho de Monção 2 960 empresas, o que correspondia a 
cerca de 10,7% do número de empresas sediadas na sub-região Alto Minho.   
 
Das empresas sediadas no concelho, 2 417 (cerca de 82%) estavam registadas em nome 
individual e 543 (cerca de 18%) estavam registadas como sociedades, refletindo um tecido 
empresarial maioritariamente constituído por pequenas e micro empresas de cariz familiar. 
 
O setor terciário era o mais representativo no concelho, com um total de 1 317 empresas 
(44,5%), a que se seguiam o setor primário, com um total de 1 160 empresas (39,2%), e, por 
fim, o setor secundário, com um total de 483 empresas (16,3%).  
 
Gráfico III.14.5 – Distribuição das empresas pelos setores e sub-setores de atividade 
económica no concelho de Monção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região Norte 2015). 
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No setor terciário, destaca-se o número de empresas do sub-setor do “Comércio e 
reparações” (32,3%), seguido pelas empresas dos sub-setores de “Atividades administrativas 
e dos serviços de apoio” (17,8%), “Alojamento e restauração” (12,5%), “Atividades de 
consultoria, científicas e técnicas” (10,2%) e “Atividades de saúde humana e apoio social” 
(8,7%).   
 
No setor secundário destaca-se o número de empresas do sub-setor da “Construção” 
(70,4%), correspondendo a mais de metade das empresas deste setor, seguido pelo sub-setor 
da “Indústria Transformadora” (26,3%). O sub-setor “Indústrias extrativas” correspondia a 
2,7% do total das empresas do setor secundário, sendo representado por 13 empresas. 
 
Relativamente à “Indústria Transformadora”, a maioria das empresas distribuem-se pelas 
atividades de “Indústria da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário; fabricação 
de obras de cestaria e de espartaria” (21,3%), “Fabricação de produtos metálicos, excepto 
máquinas e equipamentos” (20,5%), “Fabrico de outros produtos minerais não metálicos” 
(11,0%), “Indústria do vestuário” (9,4%) e “Indústrias Alimentares” (8,7%). 
 
No que se refere às “Indústrias extrativas”, estavam sediadas no concelho de Monção, 13 
empresas (10 sociedades e 3 empresas em nome individual). Este número de empresas, já 
de si significativo face à singularidade deste setor de atividade, pode não refletir, por 
completo, o peso da indústria extrativa na economia do concelho, uma vez que, como 
acontece frequentemente, algumas unidades extrativas podem estar inseridas em empresas 
de outros setores de atividade, designadamente empresas de construção, ou em empresas 
que se encontram sediadas noutros concelhos.  
 
Quanto ao setor primário, as empresas de exploração agrícola, agropecuária e/ou florestal 
(1160) eram maioritariamente empresas em nome individual e representavam cerca de 16,3% 
do total das empresas sediadas no concelho. 
 
Segundo dados do INE relativos ao Recenseamento Agrícola de 2009 (os dados mais 
recentes disponíveis), a agricultura dispunha no concelho de uma superfície total de 
exploração de 10 954 ha, constituída por 6 801 ha de superfície agrícola utilizada (SAU),          
3 522 ha de matas e florestas sem culturas sob-coberto, 130 ha de superfície agrícola não 
utilizada (SANU) e 502 ha de outras utilizações. 
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Da área de SAU, 4 278 ha (62,9%) era ocupada para a exploração de pastagens 
permanentes, 1 275 ha (18,7%) era ocupada para a exploração de culturas permanentes,       
1 182 ha (17,4%) correspondia a terra arável e 67 ha (1,0%) era ocupada para a exploração 
de hortas familiares. Da área de terra arável, 1 175 ha (99,4%) eram ocupados com culturas 
temporárias e 7 ha (0,6%) por pousio. 
  
Da área afeta a culturas permanentes, a vinha (99,5% - 1 269 ha) era predominante, sendo 
pouco significativa (0,5% - 5,0 ha) a superfície ocupada por outras culturas, designadamente 
frutos de casca rija, frutos sub-tropicais, frutos frescos e olival. Da área afeta a culturas 
temporárias, a maior parte estava ocupada por culturas forrageiras (42,3%), cereais para grão 
(29,4%) e prados temporários (23,5%), sendo a restante área ocupada por outras culturas 
temporárias (batata, leguminosas secas, hortícolas e flores ornamentais). 
 
No ano a que se referem os dados disponíveis (2009) existiam no concelho de Monção 2 039 
explorações agrícolas, sendo que destas, 2 014 correspondiam a produtores singulares e 25 a 
sociedades ou outras formas de natureza jurídica. Afetas à SAU existiam 2 038 explorações 
agrícolas, tratando-se na maioria dos casos de explorações por conta própria (2 026 
explorações), sendo menos significativo o número de explorações afetas a contratos de 
arrendamento (16) ou a outras formas de exploração (112).  
 
No que se refere ao volume de negócios gerado em 2014 pelas empresas sediadas no 
concelho de Monção, os dados do INE (Anuário Estatístico da Região Norte 2015) indicam um 
total de 211,2 milhões de euros, o que corresponde a 4,4% do volume total gerado na sub-
região Alto Minho (4 768,6 milhões de euros) e a 0,2% do volume total gerado na região Norte 
(90 044,4 milhões de euros).  
 
O setor terciário representava a maior parte do volume de negócios, com 114,9 milhões de 
euros, no qual se destacava a atividade “Comércio e reparação” com 83,1 milhões de euros 
(39,3% do volume total de negócios gerado no concelho), seguindo-se o setor secundário com 
um volume de negócios de 90,2 milhões de euros, destacando aqui a atividade “Indústrias 
transformadoras” com 56,4 milhões de euros (26,7% do volume total de negócios gerado no 
concelho) e a atividade “Construção” com 22,2 milhões de euros (10,5% do volume total de 
negócios gerado no concelho), e, por último, o setor primário com 6,1 milhões de euros (2,9% 
do volume total de negócios gerado no concelho), como mostra o gráfico seguinte. 
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Gráfico III.14.6 – Volume de negócios, em percentagem, por sub-setores de atividade no 
concelho de Monção e na região Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região Norte 2015). 
 
Analisando o setor secundário, em particular a indústria transformadora, verifica-se que as 
empresas que mais contribuíam para o volume total de negócios gerado no concelho foram as 
empresas de “Fabrico de outros produtos minerais não metálicos” (15,4 milhões de euros), de 
“Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos” (14,3 milhões de 
euros), da “Indústria das bebidas” (13,9 milhões de euros) e da “Indústria alimentar” (3,4 
milhões de euros),  
 
No que diz respeito às empresas de “Indústria extrativa”, em 2014 foi gerado um volume de 
negócios de 11,5 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 5,4% do volume total de 
negócios gerado no concelho (211,2 milhões de euros) e a cerca de 7,4% do volume de 
negócios gerado pelas “Indústrias extrativas” na região Norte (155,0 milhões de euros). 
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Este volume de negócio gerado pelas empresas da indústria extrativa do concelho, não 
deixando de ser significativo, poderá estar subestimado se entrarmos em linha de conta com o 
que acima se referiu acerca da possível inserção de parte das unidades extrativas noutras 
atividades económicas ou em empresas exploradoras que não se encontram sediadas no 
concelho. 
 
Em particular a empresa GRANITOS SÃO MARTINHO, apresentou em 2014 um volume de 
negócios de 1,6 milhões de euros, ou seja, cerca de 13,9% do volume de negócios indicado 
neste ano para a “Indústria extrativa” no concelho de Monção. Em 2015 o volume de negócios 
da empresa decresceu ligeiramente para 1,5 milhões de euros e em 2016 aumentou para 1,9 
milhões de euros. 
 
A dinâmica da economia local está também, em certa medida, associada ao poder de compra 
da população residente, o qual pode ser analisado pelo Indicador per Capita (IpC), que 
compara o poder de compra regularmente manifestado nos diferentes concelhos e regiões do 
País, em termos per capita, com o poder de compra médio a nível nacional (valor 100).  
 
Segundo a informação mais recente disponível, o concelho de Monção apresentava em 2013 
um IpC de 73,56, ocupando o 178.º lugar no ranking a nível nacional (308 concelhos) que era 
liderado pelos concelhos de Lisboa (207,91), Oeiras (180,73) e Porto (169,85). Em último 
lugar estavam os concelhos de Cinfães (56,54), Tabuaço (56,63) e Celorico de Bastos 
(56,64). 
 
                 Quadro III.14.7 – Evolução do IpC, no período 2005-2013. 

Unidade Territorial 2005 2007 2009 2011 2013 

Região Norte 85,45 86,24 87,64 89,22 92,03 
Sub-região Alto Minho 70,72 71,21 73,59 77,57 80,74 
Concelho de Monção 61,60 60,89 62,87 69,43 73,56 

                    Fonte: INE (Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013). 
 
Como indica o quadro acima, o poder de compra da população residente no concelho de 
Monção tem vindo a aumentar desde 2007, aproximando-se dos valores médios da sub-
região Alto Minho e da região Norte.  
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III.14.2.5 – EMPREGO 
 
Os dados do INE relativos ao Censos de 2011 mostram que a taxa de atividade no concelho 
de Monção, entre 2001 e 2011, evoluiu positivamente, embora de forma pouco significativa, 
passando de 37,2% para 37,6%, seguindo a tendência da sub-região Alto Minho, que passou 
de 41,6% para 42,5%, e em contraste com o decréscimo registado na região Norte, onde a 
taxa de atividade decresceu, passando de 48,1% para 47,6%. 
 
Para uma população ativa empregada constituída por 6 516 indivíduos, em 2011, o setor 
terciário era o maior empregador do concelho, absorvendo 62,6% (4 077 indivíduos) da 
população ativa, seguido do setor secundário com 31,6% (2 062 indivíduos) da população 
ativa.  
 
O setor primário absorve apenas 5,8% (377 indivíduos) da população ativa, o que está em 
consonância com cariz familiar das empresas deste setor, essencialmente constituído por 
empresas em nome individual. 
 
Gráfico III.14.7 - Distribuição da população ativa empregada pelos setores de atividade, em 
2001 e 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE (Censos 2001 e 2011). 
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Como se pode observar no gráfico acima, de 2001 para 2011 verificou-se uma redução 
significativa da população empregada no setor primário (-13,5%) e um aumento significativo 
da população empregada no setor terciário (+12,8%). Ao nível do setor secundário a situação 
manteve-se sensivelmente a mesma, embora se tenha registado um ligeiro aumento da 
população ativa afeta a este setor (+0,7%).  
 
As atividades que mais contribuíam para os níveis de empregabilidade no setor terciário, em 
2011, eram as atividades de “Comércio e reparações” (28,3%), de “Educação” (14,9%), as 
“Atividades de saúde humana e apoio social” (12,0%), de “Administração Pública e Defesa; 
Segurança Social Obrigatória” (11,8%) e de “Alojamento, restauração e similares” (9,4%). No 
setor secundário destacavam-se as “Indústrias Transformadoras” (49,2%) e a “Construção” 
(44,0%), e no setor primário, a “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” 
empregava 5,8% da população ativa do concelho. 
 
No que se refere às “Indústrias extrativas”, os dados do INE apontavam para a existência de 
88 indivíduos afetos a este setor (1,4% da população ativa empregada), em 2011. No entanto, 
também a este respeito, pelos motivos já apontados, os dados relativos a esta indústria 
podem não refletir a sua importância para a criação de emprego.   
 
A estrutura etária da população empregada no concelho, em 2011, era constituída por 90,9% 
de indivíduos com idade entre 25 e 64 anos, 7,6% com idade entre 15 e os 24 anos, 
correspondendo os indivíduos empregados com 65 anos ou mais, a 1,5%.  
 
Da população ativa empregada em 2011 (6 516 indivíduos), 52,5% (3 424 indivíduos) possuía 
o ensino básico, 26,3% (1 712 indivíduos) o ensino secundário, 1,9% (127 indivíduos) o 
ensino pós-secundário, 18,4% (1 202 indivíduos) o ensino superior e 0,8% (51 indivíduos) não 
possuía nenhum nível de escolaridade (indivíduos com mais de 15 anos de idade, mas 
maioritariamente com idade compreendida entre 25 anos e 64 anos). 
 
Entre 2001 e 2011, a taxa de atividade das mulheres no concelho de Monção aumentou de 
28,6% para 31,3%, cerca de 3,0%, enquanto que a taxa de atividade masculina decresceu 
cerca de 2,2%, passando de 47,4% para 45,2%, seguindo a mesma tendência da região Norte 
e da sub-região Alto Minho. 
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Quanto à taxa de desemprego, o concelho de Monção apresentava, em 2011, um valor de 
9,8%, inferior à taxa de desemprego registada na sub-região Alto Minho (11,8%) e na região 
Norte (14,5%). Comparativamente a 2001, a taxa de desemprego no concelho de Monção 
aumentou 3,7%, correspondendo a um aumento de 5,8% para as mulheres e 1,0% para os 
homens. Na região Norte e na sub-região Alto Minho a taxa de desemprego também 
aumentou em 7,8% e 5,0%, respetivamente. 
 
A estrutura etária da população ativa desempregada no concelho de Monção, em 2011 (711 
indivíduos), era constituída por 20,1% de indivíduos com idade entre 15 e 24 anos e 79,9% 
com idade entre 25 e 64 anos. Em termos de escolaridade da população ativa desempregada, 
51,1% (363 indivíduos) possuía o ensino básico, 28,7% (204 indivíduos) o ensino secundário, 
2,7% (19 indivíduos) o ensino pós-secundário, 15,8% (112 indivíduos) o ensino superior e 
1,8% (13 indivíduos) não possuía nenhum nível de escolaridade (indivíduos com idades 
compreendidas entre 20 e 64 anos).  
 
Da população ativa desempregada em 2011 (711), 77,2% (549 indivíduos) correspondiam a 
indivíduos à procura de novo emprego e 22,8% (162 indivíduos) correspondiam a jovens à 
procura do primeiro emprego. Cerca de 54% da população ativa desempregada eram homens 
e cerca de 46% eram mulheres.  
 
Segundo dados mais recentes, disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), o número médio de desempregados no concelho de Monção aumentou 
em 2012 e 2013, diminuiu em 2014, voltou a aumentar em 2015 e diminuiu consideravelmente 
em 2016, correspondendo neste último ano a 441 indivíduos desempregados, dos quais 255 
estavam inscritos no IEFP há menos de um ano e 186 há mais de um ano.  
 
Quadro III.14.8 – Evolução do número de desempregados no concelho de Monção. 

Desempregados 
(N.º) 2012 2013 2014 2015 2016 

Homens 332 328 277 295 217 
Mulheres 383 396 321 334 224 

Total 715 724 598 629 441 
Fonte: IEFP (Estatísticas Mensais, por Concelho, 2012 a 2016). 
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De acordo com a mesma fonte, a totalidade de pessoas desempregadas em 2016, 51 
procuravam o 1.º emprego e 390 um novo emprego. Em termos de faixas etárias, 52 
indivíduos tinham menos de 25 anos, 88 indivíduos tinham idade compreendida entre 25 e 34 
anos, 169 indivíduos tinham idade compreendida entre 35 e 54 anos, e 132 indivíduos tinham 
mais de 55 anos. O número de mulheres desempregadas tem sido sempre superior ao 
número de homens desempregados. 
 
III.14.2.6 – HABITAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COLETIVOS 
 
Neste âmbito apresentam-se os dados disponibilizados pelo INE e pela Câmara Municipal de 
Monção, relacionados com a habitação, infraestruturas, equipamentos e serviços coletivos 
existentes no concelho, na medida em que também são indicadores sócio-económicos 
determinantes dos níveis de bem-estar e de qualidade de vida da população residente no 
concelho. 
 
III.14.2.6.1 - HABITAÇÃO 
 
Em contraste com o decréscimo populacional que se registou no concelho de Monção entre 
2001 e 2011, o número de famílias aumentou cerca de 4,6% (+327 famílias) nesse período. 
Também o número de alojamentos familiares e de edifícios aumentou, tendo-se registado 
variações positivas de 11,7% (+1402 alojamentos) e 6,8% (+744 edifícios), respetivamente.   
 
           Quadro III.14.9 – Número de famílias, alojamentos e edifícios no concelho de Monção. 

 2001 2011 
Famílias clássicas residentes 7 114 7 441 
Alojamentos familiares 11 975 13 377 
Edifícios 10 969 11 713 

                          Fonte: INE (Censos 2001 e 2011). 
 
De acordo com os dados do INE, os alojamentos familiares disponíveis em 2011 
correspondiam todos a alojamentos clássicos. Em termos de ocupação, 1 748 dos 
alojamentos familiares encontravam-se vagos, 7 427 estavam ocupados como residência 
habitual e 4 202 diziam respeito a residência secundária. 
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III.14.2.6.2 – SAÚDE PÚBLICA 
 
Ao nível dos cuidados de saúde, o concelho de Monção insere-se no domínio da Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho, EPE, uma entidade pública empresarial integrada no Serviço 
Nacional de Saúde, que abrange todo o distrito de Viana do Castelo, gerindo duas unidades 
hospitalares (Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo e Hospital Conde de Bertiandos 
em Ponte de Lima), doze centros de saúde (Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, 
Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de 
Cerveira), uma unidade de saúde pública e duas unidades de convalescença (Sistema 
Nacional de Saúde, 2017). 
 
Os Hospitais de Santa Luzia e Conde de Bertiandos prestam cuidados diferenciados e a 
prestação dos cuidados de saúde primários é garantida pelo Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) do Alto Minho, constituído por doze centros de saúde num total de 38 unidades 
funcionais (Unidades de Saúde Familiares (USF), Unidades de Cuidados de Saúde 
Personalizados (UCSP), Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e Unidade de Saúde 
Pública (USP)). 
 
O concelho de Monção é servido pelo Centro de Saúde de Monção, o qual integra a Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados de Monção, a Unidade de Saúde Familiar de Monção, 
a Unidade de Cuidados na Comunidade Deu-la-Deu, a USAG de Monção, localizadas na 
freguesia de Monção, e a Extensão de Tangil (Pólo da USF de Monção), localizada na 
freguesia de Tangil. O hospital de referência do concelho é o Hospital Santa Luzia, em Viana 
do Castelo.  
 
Por cada mil habitantes do concelho de Monção existiam, em 2015, 2,8 médicos e 3,7 
enfermeiros. Na globalidade existiam 52 médicos, dos quais 20 eram especialistas e 32 eram 
não especialistas. No mesmo ano, o concelho dispunha de 6 Farmácias, às quais estavam 
afetos 4 profissionais de farmácia e 17 farmacêuticos de oficina (Anuário Estatístico da Região 
Norte 2015).  
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Quadro III.14.10 – Indicadores na área da saúde, em 2015 (valores por 1 000 habitantes). 
Unidade Territorial Médicos  Enfermeiros Farmácias e postos 

farmacêuticos móveis  
Região Norte 4,5 6,5 0,3 
Sub-região Alto Minho 3,3 6,5 0,3 
Município de Monção 2,8 3,7 0,3 

                 Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região Norte 2015). 
 
Outros indicadores de saúde são as taxas de mortalidade neonatal e infantil que, no 
quinquénio 2010/2014, representavam ambas 0,0‰ no concelho de Monção. As taxas de 
mortalidade neonatal e infantil na sub-região Alto Minho foram de 1,4‰ e 1,9‰, e na região 
Norte foram de 1,9‰ e 2,7‰ (Anuário Estatístico da Região Norte 2015). 
 
O número de casos notificados de doença de declaração obrigatória pode ser relacionado 
com o nível de saúde da população residente. De acordo com os dados do INE, no período 
compreendido entre 2009 e 2014, o número total de casos em Portugal sofreu uma redução, 
passando de 3 255 para 1 992, contudo na região Norte e na sub-região Alto Minho (não são 
disponibilizados dados ao nível dos concelhos) o número de casos aumentou de 486 para 607 
e de 17 para 23, respetivamente. O quadro seguinte indica algumas das doenças de 
declaração obrigatória registadas no País, na região Norte e na sub-região Alto Minho, dados 
referentes ao período de 2009 a 2014. 
  
Quadro III.14.11 – Número de casos notificados de doenças de declaração obrigatória. 

Portugal Região Norte Sub-região Alto 
Minho Doença de declaração 

obrigatória 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Tuberculose respiratória 1849 0 0 0 0 0 
Outras salmoneloses 222 250 122 151 6 2 
Febre escaro-nodular 191 130 31 21 1 0 
Parotidite epidémica 154 81 73 26 4 1 
Tosse convulsa 67 77 42 33 0 1 
Malária 41 127 17 51 0 2 
Outras doenças 731 1327 201 325 6 17 

Fonte: INE (Dados Estatísticos, 2015). 



 

III.186 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

Em termos de taxa de incidência de casos notificados de doenças de declaração obrigatória, 
os dados disponibilizados pelo INE dizem respeito ao período 2000-2008, verificando-se que 
esta taxa subiu de 0,0‰, em 2000, para 0,4‰, em 2008, no município de Monção, e que 
decresceu de 0,7‰ para 0,3‰, na sub-região Alto Minho, de 1,2‰ para 0,4‰ na região Norte 
e de 1,3‰ para 0,3‰, no País. 
 
III.14.2.6.3 - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE DRENAGEM E TRATAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS 
 
De acordo com a última campanha de atualização do Inventário Nacional de Sistemas de 
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (INSAAR), referente a 2009, o 
índice de abastecimento de água potável no concelho de Monção era de 100%.  
 
No que diz respeito à drenagem e tratamento das águas residuais, o concelho de Monção 
apresentava um índice de cobertura de drenagem de 46% e um índice de atendimento de 
tratamento de 33%. 
 
Dados mais recentes (PENSAAR 2020, 2015), indicam que no concelho de Monção os níveis 
de acessibilidade física ao serviço de rede pública de Abastecimento de Água se situam entre 
80% e 100%, nas áreas predominantemente rurais, entre 90% e 100%, nas áreas 
medianamente urbanas, e entre 95% e 100%, nas áreas predominantemente urbanas. Os 
níveis de acessibilidade física ao serviço de Saneamento no concelho de Monção situam-se 
entre 60% e 70%, nas áreas predominantemente rurais, entre 70% e 85%, nas áreas 
medianamente urbanas, e entre 80% e 90% nas áreas predominantemente urbanas (ver item 
III.7.5 – Abastecimento de água e saneamento e tratamento de água residuais).  
 
III.14.2.6.4 - RECOLHA DE RESÍDUOS 
 
De acordo com informação da Câmara Municipal de Monção, a gestão dos resíduos 
indiferenciados, dos monstros e equipamentos elétricos e eletrónicos, no concelho de 
Monção, é garantida por contrato de prestação de serviços com uma empresa privada, SUMA 
- Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., que é responsável pela recolha e transporte 
desses resíduos até às instalações da Valorminho - Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A.. 
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A Valorminho, S.A. gere o Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Seletiva, Valorização 
e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Minho, que abrange para além do 
concelho de Monção também os concelhos de Caminha, Melgaço, Paredes de Coura, 
Valença e Vila Nova de Cerveira. Este sistema multimunicipal é composto pelo aterro sanitário 
do Vale do Minho, por um ecocentro, uma estação de triagem, uma plataforma para receção 
de pneus usados, localizados na freguesia de S. Pedro da Torre, concelho de Valença, e por 
um ecocentro e uma estação de transferência de resíduos, ambos localizados na freguesia de 
Messegães, concelho de Monção, bem como por diversos ecopontos distribuídos pelos seis 
municípios. Existe também um centro de receção e um operador logístico de REEE 
(localizados um em S. Pedro da Torre - Valença e outro em Messegães - Monção, na estação 
de transferência). 
 
A deposição seletiva dos resíduos no concelho de Monção é efetuada pelos munícipes nos 
ecopontos que existem dispersos pelo concelho, designadamente 96 vidrões, 86 papelões e 
78 embalões, o que corresponde a 1 ecoponto para cerca de 300 habitantes, existindo em 
todas as freguesias pelo menos um ecoponto. Estes resíduos depois de triados na estação da 
Valorminho são entregues para valorização a entidades licenciadas para o efeito. 
 
No que diz respeito aos óleos alimentares usados, a Valorminho criou em 2011 uma rede de 
recolha destes óleos, tendo sido colocados em todas as freguesias do concelho contentores 
para a sua deposição (oleões) e posterior transformação em biodiesel. 
 
Os dados do Instituto Nacional de Estatística (Anuário Estatístico da Região Norte 2015) 
referem que em 2014 (dados mais recentes) foram recolhidas 6 665 toneladas de resíduos 
urbanos no concelho de Monção. Cerca de 91% desses resíduos tiveram origem na recolha 
indiferenciada e apenas cerca de 9% tiveram origem na recolha seletiva. Entre 2002 e 2014 
ocorreu um aumento de cerca 37% da quantidade de resíduos urbanos recolhidos, em 
particular na recolha seletiva que, apesar de ter mais do que duplicado, permanece bastante 
inferior à recolha indiferenciada (Quadro III.14.12).  
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Quadro III.14.12 – Evolução da quantidade de resíduos urbanos recolhidos, no período 2002-
2014. 
Unidade Territorial Tipo de recolha 2002 2014 

Recolha Indiferenciada 1 360 146 1 292 159 
Recolha Seletiva 71 365 235 729 Região Norte 

Total 1 431 512 1 527 888 
Recolha Indiferenciada 82 653 88 094 

Recolha Seletiva 4 100 10 311 Sub-região Alto Minho 
Total 86 754 98 405 

Recolha Indiferenciada 4 607 t 6 059 t 
Recolha Seletiva 255 t 605 t Município de Monção 

Total 4 862 t 6 665 t 
Fonte: INE (Dados Estatísticos, 2015). 
 
Segundo a mesma fonte, a quantidade de resíduos de recolha indiferenciada continua a ser 
elevada em todo o país, sendo que, em 2014, de um total de 4 710 464 t de resíduos 
recolhidos no país, 86,4% (4 072 086 t) foram provenientes da recolha indiferenciada e 
apenas 13,6% (638 378 t) foram provenientes da recolha seletiva. Verifica-se uma situação 
semelhante na região Norte e na sub-região Alto Minho, pois de um total de 1 527 888 t de 
resíduos recolhidos na região, 84,6% (1 292 159 t) foram provenientes da recolha 
indiferenciada e apenas 15,4% (235 729 t) foram provenientes da recolha seletiva, e de um 
total de 98 405 t de resíduos recolhidos na sub-região, 89,5% (88 094 t) foram provenientes 
da recolha indiferenciada e apenas 10,5% (10 311 t) foram provenientes da recolha seletiva. 
 
III.14.2.6.5 - OUTROS INDICADORES 
 
Os conteúdos a seguir apresentados tiveram como fonte de informação o portal na internet da 
Câmara Municipal de Monção. 
 
O concelho de Monção dispõe de vários equipamentos desportivos, nomeadamente uma 
piscina municipal com dimensões semi-olímpicas que possui as características necessárias 
para receber competições internacionais; doze pavilhões polidesportivos descobertos, nas 
freguesias de Badim, Barbeita, Bela, Lapela, Lara, Longos Vales, Messegães, Monção, 
Moreira, Pias, Riba de Mouro e Troporiz; um pavilhão gimnodesportivo na EB 2.3 de Monção, 
vocacionado para a prática de modalidades como andebol, voleibol, basquetebol, futebol de 
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cinco, ginástica, judo e luta livre, que permite servir quer a população escolar, quer as 
coletividades do concelho, designadamente aos fins-de-semana e feriados; o parque 
desportivo do Vale do Gadanha; e o parque desportivo municipal das Caldas, localizado junto 
à piscina municipal, equipado com um campo de futebol sintético com bancadas e balneários, 
um campo polidesportivo e dois courts de ténis.   
 
Existem no concelho de Monção espaços fluviais e de montanha que permitem a realização 
de atividades radicais e de lazer, como são por exemplo as provas de BTT, a prova solidária 
de S. Silvestre e o trail Muralhas de Monção. 
 
Na área da cultura, destacam-se no concelho a Biblioteca Municipal de Monção equipada com 
espaços funcionais para a promoção da cultura nos quais ocorrem ao longo do ano diversas 
iniciativas, para públicos diferenciados, designadamente seminários, palestras, encontros com 
escritores, horas de conto, teatro de marionetes, ateliês vários, celebrações de dias temáticos, 
entre outros; o Arquivo Municipal de Monção, com espaços para consulta, acondicionamento 
e tratamento de toda a documentação existente referente à atividade municipal; a Casa do 
Curro, que atualmente se centra na divulgação e promoção do vinho Alvarinho; a Casa Museu 
de Monção, que pretende valorizar e divulgar do ponto de vista museológico, etnográfico e 
sociológico, o modo de viver de uma família da alta burguesia na primeira metade do século 
XX, e onde se realizam encontros, palestras e conferências com temáticas nacionais e locais; 
o Centro Interpretativo do Castro de S. Caetano, situado em Longos Vales, espaço de grande 
valor para académicos e arqueólogos que pretendam aprofundar conhecimentos sobre o 
Castro de S. Caetano, um povoado típico da Idade do Ferro que foi classificado como 
monumento nacional; o Museu Etnográfico de Longos Vales, que reúne um considerável 
espólio de instrumentos do mundo rural; o Cine Teatro João Verde, equipamento multicultural 
onde se realiza para além da projeção de filmes, concertos musicais e peças de teatro, bem 
como seminários, colóquios, encontros e exposições; e o Centro Cultural do Vale do Mouro, 
um espaço polivalente dedicado à música e à arte. 
 
Monção é designado o Berço do Vinho Alvarinho, produzido na região de Monção e Melgaço, 
existindo associado a este vinho o Museu do Alvarinho, a Feira do Alvarinho de Monção, a 
Real Confraria do Vinho Alvarinho, a Associação de Produtores de Alvarinho de Monção e 
Melgaço e a Rota do Vinho Verde Alvarinho, um exemplo de Enoturismo. 
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Outro atrativo do concelho de Monção é o Balneário Termal de Monção, onde ocorrem águas 
quentes e sulfurosas com propriedades terapêuticas, localizado junto à piscina municipal e ao 
parque das Caldas, com vista para o rio Minho. 
 
O concelho de Monção tem um acentuado movimento associativo com mais de meia centena 
de associações que desenvolvem atividades ao longo de todo o ano. Com maior incidência no 
período de verão e natal, as coletividades locais organizam atividades que mostram a 
identidade do povo monçanense, como festivais de folclore, encontros de concertina e 
cantares ao desafio e manifestações de apoio ao linho e às espadeladas.  
 
Os eventos que mais se destacam no concelho são os seguintes: Corpo de Deus - Festa da 
Coca; Rali à Lampreia; Festival do Cordeiro à Moda de Monção; Feira de Artesanato e 
Velharias; Nossa Senhora da Rosa; Encontros de Concertinas e Cantares ao Desafio; 
Festivais de Folclore; Feira Mostra de produtos locais e regionais; Feira do Vinho Tinto; Feira 
Agrícola do Vale do Mouro; Festival de Bandas Filarmónicas; Cortejo Etnográfico das 
Freguesias; Festa do Linho do Vale do Gadanha; Feira Tradicional de Portela de Alvite; 
Festejar S. Martinho; Dar Vida ao Mercado; Nossa Senhora das Dores; Feira dos 27; Semana 
Cultural do Vale do Gadanha; Feira de Artes e Ofícios; Natal; Alvarinho Wine Fest; Folk 
Monção; Carnaval; Dar Vida à Praça; Desfolhada Tradicional; Festival da Cerveja Artesanal; 
Levantamento do Pau; e Ponte de Mouro Medieval. 
 
Relativamente a equipamentos sociais, existem no concelho vários jardins-de-infância, 
equipamentos de habitação social e uma Universidade Sénior, fruto de uma parceria entre o 
município de Monção, a Associação CENSO e a RUTIS - Rede de Universidades da Terceira 
Idade, entre outras entidades, destinada a pessoas com idade superior a 50 anos, 
independentemente das habilitações literárias, com espaços de aprendizagem, cultura, lazer, 
voluntariado e participação social. 
 
Ainda no âmbito social existe no concelho a Rede Social, que tem como objetivos a 
articulação e congregação de esforços entre entidades públicas e privadas com vista à 
erradicação/atenuação da pobreza e exclusão, promovendo o desenvolvimento social; a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Monção; o Banco Local de Voluntariado do 
Concelho de Monção, que tem por missão promover e divulgar o voluntariado facilitando o 
encontro entre a oferta e a procura de voluntários e instituições organizadoras; o Serviço de 
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Apoio e Orientação à Vítima; o Serviço de Ação Social; o Banco da Mãe e do Bebé; e a 
comparticipação municipal em medicamentos, um projeto solidário destinado a minorar 
situações de fragilidade social. 
 
Com o objetivo de gerar riqueza, através do aumento da empregabilidade no concelho, foi 
construído o Pólo Industrial da Lagoa/Parque Empresarial da Lagoa, uma estrutura 
empresarial localizada na freguesia de Cortes, a cerca de três quilómetros do centro histórico 
de Monção e da ponte que liga Monção a Salvaterra de Mino, completamente preenchida com 
empresas espanholas e portuguesas. Das atividades desenvolvidas naquele espaço 
destacam-se a construção de embarcações de desporto e lazer, de recuperadores de calor 
para uso doméstico e caldeiras para aquecimento central, fabricação de portas e janelas em 
PVC, componentes metálicos para automóveis e artigos de granito e de outras rochas. 
 
Com o mesmo objetivo foi constituída a sociedade “Minho Park Monção – Parque Empresarial 
do Noroeste Peninsular, S.A.”, entre a autarquia e a Associação Industrial do Minho, com o 
objetivo de instalar no concelho mais três parques empresariais, um, de maior dimensão, 
numa área aproximada de 100 ha distribuídos pelas freguesias de Pinheiros, Lara, Troporiz e 
Mazedo, e outros dois nas freguesias de Messegães (8 a 10 ha) e Merufe e Longos Vales   
(12 ha).  
 
O parque empresarial de maiores dimensões designa-se Minho Park Monção, tendo o 
respetivo contrato de construção sido assinado em dezembro de 2013. Além do acolhimento 
empresarial, o Minho Park Monção será dotado de um conjunto de áreas destinadas ao 
desporto e lazer (campos de futebol e ténis), espaços de investigação (setores do vinho e 
transportes), serviços de apoio empresarial (incubadora de empresas) e serviços sociais e 
educacionais (creche e ensino profissional).  
 
Existe no concelho o Gabinete de Apoio à Criação de Emprego, Empreendedorismo e 
Captação de Investimento (GACEECI), um serviço da Câmara Municipal de Monção 
vocacionado para o atendimento e acompanhamento personalizado aos empresários que 
pretendam investir no concelho, e aos jovens e adultos à procura de ocupação profissional e 
laboral. 
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No que se refere à Proteção Civil, o concelho de Monção dispõe de um Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Monção (PMEPCM), um documento da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Monção, elaborado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que visa 
dar resposta à generalidade das situações de emergência passíveis de ocorrerem no território 
municipal com vista a minimizar os prejuízos e a repor a normalidade com a maior brevidade. 
Para tal, o PMEPCM clarifica e define as atribuições e responsabilidades que competem a 
cada um dos agentes de proteção civil intervenientes em situações de emergência de 
proteção civil, suscetíveis de afetar pessoas, bens ou o ambiente. 
 
III.14.3 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DAS FREGUESIAS DE PIAS E 
ABEDIM 
 
A presente caracterização sócio-económica, das freguesias de Pias e Abedim, teve como 
principais fontes de informação o INE (Censos 2001 e 2011) e a Câmara Municipal de 
Monção. 
 
Localizadas no setor SW do concelho de Monção, as freguesias de Pias e Abedim, contíguas, 
apresentam áreas de respetivamente 7,7 km2 e 11,1 km2 e uma população residente, em 
2011, de respetivamente 205 indivíduos e 854 indivíduos, o que lhes conferia uma densidade 
populacional de respetivamente 26,6 hab/km2 e 76,9 hab/km2. 
 
No que se refere à estrutura etária da população residente, verifica-se que em 2011 na 
freguesia de Pias 20,4% eram jovens na faixa etária com 0-24 anos, 50,4% encontrava-se na 
faixa etária 25-64 anos e 29,3% tinha 65 ou mais anos. Relativamente a 2001, ocorreu um 
decréscimo populacional em todas as faixas etárias, de forma mais acentuada nas faixas 
etárias 0-14 anos (-12,3%) e 15-24 anos (-31,5%), e de forma menos significativa nas faixas 
etárias 25-64 anos (-8,3%) e mais de 65 anos (-1,2%). 
 
Na freguesia de Abedim, em 2011, 13,7% da população eram jovens na faixa etária com 0-24 
anos, 51,7% encontrava-se na faixa etária 25-64 anos e 34,6% tinha 65 ou mais anos. 
Relativamente a 2001, registou-se também um decréscimo populacional em todas as faixas 
etárias, de forma mais acentuada nas faixas etárias 15-24 anos (-69,4%) e 25-64 anos           
(-15,2%), e de forma menos significativa nas faixas etárias 0-14 anos (-10,5%) e mais de 65 
anos (-11,2%). 
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Gráficos III.14.8 e III.14.9 – Estrutura etária da população residente nas freguesias de Pias e 
Abedim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE (Censos 2001 e 2011). 
 
Esta distribuição populacional, em que a faixa etária com mais de 65 anos concentra um 
maior número de indivíduos, comparativamente com a faixa etária 0-14 anos, reflete elevados 
índices de envelhecimento, que correspondiam a 221,9%, em 2001, e 250,0%, em 2011, na 
freguesia de Pias, e a 421,1%, em 2001, e 417,6%, em 2011, na freguesia de Abedim, neste 
último caso muito superiores aos registados no concelho (210,8%, em 2001, e 260,4% em 
2011). 
 
Os decréscimos populacionais registados, entre 2001 e 2011, nas faixas etárias que 
representam a população ativa, 15-24 anos e 25-64 anos, conduziram ao aumento do índice 
de dependência de idosos, em ambas as freguesias, à semelhança do que se verificou 
também no concelho, e do índice de dependência de jovens, na freguesia de Abedim, sendo 
que na freguesia de Pias este índice se manteve estável, tendo decrescido ao nível do 
concelho. 
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Quadro III.14.13 – Variação dos índices de dependência de jovens, de idosos e total, e índice 
de envelhecimento, nas freguesias de Pias e Abedim.  

Freguesia de Pias Freguesia de 
Abedim 

Concelho de 
Monção  Indicador 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Índice de 
Envelhecimento (%) 221,9 250,0 421,1 417,6 210,8 260,4 
Índice de Dependência 
de Idosos (%) 43,8 49,6 49,7 60,7 39,8 46,2 
Índice de Dependência 
de Jovens (%) 19,8 19,8 11,8 14,5 18,9 17,7 
Índice de Dependência 
Total (%) 63,6 69,4 61,5 75,2 58,7 63,9 

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011). 
 
Em 2011, a maioria da população residente nas freguesias de Pias e Abedim detinha o        
1.º Ciclo (45,1% e 48,8%, respetivamente), destacando-se a percentagem de indivíduos com 
ensino superior e pós-secundário (10,2% e 7,3%, respetivamente), mas também ainda a larga 
percentagem de indivíduos sem nenhum nível de ensino (8,4% e 14,6%, respetivamente).  
 
Gráfico III.14.10 – Nível de ensino da população residente nas freguesias de Pias e Abedim, 
em 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: INE (Censos 2011). 
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A população sem nenhum nível de ensino, extraindo a faixa etária dos 0-10 anos, 
correspondia a 61 indivíduos na freguesia de Pias, dos quais 2 com idade compreendida entre 
50-54 anos, 8 com idade compreendida entre 65-69 anos, 7 com idade compreendida entre 
70-74 anos e 44 com mais de 75 anos, e a 26 indivíduos na freguesia de Abedim, dos quais 3 
com idade compreendida entre 35-69 anos, 7 com idade compreendida entre 70-74 anos e 16 
com mais de 75 anos), o que permite verificar que o analfabetismo tende a desaparecer nas 
faixas etárias mais jovens.  
 
Em termos de equipamentos de ensino, a freguesia de Pias conta com um jardim-de-infância 
público destinado ao ensino pré-escolar, para crianças com mais de três anos, e a Escola 
Básica EB1 de Pias, destinada ao ensino do primeiro ciclo do ensino básico. Na freguesia de 
Abedim não existem equipamentos escolares, sendo os alunos transportados para os 
estabelecimentos escolares mais próximos.  
 
A população ativa empregada da freguesia de Pias, em 2011, era constituída por 288 
indivíduos, dos quais 50,3% estavam afetos a atividades do setor terciário (145 indivíduos), 
maioritariamente atividades relacionadas com o “Comércio e reparações” (53 indivíduos), a 
“Educação” (29 indivíduos), as “Atividades de saúde humana e apoio social” (16 indivíduos) e 
a “Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória” (10 indivíduos). 
 
O setor secundário empregava 39,2% (113 indivíduos) da população residente na freguesia 
de Pias, destacando-se as relacionadas com as “Indústrias Transformadoras” (60 indivíduos) 
e a “Construção” (44 indivíduos), seguidas das atividades relacionadas com as “Indústrias 
extrativas” (7 indivíduos). O setor primário empregava 10,4% (30 indivíduos) da população 
ativa da freguesia. 
 
Na freguesia de Abedim, a população ativa empregada correspondia, em 2011, a 71 
indivíduos, sendo que a maior parte dessa população (36,6% - 26 indivíduos) estava afeta a 
atividades do setor secundário, designadamente atividades relacionadas com as “Indústrias 
Transformadoras” (11 indivíduos), a “Construção” (7 indivíduos) e as “Indústrias extrativas” (7 
indivíduos). No setor terciário, que empregava 33,8% da população ativa (24 indivíduos), 
destacavam-se as atividades relacionadas com o “Comércio e reparações” (7 indivíduos), a 
“Educação” (4 indivíduos) e as “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” (3 
indivíduos). O setor primário empregava 29,6% da população ativa da freguesia. 
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No setor terciário, a maior parte da população empregada nas freguesias de Pias e Abedim 
eram mulheres, 51,7% e 66,7%, respetivamente, enquanto que no setor secundário a maior 
parte dos postos de trabalho eram ocupados por homens, 69,0% e 69,2%, respetivamente. Já 
no que diz respeito ao setor primário, as freguesias de Pias e de Abedim distinguiam-se por a 
população empregada ser, respetivamente, maioritariamente masculina (83,3%) e 
maioritariamente femenina (66,7%). 
 
Gráficos III.14.11 e III.14.12 – Distribuição da população ativa das freguesias de Pias e 
Abedim, pelos setores de atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE (Censos 2011). 
 
Do total de população empregada da freguesia de Pias, 59,7% possuía o ensino básico, 
21,2% o ensino secundário, 16,7% o ensino superior e 2,4% o ensino pós-secundário, não 
existindo população sem nenhum nível de escolaridade. No caso da freguesia de Abedim, 
67,6% da população empregada possuía o ensino básico, 18,3% o ensino secundário, 12,7% 
o ensino superior e 1,4% não possuía qualquer nível de ensino.    
 
A população ativa desempregada residente na freguesia de Pias era constituída por 25 
indivíduos, dos quais 18 possuíam o ensino básico, 4 o ensino secundário e 3 o ensino 
superior. Desta população desempregada, 21 indivíduos procuravam novo emprego e 4 
procuravam o primeiro emprego. 
 
Na freguesia de Abedim a população ativa desempregada era constituída por dois indivíduos, 
1 com o ensino básico e 1 com o ensino superior, dos quais um procurava novo emprego e 
outro procurava o primeiro emprego.  
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Em 2009 (Recenseamento Geral da Agricultura) a freguesia de Pias contava com 219 ha de 
superfície agrícola utilizada (SAU), dos quais 129 ha estavam afetos a culturas temporárias, 
designadamente culturas forrageiras (58 ha), prados temporários (35 ha), culturas de cereais 
para grão (32 ha), de leguminosas secas para grão (2 ha) e de batata (2 ha). Em termos de 
culturas permanentes a freguesia contava com 96 ha afetos totalmente a vinha. 
 
A freguesia de Abedim contava com 373 ha de superfície agrícola utilizada (SAU), dos quais 
30 ha estavam afetos a culturas temporárias, designadamente culturas forrageiras (14 ha), 
culturas de cereais para grão (14 ha), de leguminosas secas para grão (1 ha) e de batata      
(1 ha). Em termos de culturas permanentes a freguesia contava com 16 ha também afetos 
totalmente a vinha. 
 
No que diz respeito a equipamentos de segurança pública, a população destas duas 
freguesias é servida pelos postos da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Monção e 
Tangil, e pela Corporação de Bombeiros Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Monção, incluindo a secção destacada na freguesia de Riba de Mouro.      
 
No que se refere a acessibilidades rodoviárias, ambas as freguesias são atravessadas pela 
EN 101, podendo a população residente nos lugares que constituem estas freguesias, 
facilmente aceder aos demais serviços que se encontram concentrados na freguesia de 
Monção e freguesias contíguas, localizadas a norte, junto ao rio Minho e às estradas 
nacionais EN 101 e EN 202.   
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III.15 – PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO  
 
III.15.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO  
 
A presente caracterização do património arqueológico e arquitetónico teve por base a 
informação disponibilizada pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e pela Câmara 
Municipal de Monção, complementada por visitas e levantamentos de campo, assim como 
pela consulta de bibliografia diversa. 
 
A caracterização do património arqueológico, em particular, envolveu a realização de 
trabalhos de campo no âmbito do D. L. 164/2014, de 4 de novembro (Regulamento de 
Trabalhos Arqueológicos), após a autorização dos mesmos pela Direção Geral do Património 
Cultural, (ver ofício de autorização dos trabalhos de prospeção no Anexo IX). 
 
Os trabalhos de arqueologia consistiram na prospeção sistemática da área de ampliação da 
pedreira de Campinhos e sua orla envolvente e no reconhecimento local das estruturas 
arqueológicas assinaladas para a área em estudo, tendo o relatório técnico final dos trabalhos 
arqueológicos sido submetido à aprovação da DGPC, em 17/07/2017. Até à data de fecho 
deste EIA não foi recebido o correspondente parecer daquela entidade. 
 
III.15.2 – CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO 
 
Na base de dados da DGPC, respeitante aos imóveis com valor patrimonial, encontram-se 
referenciados para o concelho de Monção 12 imóveis classificados e 2 imóveis em vias de 
classificação (Quadro III.15.1). 
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Quadro III.15.1 – Património Imóvel Classificado e em vias de Classificação, no concelho de 
Monção (DGPC, 2017). 

 Designação Situação Atual Categoria de 
Proteção Freguesia 

Palácio da Brejoeira Classificado MN Pinheiros 
Castelo de Monção Classificado MN Monção e 

Troviscoso 
Castro de São Caetano, abrangendo 
os perímetros das três muralhas Classificado MN Longos Vales 

Capela-mor da Igreja de Longos 
Vales Classificado MN Longos Vales 

Torre de Lapela Classificado MN Troporiz e Lapela 

Casa da Amiosa Classificado IIP Messejães, 
Valadares e Sá 

Igreja de Valadares Classificado IIP Messejães, 
Valadares e Sá 

Ponte medieval que atravessa o rio 
de Mouro Classificado IIP Barbeita 

Capela de São Sebastião na Igreja 
Matriz de Monção Classificado IIP Monção e 

Troviscoso 
Casa das Rodas Classificado IIP Monção e 

Troviscoso 
Igreja de Santo António dos 
Capuchos Classificado IIP Monção e 

Troviscoso 
Espigueiro de Barbeita Classificado IM Barbeita 

Castelo da Pena da Rainha ou 
Castelo de São Martinho da Penha 

Em Vias de 
Classificação 

Em Vias de 
Classificação 

(com Despacho 
de Abertura) 

Pias 

Capela de Nossa Senhora da 
Assunção 

Em Vias de 
Classificação 

Em Vias de 
Classificação 

(homologado com 
IIP) 

Barbeita 

MN – Monumento Nacional; IIP – Imóvel de Interesso Público; IM – Interesse Municipal. 
 
Como se pode observar no quadro acima, nas freguesias de Pias e Abedim, nas quais se 
insere a pedreira de Campinhos, não existem imóveis classificados, estando referenciado 
para a freguesia de Pias, em Vias de Classificação, o Castelo da Pena da Rainha ou Castelo 
de São Martinho da Penha. 
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Na Planta do Património que integra o PDM de Monção, fornecida pela Câmara Municipal de 
Monção, o Castelo de São Martinho da Penha, localizado do lado nascente da pedreira de 
Campinhos, está referenciado como Património Inventariado e é designado por Castelo 
Roqueiro de Penha da Rainha (Figura III.15.1). 
 
Figura III.15.1 – Extrato da Planta de Património, que integra o PDM de Monção. Adaptação 
com a implantação da pedreira de Campinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Monção, no âmbito da 
caracterização do património arquitetónico e arqueológico do concelho, aquando da revisão 
do PDM, o monte de São Martinho ou da Penha da Rainha pode ser classificado como um 
castelo roqueiro, testemunho das características fortificações do séc. IX e XI, da época da 
Reconquista.  
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É referido que os castelos pré-românicos, nos quais se julga inserir o Castelo de São Martinho 
da Penha, vulgarmente chamados castelos roqueiros, foram sofrendo variadas 
transformações no período sequente, nunca deixando de evidenciar a elementaridade do seu 
sistema defensivo (C.M. de Monção, 2009). 
 
Por volta do século XII as preocupações estratégicas foram-se alterando, passando o 
interesse régio para construções militares na linha de fronteira, dando-se um relativo 
abandono dos castelos pré-românicos localizados mais no interior e nas montanhas. O 
Castelo de São Martinho da Penha aproveitou a emergência de um maciço rochoso de difícil 
acesso, em cujo cimo há alicerces para uma construção que funcionaria como torre, devendo 
ter tido uma cerca inferior embora elementar (C.M. de Monção, 2009). 
 
Por seu turno, a DGPC abriu um procedimento de classificação, publicado no Anúncio n.º 
206/2013, de 7 de junho (Diário da República, 2.ª Série, N:º 110), considerando que o Castelo 
de São Martinho da Penha representa um valor de grande relevância cultural, dada a sua 
importância histórica, arqueológica, científica e paisagística, destacando-se pela sua 
exemplaridade e autenticidade no âmbito do património cultural português, por apresentar um 
conjunto de vestígios arqueológicos que remetem para funções não só de defesa, mas 
também de caráter religioso/culto, enterramento e de habitação.  
 
O mencionado Anúncio n.º 206/2013, de 7 de junho, integra uma planta cartográfica onde é 
apresentada uma proposta de delimitação do sítio a classificar e a respetiva Zona Geral de 
Proteção (ZGP) com 50 metros contados a partir dos limites externos do sítio. 
 
Procedendo à implementação da área da pedreira de Campinhos na mencionada cartografia, 
verifica-se que a distância entre o limite da área licenciada da pedreira e a proposta de 
delimitação da área a classificar é de cerca de 20 m (menor distância) e que a Zona Geral de 
Proteção (ZGP) se sobrepõe à área licenciada da pedreira.  
 
Tal como já referido (item III.5.2), face a este contexto, a empresa GRANITOS SÃO 
MARTINHO procedeu à alteração do limite da área de exploração da pedreira, de forma a não 
intervencionar a parcela da Zona Geral de Proteção (ZGP) que se sobrepõe à área licenciada, 
tendo para o efeito apresentado à entidade licenciadora nova cartografia do Plano de Pedreira 
referente ao licenciamento em vigor.  
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O Plano de Pedreira agora apresentado a licenciamento mantém o limite da área de 
exploração delimitado na cartografia apresentada à entidade licenciadora, o qual assegura a 
não afetação da Zona Geral de Proteção, tal como se pode verificar na figura seguinte. 
 
Figura III.15.2 – Implantação da área da pedreira de Campinhos na cartografia que integra o 
Anúncio n.º 206/2013, de 7 de junho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sequência da abertura do processo de classificação, e de acordo com a informação 
disponibilizada pela DGPC, em 11.12.2015 foi apresentada pela Direção Regional da Cultura 
(DRC) do Norte uma proposta de classificação do Castelo de São Martinho Penha como Sítio 
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de Interesse público (SIP), com restrições; em 07.06.2017 um Parecer da Secção do 
Património Arquitetónico e Arqueológico (SPAA) do Concelho Nacional de Cultura (CNC) com 
proposta de classificação como SIP, sem a fixação de restrições, por se afigurarem 
redundantes, remetendo-as para a aplicação da lei geral; e em 19.06.2017, um despacho de 
concordância da diretora geral da DGPC. 
 
Dada a proximidade do concelho de Valença, a Oeste, procedeu-se neste estudo à consulta 
da informação disponível sobre o património deste concelho (DGPC e PDM de Valença), 
tendo-se verificado que os elementos patrimoniais que se encontram mais próximos da 
pedreira em estudo correspondem a património inventariado pelo município, designadamente 
o “Povoado - Castelo de Fraião/Castelo da Furna” e “Arqueologia Industrial - Moinhos de 
Água”, situados, respetivamente, a cerca de 1250 m a W e cerca de 1000 m a NW da pedreira 
em estudo.  
 
III.15.3 – CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO   
 
Os trabalhos de prospeção arqueológica, após autorização da DRCN, foram levados a cabo 
em 26.05.2017, tendo sido elaborado um relatório final que foi submetido à apreciação 
daquela entidade, com base no qual se efetua no presente descritor uma síntese das 
principais matérias, apresentando-se o mesmo na íntegra no Anexo IX deste EIA.  
 
Os trabalhos realizados consistiram, numa primeira fase, na recolha de informação e análise 
de documentação sobre o património arqueológico existente na região e, numa segunda fase, 
na prospeção arqueológica no terreno, com o objetivo de observar as ocorrências 
identificadas na pesquisa documental e identificar eventuais novas ocorrências na área de 
ampliação do projeto.  
 
O relatório refere que durante a fase de pesquisa documental e estudo bibliográfico, que 
abrangeu uma vasta área para além da zona envolvente da pedreira de Campinhos, foram 
identificados quatro sítios arqueológicos inventariados pela DGPC, designadamente: Monte 
da Forna/Monte da Furna (CNS 3541), achados isolados localizados cerca de 2000 m a NNW 
da pedreira de Campinhos; Boivão (CNS 10438), achados isolados localizado cerca de 1800 
m a N; Castelo de Fraião/Castelo da Furna (CNS 14460), um povoado localizado cerca de 
1400 m a W; e o Castelo de São Martinho da Penha. 
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Localizado na elevação topográfica defronte (a Este) da pedreira de Campinhos, o sítio 
Castelo de São Martinho da Penha integra no seu meio rochoso uma capela (capela de São 
Martinho), à qual se acede por escadaria de pedra, sendo referido no relatório de arqueologia 
que foi também observado neste sítio uma sepultura antropomórfica e alguns sulcos 
escavados no afloramento granítico (ver Fotografias III.15.1 a III.15.5).   
  
Fotografias III.15.1 e III.15.2 – Perspetiva geral da elevação de São Martinho (lado esquerdo) 
e capela de São Martinho (lado direito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografias III.15.3 e III.15.4 – Perspetiva geral (lado esquerdo) e pormenor (lado direito) da 
sepultura antropomórfica localizada na elevação de São Martinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia III.15.5 – Pormenor dos sulcos escavados no afloramento granítico, na elevação 
de São Martinho. 
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O relatório de arqueologia refere que a forte inclinação geomorfológica que existe entre a 
elevação onde se localiza a pedreira de Campinhos e a elevação onde se encontra o sítio 
arqueológico, separadas por uma zona de vale encaixado, representa em si mesmo uma 
barreira natural, que reforça a salvaguarda do sítio arqueológico.  
 
Os trabalhos de prospeção arqueológica levados a cabo na área da pedreira em exploração e 
na área destinada à ampliação, confirmaram a inexistência de sítios com interesse 
arqueológico, não tendo sido identificados elementos com interesse arqueológico, 
arquitetónico e/ou etnográfico nestas áreas prospetadas.  
 
De acordo com relatório de arqueologia, a proximidade da elevação onde se localiza o sítio 
sugere a implementação de medidas de acompanhamento arqueológico durante a ampliação 
da pedreira em estudo, tendo em vista o controlo/minimização de eventuais impactes em 
elementos arqueológicos. Estas ações são enquadradas na Categoria C (ações preventivas e 
de minimização de impactes), do D. L. 164/2014, de 4 de novembro (alínea c), Art.º 3.º). 
 
III.16 – EVOLUÇÃO AMBIENTAL PREVISÍVEL SEM O PROJETO 
 
O projeto de ampliação da pedreira de Campinhos visa a extração de reservas, cuja 
localização está diretamente vinculada com a sua origem natural, permitindo a continuidade e 
viabilidade da pedreira, de forma racional e sustentável, sendo que a ausência de 
implementação deste projeto implicaria o seu prematuro encerramento devido à 
impossibilidade de aceder às reservas disponíveis. É, portanto, para este cenário de eventual 
encerramento da pedreira que se efetua a previsão da evolução ambiental do território em 
análise, abordando as suas características genéricas, com base nos elementos recolhidos e 
tratados para caracterizar a situação ambiental de referência deste EIA.  
 
Com o encerramento da pedreira em estudo, perder-se-ia a oportunidade de valorizar um 
recurso geológico de reconhecido interesse económico, que ocorre num local sem particular 
valor dos pontos de vista ecológico e paisagístico. A implementação no imediato de um plano 
de recuperação paisagística na pedreira conduziria a uma melhoria do atual quadro 
paisagístico, mas com repercussões muito localizadas, não se antevendo que fossem obtidos 
ganhos substanciais dos parâmetros ecológicos e paisagísticos que eventualmente pudessem 
compensar ou justificar o encerramento da pedreira e o consequente não aproveitamento do 
recurso geológico existente. 
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A atividade da pedreira em estudo não provoca, nem se prevê que venha a provocar, 
alterações na rede de drenagem superficial, nem interferências na rede de fluxos 
subterrâneos, pelo que o seu encerramento não leva a considerar que pudesse conduzir a 
melhorias das condições hidrológicas locais, ao nível quer da qualidade, quer da 
disponibilidade de água. 
 
No domínio da qualidade do ar, do ambiente acústico e das vibrações, a evolução ambiental 
na ausência da implementação deste projeto, considerando que se mantinham as restantes 
condições atualmente verificadas naquele território, poderia traduzir um decréscimo das 
concentrações de poeiras na atmosfera, dos níveis de ruído e de vibrações junto a recetores 
sensíveis. No entanto, os resultados das medições levadas a cabo nestes domínios não 
indicam que a pedreira afete com significado o ambiente daquele território ou a saúde das 
populações.  
 
Relativamente a outros descritores ambientais, tais como os solos e usos do solo, clima e 
valores patrimoniais, os estudos realizados para caracterizar a situação de referência, 
também não levam a considerar que o encerramento da pedreira pudesse implicar, por si, 
uma evolução positiva nestes domínios. 
 
Acresce que com a implementação deste projeto será proporcionado um maior afastamento 
da área de exploração da pedreira às povoações situadas na sua envolvente, assim como ao 
sítio “Castelo de São Martinho da Penha”  
 
Em termos sócio-económicos, a ausência de implementação do projeto em estudo, com o 
consequente encerramento da pedreira de Campinhos, implicaria o cessar dos atuais postos 
de trabalho existentes na pedreira e da sua contribuição para a criação de novos empregos e 
para a dinamização da economia local e regional, aspetos negativos que seriam também 
sentidos ao nível da estrutura económica local e regional.  
 
Assim, a ausência de implementação deste projeto e consequente encerramento da pedreira 
em estudo, teria consequências negativas no meio sócio-económico local e regional, não se 
antevendo, por outro lado, que tal situação aportasse melhorias significativas às atuais 
condições ambientais do território onde a pedreira se insere. 
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IV – ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS PRECONIZADAS 
 
IV.1 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
 
Neste capítulo analisam-se os impactes ambientais associados ao projeto de ampliação da 
área de exploração da pedreira de Campinhos, tendo como objetivos identificar, prever e 
avaliar os impactes exercidos nos sistemas biofísicos, sócio-económicos e patrimoniais da 
área em estudo e propor medidas eficazes de mitigação dos impactes negativos e de 
potenciação dos impactes positivos. 
 
Tendo por base o conhecimento do projeto e o diagnóstico ambiental, que os dados obtidos 
para caracterizar a situação de referência permitiram efetivar, identificaram-se as ações 
(fontes) geradoras de impactes e selecionaram-se os descritores ambientais suscetíveis de 
serem afetados, estabelecendo-se as correlações causa/efeito e os respetivos parâmetros de 
avaliação. 
 
Os descritores ambientais que estes estudos levaram a considerar como suscetíveis de virem 
a sofrer impactes do projeto, são os seguintes: 
 
• Geologia e Geomorfologia; • Qualidade do Ar; 
• Clima; • Ambiente Acústico; 
• Solos; • Vibrações e Onda Aérea; 
• Ordenamento do Território; • Sócio-Economia; 
• Paisagem; • Expedição dos Produtos da Pedreira; 
• Flora, Fauna e Habitats; • Saúde Pública; 
• Recursos Hídricos; • Património Arqueológico e Arquitetónico. 

 
Para cada um dos descritores acima discriminados foram analisados os impactes ambientais 
manifestos e os impactes previstos com a implementação do projeto de ampliação, adotando 
uma ótica de análise integrada, de modo a que as conclusões obtidas pudessem traduzir, 
globalmente, a situação atual e futura do ambiente local, refletindo o peso das várias 
atividades que neste se processam.  
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Procedeu-se, assim, à análise dos impactes em três cenários distintos, mas que se inter-
relacionam: a situação atual, a fase de ampliação da área de exploração e a fase de 
desativação da pedreira, não se colocando neste caso, a análise de uma fase de “construção” 
ou de instalação, atendendo a que a pedreira já se encontra em laboração há vários anos, 
estando apetrechada com as infraestruturas e com os meios necessários para fazer face ao 
projeto de ampliação. 
 
A análise dos impactes manifestos na situação atual de exploração, extravasa o âmbito de 
uma caracterização da situação de referência, indo mais além, ao avaliar os impactes que a 
pedreira e o seu projeto de ampliação pode exercer, de forma isolada ou cumulativamente, 
nos diferentes domínios ambientais, fornecendo resultados sem os quais não se conseguiria 
estabelecer um adequado quadro de predição de impactes, nem definir medidas mitigadoras 
eficazes. 
 
Para avaliar os impactes potencialmente mais significativos, típicos da indústria extrativa, 
associados à fase de ampliação, recorreu-se, sempre que possível e justificável, à utilização 
de modelos previsionais, tendo em vista quantificar com maior exatidão as alterações 
induzidas no meio ambiente, bem como incrementar a abrangência territorial e temporal das 
análises efetuadas. 
 
Com base nos resultados obtidos, procedeu-se à classificação dos impactes de acordo com 
os seguintes critérios: 
 

Natureza Significado Magnitude Duração Tipo 

Muito Significativo Elevada Direto (ou 
primário) Negativo Temporário 

Significativo Média Indireto (ou 
secundário) 

Positivo Pouco Significativo Baixa Permanente Cumulativo 

 
A natureza do impacte indica se a sua influência no ambiente tem uma repercussão positiva 
ou negativa, considerando-se que um impacte é positivo quando o fator ambiental é 
beneficiado e negativo no caso contrário. O impacte é nulo quando não se exerce sobre o 
fator ambiental analisado. 
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O significado do impacte refere-se ao grau da alteração induzida no fator ambiental em 
análise, considerando-se que um impacte é significativo quando é ultrapassado um limiar de 
alteração que produz perdas (se o impacte for negativo) ou ganhos (se o impacte for positivo) 
ambientais, sociais ou patrimoniais importantes. 
 
A magnitude está relacionada com a intensidade do impacte, indicando se esta adquire uma 
ordem de grandeza que leva o impacte a cingir-se à área do projeto (baixa magnitude) ou a 
repercutir-se na envolvente próxima (moderada magnitude) ou a extravasar 
consideravelmente os limites dessa envolvente (elevada magnitude). 
 
A duração do impacte está relacionada com a sua manifestação temporal, considerando-se 
que um impacte é temporário se se manifestar unicamente durante a fase operativa e 
permanente se perdurar para além desta fase.  
 
O tipo de impacte indica se a relação causa/efeito é direta ou indireta, isto é, se as alterações 
impostas ao fator ambiental resultam de ações do projeto exercidas diretamente sobre esse 
fator ambiental ou se resultam de outras ações (secundárias) que são indiretamente 
desencadeadas ou favorecidas pelas primeiras noutro fator ambiental.  
 
Os impactes cumulativos estão relacionados com as alterações incrementais provocadas 
num descritor ambiental, direta ou indiretamente, pela ação conjunta de várias ações. De 
acordo com a definição do U. S. Council on Environmental Quality (1978), são os impactes 
manifestos e previstos, exercidos no território estudado por ações passadas, presentes e 
previstas num futuro razoável, independentemente do seu promotor, incluindo os efeitos 
cumulativos da própria atividade e projeto em análise. A classificação destes impactes 
compreende a escala: muito, moderadamente, pouco e nada cumulativo. 
 
No caso em estudo, as análises efetuadas refletem os impactes cumulativos originados pela 
ampliação da pedreira (o projeto em análise propriamente dito), relativamente aos impactes 
manifestos na situação atual, no que se relaciona com a própria pedreira em estudo e com 
outras fontes de impacte identificadas no território em análise, como é o caso de outras 
unidades extrativas (ver item II.2.2). 
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Os resultados da análise dos impactes fundamentaram a definição de medidas mitigadoras 
dos impactes negativos e potenciadoras dos impactes positivos, com as quais se pretendeu 
constituir um conjunto de técnicas ou procedimentos eficazes e ajustados ao projeto, ou seja, 
capazes de evitar, reduzir ou potenciar os impactes ambientais, tendo em conta a dimensão 
do projeto e a sua necessária rentabilidade económica. 
 
Tendo em vista uma melhor contextualização das diferentes matérias, optou-se neste EIA por 
inserir dentro da mesma secção correspondente a cada descritor ambiental, os resultados da 
análise dos impactes previstos, o quadro de classificação desses impactes e as respetivas 
medidas preconizadas.  
 
No final deste capítulo é apresentada uma matriz síntese com a classificação atribuída aos 
impactes previstos para todos os descritores ambientais considerados neste EIA.  
 
IV.2 – IMPACTES NA GEOLOGIA E NA GEOMORFOLOGIA 

 
IV.2.1 – ASPETOS GERAIS  
 
A principal perspetiva de análise dos impactes na geologia de um determinado projeto, deve 
consistir na averiguação dos recursos geológicos conhecidos ou prováveis na área que será 
afetada por esse projeto, tendo em vista avaliar os impactes negativos (ou perdas 
económicas) que serão produzidos caso a sua implementação venha a impossibilitar, 
temporária ou permanentemente, o aproveitamento de um recurso geológico com potencial 
valor económico. 
 
Tais impactes podem associar-se a diversos empreendimentos, tais como a construção de 
estradas ou de ferrovias, projetos urbanísticos, redes de transporte de energia (redes 
elétricas, oleodutos e gasodutos), entre outros, cuja implantação pode ocorrer sobre jazidas 
ou massas minerais de reconhecida (ou ainda desconhecida) importância económica, 
comprometendo, na maior parte dos casos, definitivamente, o seu possível aproveitamento.  
 
Um projeto de indústria extrativa tem como finalidade a valorização de um recurso geológico 
e, portanto, não se pode falar, nesta perspetiva de análise, de impactes negativos nos 
recursos geológicos ou na geologia. Mesmo tratando-se de recursos não renováveis e, em 
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alguns casos, escassos, o seu aproveitamento, e consequente esgotamento, não pode ser 
visto como uma ação negativa na geologia em si mesma, pois se o recurso geológico que 
esta representa tem valor, tem-no porque, no contexto temporal e tecnológico em que a 
exploração é realizada, é necessário à sociedade e civilização humana, como material ou 
matéria-prima da cadeia de valor acrescentado de outros produtos e/ou atividades.  
 
Obviamente que também não se pode considerar que a exploração de um recurso geológico 
origine, por si só, um impacte positivo na geologia, mas há impactes positivos decorrentes de 
tal ação ao nível do desenvolvimento socioeconómico e tecnológico que a valorização desse 
recurso pode proporcionar. 
 
Considera-se, contudo, que são exercidos impactes negativos na geologia por qualquer tipo 
de projeto, logo que a sua implementação implique intervencionar um maciço geológico, 
removendo partes da sua massa, alterando a sua estrutura e/ou originando a afetação de 
outras vertentes geológicas como a paleontologia ou o eventual valor patrimonial de interesse 
público da formação em causa. 
 
No que respeita à geomorfologia, os impactes exercidos por um projeto sobre o modelo 
geomorfológico, relacionam-se essencialmente com o domínio da paisagem, porquanto as 
formas do relevo constituem um dos atributos básicos da estrutura paisagística do local de 
intervenção, embora se possa analisar estes impactes no sentido restrito da geomorfologia, 
ponderando o grau de modificação do relevo, assim como o seu eventual valor patrimonial de 
interesse público ou cultural.  
 
Neste contexto, analisam-se seguidamente os impactes na geologia e na geomorfologia 
associados à exploração da pedreira de Campinhos, sendo as questões relacionadas com a 
geomorfologia também integradas na análise dos impactes na paisagem (item IV.6) e as 
questões relacionados com a valorização do recurso geológico integradas no domínio dos 
impactes na sócio-economia (item IV.12). 
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IV.2.2 – IMPACTES NA GEOLOGIA  
 
Situação atual 
 
Na pedreira de Campinhos procede-se à extração de blocos de rocha ornamental, a partir do 
afloramento granítico sobre o qual se encontra instalada, retirando-lhe assim parte da sua 
massa para a obtenção desses blocos. Esta ação pode ser vista como um impacte negativo 
na geologia, intrínseco e incontornável, na medida em que esta intervenção no meio geológico 
faz parte da essência da atividade extrativa. 
 
Contudo, posto que a formação geológica em causa tem uma manifestação à escala regional, 
extravasando em muito a área em estudo, sendo representada por extensos afloramentos, em 
geral, com as mesmas características petrográficas, considera-se que, do ponto de vista da 
remoção da massa mineral, a intervenção da pedreira em estudo, sendo muito localizada, 
produz um impacte pouco significativo neste domínio. 
 
Sendo este impacte intrínseco à atividade extrativa, a forma de o minimizar passa pelo 
aproveitamento racional do recurso explorado, verificando-se que a pedreira em estudo 
promove este objetivo através da utilização de um método de desmonte que possibilita a 
redução do volume de rocha desperdiçada, como é o corte por fio diamantado, e do fabrico de 
perpianho para construção e de cubos de calçada, ambos produzidos a partir de rocha 
desmontada sem possível aproveitamento para blocos. 
 
A fração da rocha desmontada que não possibilita qualquer tipo de aproveitamento, 
quantificada em cerca de 40% do total desmontado, o que representa cerca de 4 341 000 m3, 
será depositada de forma criteriosa nas zonas exploradas, colmatando os vazios originados 
pela exploração. Deste modo, a rocha não aproveitável é restituída ao meio geológico, do qual 
volta a fazer parte, minimizando, por esta via, a quantidade de rocha que foi efetivamente 
retirada ao maciço, para além de contribuir para a recuperação paisagística da pedreira.  
 
Do ponto de vista patrimonial, não se identificam no maciço explorado na pedreira valores de 
qualquer tipo (arqueológico, espeleológico, paleontológico, cultural, paisagístico ou de suporte 
de habitats florísticos), sendo que o interesse que representa está unicamente associado às 
suas potencialidades como rocha ornamental. 
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Pode-se, assim, concluir que a pedreira em estudo exerce um impacte na geologia 
relacionado com a remoção de massa ao meio geológico, impacte este que se considera 
negativo, mas de reduzido significado e de reduzida magnitude.  
 
Fase de ampliação 
 
Para a fase de ampliação não se prevê que o efeito cumulativo relacionado com o aumento da 
área de exploração leve este impacte na geologia a adquirir significado porque o maciço 
apresenta as mesmas condições geológicas em toda a área da pedreira e as condições 
operativas não serão alteradas. 
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação 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. 
 
IV.2.3 – IMPACTES NA GEOMORFOLOGIA 
 
Situação atual 
 
Conforme já descrito neste estudo (ver item III.2.2), ocorrem na região formações rochosas 
peculiares, algumas relacionadas com factos históricos, com interesse do ponto de vista 
patrimonial e com vínculos culturais estabelecidos com as populações locais. No caso em 
análise, a formação geológica explorada pela pedreira não apresenta tais características, 
tratando-se de uma formação granítica sem particular valor, para além obviamente do valor 
económico que representa, sendo assim considerada ao nível do Ordenamento do Território, 
no qual se encontra classificada como espaço para indústria extrativa. 
 
Neste local, a pedreira tem vindo a desenvolver-se de forma concordante com as boas 
práticas de exploração a céu-aberto, no que respeita às dimensões das bancadas de 
desmonte, as quais se encontram com as alturas regulamentares e escalonadas em 
patamares suficientemente largos, não havendo nesta pedreira zonas com escarpas 
acentuadas, nem com bancadas disformes ou irregulares.  
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Os escombros são depositados à retaguarda dos desmontes, a preencher os vazios da 
escavação, fazendo esbater os contrastes fisiográficos criados pela exposição dos taludes e 
evitando o amontoamento aleatório desses escombros numa qualquer área da pedreira.  
 
Com resultado destes fatores, verifica-se que a pedreira em estudo não impõe alterações 
pronunciadas no relevo local, originando impactes na geomorfologia que, assim, se 
consideram pouco significativos e reduzida magnitude.  
 
Defronte do local onde se situa a pedreira, a nascente, encontra-se uma elevação rochosa 
conotada com o geosítio “Castelo de São Martinho da Penha” (ver item III.2.2). Entre o local 
da pedreira e a mencionada elevação interpõe-se um vale encaixado que, assim, impõe a 
separação física entre estes dois elementos (pedreira e geosítio), mantendo uma distância de 
cerca de 50 m entre ambos, verificando-se que a pedreira não provocou qualquer afetação no 
geosítio durante as suas três décadas de atividade.  
 
Fase de ampliação 
 
A fase de ampliação da exploração representa um efeito cumulativo sobre o impacte 
manifesto, embora a superficialidade dos desmontes e a continuidade que será dada à 
deposição de escombros segundo a metodologia prevista no Plano de Lavra, possa evitar o 
acréscimo das descontinuidades topográficas originadas pela exploração, permitindo manter 
os traços predominantes do relevo local.  
 
Deste modo, evitar-se-á a criação de impactes cumulativos significativos na geomorfologia, 
relativamente à situação atual, bem como aos impactes associados a outras pedreiras 
situadas naquela envolvente, sobre as quais se pode supor que os respetivos planos de lavra 
também prevejam meios de suavização das alterações no revelo decorrentes das suas 
explorações. 
 
Relativamente ao geosítio “Castelo de São Martinho da Penha”, o desenvolvimento da 
pedreira no sentido NNW (área de ampliação), irá proporcionar o progressivo afastamento da 
área de exploração a este geosítio, pelo que não se prevê qualquer alteração negativa 
relativamente ao quadro que caracteriza a situação atual. 
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Fase de desativação 
 
Nesta fase 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 para esta fase, prevalecendo, contudo, um impacte residual relacionado 
com o facto de não ser possível repor integralmente a topografia original. 
 
IV.2.4 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NA GEOLOGIA E NA GEOMORFOLOGIA 
 
      Quadro IV.2.1 - Impactes na Geologia e na Geomorfologia. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Extração da massa mineral. 

Alteração do relevo local. 

Negativos, diretos, permanentes (efeito 
residual). 

Pouco significativos.  
Baixa magnitude. 

Pouco cumulativos. 
Valores patrimoniais de interesse público ou 

cultural. Nulo. 

 
IV.2.5 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES NA GEOLOGIA E NA 
GEOMORFOLOGIA 
 
Atendendo a que os impactes na geologia e na geomorfologia associados à pedreira em 
estudo, embora pouco significativos, assumem um carácter permanente, que decorre do 
próprio objeto desta indústria e do facto incontornável de não ser possível restituir a massa 
rochosa que foi 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.  
 
Assim, a principal forma de mitigar estes impactes deve assentar num aproveitamento 
racional e sustentado do recurso geológico, de modo a que a atividade extrativa possa 
conduzir à criação de um valor económico o mais acima possível do valor relativo às perdas 
produzidas, impulsionando, por esta via, o desenvolvimento local e o bem-estar geral da 
sociedade.  
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Estes impactes serão também mitigados com uma recuperação ambiental e paisagística que 
permita obter, no final da exploração, a eficaz integração da pedreira nas condições 
fisiográficas e biofísicas que se manifestam na sua envolvente. 
 
Neste sentido, as medidas mitigadoras a seguir propostas têm como objetivo reforçar os 
métodos e técnicas utilizadas na exploração da pedreira de Campinhos, acentuando a 
importância da prossecução de objetivos que levem à redução do passivo ambiental ao longo 
da vida útil estimada para a pedreira. Estas medidas são as seguintes: 
 
• 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, sendo esta a principal via para se efetuar o aproveitamento sustentado do 
recurso geológico e, ao mesmo tempo, obter a melhor rentabilidade da exploração; 

 
• Continuar a praticar uma exploração cuidada, assente nas melhores práticas mineiras, 

conducente ao bom aproveitamento da massa mineral disponível na área de exploração, 
intensificando a utilização do corte por fio diamantado, como forma de minimizar o 
desperdício de recursos e as externalidades sobre o ambiente; 

 
• Prospetar novas oportunidades de mercado para o granito explorado na pedreira, 

investindo em inovação ao nível do produto para responder às necessidades de novos 
consumidores; 

 
• Implementar corretamente as ações previstas no Plano de Pedreira para a deposição dos 

escombros, à medida do desenvolvimento da exploração, como forma de minimizar as 
alterações impostas ao relevo local; 

 
• Implementar as medidas previstas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

(PARP) destinadas a precaver a gradual recuperação e requalificação das áreas afetadas 
pela atividade extrativa durante a exploração, assegurando o integral cumprimento dos 
objetivos deste Plano para o final da exploração;  

 
• Relativamente ao geosítio “Castelo de São Martinho da Penha”, deve zelar-se pelo 

cumprimento da respetiva zona de proteção, tendo em conta o limite da área de 
exploração estabelecido no Plano de Lavra. 



 

IV.11 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

IV.3 – IMPACTES NO CLIMA 
 
Os aspetos associados à indústria extrativa a céu-aberto suscetíveis de provocar impactes no 
clima relacionam-se com possíveis interferências no regime de ventos local devido a 
obstruções criadas pela exploração à livre circulação do ar e com possíveis alterações da 
temperatura e da humidade relativa devido ao aumento da radiação solar absorvida.  
 
No caso da pedreira em estudo, verifica-se que os desmontes são muito superficiais e, 
portanto, não originam depressões com dimensão suficiente para criar obstáculos à livre 
circulação do ar, situação que deverá manter-se inalterada na fase de ampliação, atendendo 
a que o desenvolvimento da exploração continuará a fazer-se em flanco de encosta sem 
causar alterações no modelo geomorfológico que possam ser consideradas suscetíveis de 
virem a condicionar o regime de ventos local. 
 
Relativamente à radiação solar, poderá verificar-se um aumento do índice de reflexão da 
radiação solar devido à exposição da superfície rochosa leucocrática em toda a área da 
pedreira, favorecendo assim o acréscimo dos valores da temperatura do ar e a diminuição da 
humidade relativa. Contudo, estes fenómenos não deverão adquirir significado e magnitude 
relevantes, na medida em que serão restritos à área da pedreira, manifestando-se sem 
intensidade capaz de fazer alterar os parâmetros que caracterizam o clima à escala regional 
ou mesmo local. 
 
No que respeita a alterações climáticas, o impacte identificado neste projeto prende-se com 
as emissões gasosas libertadas pelos processos de combustão realizados nos motores dos 
equipamentos móveis utilizados na pedreira (motores a gasóleo), emissões que, 
nomeadamente através da libertação de CO2, exercem-se ao nível das condições 
atmosféricas que propiciam o “efeito de estufa” e o consequente “aquecimento global”.  
 
Neste domínio da emissão de gases com efeito de estufa (GEE), considera-se que os 
impactes associados à pedreira em estudo não assumem significado, tendo em conta o 
reduzido número de equipamentos em presença, posto ainda que se trata de equipamentos 
eficientes do ponto de vista energético (equipamentos de tecnologias recentes e em bom 
estado de manutenção). 
 



 

IV.12 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

Como se sabe, a substituição dos combustíveis fósseis como fonte energética de 
equipamentos destinados à movimentação e transporte de grandes volumes e cargas, não se 
encontra ainda tecnologicamente desenvolvida de modo a disponibilizar alternativas técnica e 
economicamente viáveis, nomeadamente aos setores das obras públicas e das minas e 
pedreiras. Não obstante, são notórios na pedreira em estudo os esforços da empresa 
proponente no sentido de recorrer cada vez mais, na medida do “tecnologicamente possível”, 
à eletricidade como fonte energética das diferentes operações produtivas, como é caso da 
utilização de compressores elétricos, da perfuração pneumática e do corte por fio diamantado.    
 
Os aspetos relacionados com as emissões gasosas voltam a ser abordados adiante neste EIA 
(item IV.9 - Impactes na Qualidade do Ar), incluindo a proposta de medidas destinadas a 
mitigar os impactes neste domínio.  
 
Considera-se, em suma, que a pedreira de Campinhos não tem provocado impactes no clima, 
a nível local ou regional, incluindo as alterações climáticas, situação que não será 
negativamente alterada com a ampliação da área de exploração. 
 
Na fase de desativação prevê-se que os efeitos de reflexão solar tendam a diminuir, à 
medida do recrudescimento do coberto vegetal que será constituído na pedreira por via da 
implementação do PARP.  
 
A emissão de CO2 por via da utilização de combustíveis fósseis deixará também de se 
verificar, podendo mesmo prever-se um impacte positivo neste domínio, associado ao efeito 
de captação deste gás que será exercido pela reflorestação da área da pedreira.   
 
IV.4 – IMPACTES NOS SOLOS 
 
IV.4.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Os impactes nos solos provocados pela atividade extrativa a céu-aberto estão, em geral, 
relacionados com a remoção dos solos para a preparação das áreas de 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. 
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A remoção dos solos implica, desde logo, a alteração do primordial uso do solo e, caso não 
sejam acauteladas medidas de preservação dos solos removidos, pode levar à total 
destruição e perda irreversível dos solos existentes nas áreas intervencionadas. As ações de 
compactação conduzem à diminuição da capacidade agrológica dos solos, por redução dos 
horizontes edáficos, diminuição da porosidade e da capacidade de retenção de água e 
consequente perda da atividade microbiana. 
 
Os impactes nos solos podem ainda relacionar-se com a potencial contaminação por resíduos 
industriais, como resultado de uma deficitária gestão dos mesmos, induzindo impactes diretos 
nos solos, geralmente, de difícil remediação e com potenciais consequências indiretas 
(secundárias) nos sistemas ecológicos e na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 
 
Não se esperam impactes de contaminações relacionadas com a prevista deposição dos 
resíduos de extração (escombros) nas áreas exploradas da pedreira em estudo, no 
cumprimento dos critérios e requisitos estabelecidos no D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro (com 
a redação atual) e no D. L. 270/2001, de 6 de outubro (com a redação atual), cuja 
conformidade será assegurada pelo Plano de Monitorização que integra este EIA (ver item 
VI).  
 
IV.4.2 – IMPACTES DA REMOÇÃO DOS SOLOS 
 
Situação atual 
 
Conforme já descrito neste estudo (ver item III.4.2), a área da pedreira é constituída na sua 
maior parte por afloramentos rochosos, subsistindo, em algumas zonas mais protegidas da 
erosão, bolsadas de solos de perfil delgado e fraca aptidão florestal, predominantemente 
ocupados por matos arbustivos. 
 
Na situação atual, torna-se difícil avaliar qual terá sido o significado dos impactes originados 
neste domínio aquando do início da exploração da pedreira de Campinhos, pois não foi 
possível obter informação precisa sobre as primordiais condições dos solos existentes 
naquele local, antes da instalação da pedreira. 
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Contudo, tendo por base as condições observáveis na envolvente da pedreira, pode-se inferir 
que a área atualmente em exploração seria essencialmente rochosa, com a presença à 
superfície do afloramento granítico (e daí as potencialidades para a instalação da pedreira), 
pelo que a instalação da pedreira até à fase em que se encontra não terá implicado a 
remoção de solos em quantidades significativas. 
 
Fase de ampliação 
 
Na área respeitante à ampliação da pedreira estima-se um volume total de solos a remover da 
ordem de 28 000 m3, solos estes cuja necessária remoção não será realizada de uma vez só, 
mas sim faseadamente, à medida que a área de exploração for progredindo, tal como tem 
vindo a suceder na pedreira. 
 
A par desta remoção faseada, os solos serão temporariamente armazenados em pargas para 
que possam ser utilizados nas ações de recuperação ambiental e paisagística das áreas 
exploradas, segundo a metodologia definida no PARP.  
 
Deste modo, o impacte negativo nos solos provocado pela pedreira deverá adquirir pouco 
significado e reduzida magnitude, considerando que será produzido gradualmente e, ao 
mesmo tempo, compensado, à medida que os solos forem sendo repostos nas zonas 
entretanto exploradas, fornecendo às espécies vegetais previstas no PARP o substrato 
necessário ao primeiro enraizamento, fundamental para a sua adaptação ao local e para o 
consequente desenvolvimento das raízes pelas fraturas e diaclases do maciço rochoso. 
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação, a maior quantidade dos solos removidos durante a fase anterior 
deverá encontrar-se reposta nas áreas exploradas. Os solos remanescentes nas pargas serão 
utilizados nas ações finais de recuperação ambiental e paisagística, a desenvolver nas últimas 
zonas de exploração da pedreira.  
 
De referir que o volume de solos a armazenar, embora relativamente pequeno, será suficiente 
para levar a cabo as ações propostas no PARP, não sendo expectável a “importação” de 
solos pela pedreira, o que poderia, eventualmente, implicar a criação de impactes noutros 
locais. 
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Prevê-se, portanto, que a fase de desativação venha a ser caracterizada pela substancial 
melhoria das condições de solo na área da pedreira, comparativamente à situação atual, 
sendo abolidos os impactes resultantes da remoção dos solos, sem que se prevejam efeitos 
residuais. 
 
IV.4.3 – IMPACTES DA COMPACTAÇÃO DOS SOLOS 
 
Situação atual 
 
A compactação dos solos na área atualmente afeta à pedreira terá ocorrido no início da 
atividade da pedreira, altura em que foram implantadas as instalações anexas e se iniciou a 
circulação de maquinaria pesada, tendo, assim, originado um impacte negativo nos solos cujo 
grau de significado, embora não possa ser aferido com rigor pelas razões já apontadas, não 
terá sido elevado, atendendo à reduzida área onde se encontram as instalações anexas e à 
acessibilidade imediata ao maciço a explorar permitida pelas próprias condições geológicas. 
 
Fase de ampliação 
 
Observa-se na pedreira que os acessos interiores estão traçados sobre a rocha em zonas 
exploradas e a área afeta aos anexos de pedreira constitui um local também intervencionado 
pela antiga exploração. É por estes locais que se processa todo o tráfego de veículos 
(pesados e ligeiros), não havendo atualmente lugar a ocupação de terrenos providos de solos 
no interior da pedreira. 
 
Esta situação deverá perdurar durante a fase de ampliação, tendo em conta que a rede de 
acessos interiores da pedreira já se encontra praticamente constituída, permitindo o acesso às 
novas zonas de desmonte das quais os solos serão removidos e armazenados não sendo, por 
isso, sujeitos a compactação. 
 
Deste modo, a circulação dos equipamentos, bem como a eventual implantação de pequenas 
instalações de apoio à atividade da pedreira, far-se-á em zonas já desprovidas de solos, 
diretamente sobre o maciço granítico ou sobre plataformas resultantes da deposição de 
escombros, pelo que o impacte da compactação dos solos não deverá assumir significado 
durante a fase de ampliação. 
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Fase de desativação 
 
Na fase de desativação, com o cessar das atividades da pedreira e com a reconstituição dos 
solos nas áreas intervencionadas, incluindo as áreas afetas às instalações anexas, pode 
considerar-se que será abolido o impacte da compactação dos solos criado nas fases 
anteriores.  
 
IV.4.4 – IMPACTES DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 
Situação atual 
 
Uma gestão inadequada dos resíduos industriais pode ocasionar alterações ao nível das 
características físico-químicas e biológicas dos solos afetados, sendo geralmente a partir 
destes que, por ação das águas pluviais, se processa a dissolução dos poluentes e o seu 
consequente transporte para os cursos de água superficiais ou para os lençóis freáticos. 
 
Na pedreira de Campinhos, os resíduos industriais de cariz não geológico são essencialmente 
originados pelas operações de manutenção e reparação dos equipamentos existentes, 
havendo assim a produção de sucatas, pneus, óleos usados, filtros de óleo e baterias, cuja 
gestão, em particular dos óleos usados, requer os maiores cuidados. 
 
Nesta pedreira, ressalta, contudo, o reduzido número de equipamentos, concretamente 
equipamentos móveis (pás-carregadoras, escavadoras, dumpers), os quais, constituindo a 
principal fonte deste tipo de resíduos, relacionam-se com uma produção de resíduos 
industriais em quantidades que se podem considerar baixas, tal como identificado no 
levantamento efetuado na pedreira (ver item III.13). 
 
Este reduzido número de equipamentos e o pequeno volume de materiais consumíveis por 
estes utilizados não exige a presença na pedreira de um serviço unicamente vocacionado 
para a reparação e manutenção dos equipamentos, uma vez que as operações de 
manutenção corrente (mudança de óleos, pneus, substituição de pequenos componentes, 
etc.) são asseguradas pelos próprios manobradores das máquinas, utilizando para o efeito os 
meios e as instalações (oficina) existentes na pedreira.  
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Em casos de maior complexidade (reparações de maior vulto), a pedreira recorre aos serviços 
de equipas de mecânicos do Grupo DFG ou de empresas da região especializadas neste tipo 
de atividade, geralmente, representantes das marcas dos equipamentos em causa. Nestes 
casos, os equipamentos são alvo de intervenções na própria pedreira, quando o tipo de avaria 
o permite, ou são transportados para oficinas externas, pertencentes ao Grupo ou a essas 
empresas especializadas. 
 
Para as operações de manutenção corrente, a pedreira está apetrechada com uma pequena 
oficina com piso impermeabilizado, no interior da qual se procede, para além de pequenas 
reparações, à mudança de óleos das máquinas diretamente para tinas estanques, a partir das 
quais os óleos são colocados em contentor plástico hermético, este localizado numa bacia de 
retenção.  
  
Nesta oficina são também armazenados outros resíduos, tais como peças e utensílios fora de 
uso (filtros de óleo, peças de martelos, barrenas de perfuração, etc.), estes colocados em 
recipientes apropriados para cada tipologia. Todos os resíduos produzidos na pedreira são 
periodicamente expedidos por transportadores autorizados para unidades externas de 
valorização ou eliminação, de acordo com as determinações legais neste domínio.  
 
Quando a intervenção é realizada na pedreira por mecânicos externos, estes recolhem e 
levam consigo os resíduos que possam resultar dessas operações.  
 
A lavagem dos equipamentos é efetuada numa área impermeabilizada com recolha e 
encaminhamento das águas de lavagem para um depósito enterrado munido de separador de 
hidrocarbonetos, sendo as águas ou lamas oleosas resultantes deste processo expedidas da 
pedreira no âmbito do sistema de gestão dos resíduos industriais. As águas tratadas podem 
ser reutilizadas na operação de lavagem ou libertadas para o solo, mediante autorização da 
entidade competente neste âmbito. 
 
Os equipamentos são abastecidos na pedreira, a partir de um reservatório de armazenamento 
de gasóleo com uma capacidade de 20 000 litros, devidamente dimensionado para o efeito, 
assente numa bacia impermeabilizada de retenção de derrames acidentais, ligada a 
separador de hidrocarbonetos.  
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A possibilidade de ocorrerem incidentes, relacionados com derrames acidentais de óleos ou 
de combustíveis para o solo por deficiência de operação mecânica ou humana, não leva a 
prever impactes significativos nos solos, atendendo a que, face às condições observadas, 
tratar-se-ia de situações esporádicas, envolvendo baixas quantidades de poluentes e 
passíveis de serem de imediato solucionadas com a remoção dos solos nos zonamentos 
contaminados. 
 
Quanto aos resíduos equiparados a RSU, são produzidos em muito baixas quantidades (a 
pedreira não dispõe de refeitório, sendo as refeições feitas em restaurantes das povoações 
locais), procedendo-se, no final do dia de trabalho, à sua deposição em contentores 
camarários existentes nas povoações locais. 
 
Os procedimentos verificados na pedreira de Campinhos neste domínio, evidenciam que as 
operações de reparação e de manutenção dos equipamentos assentam numa adequada 
organização, em termos, quer do planeamento e das condições em que essas operações são 
realizadas, quer da subsequente gestão dos resíduos industriais, revelando, em suma, os 
cuidados tidos pela empresa proponente com os resíduos que são produzidos na pedreira.  
 
Nestas condições, considera-se que é reduzida a probabilidade de contaminação dos solos 
por materiais poluentes com origem na pedreira em estudo.  
 
Fase de ampliação 
 
A manterem-se os procedimentos verificados na pedreira no domínio das operações de 
reparação e de manutenção dos seus equipamentos e da gestão dos resíduos industriais, não 
se prevê que a situação atual venha a ser negativamente alterada na fase de ampliação, a 
que acresce o facto da implementação deste projeto não implicar a produção de novas 
tipologias de resíduos ou de quantidades que difiram das atuais, uma vez que a pedreira irá 
manter as suas características, ao nível dos equipamentos e dos processos operacionais.  
 
Prevê-se, assim, um quadro de impactes pouco significativos e com efeitos cumulativos 
diminutos, podendo mesmo ocorrer uma melhoria significativa neste domínio com a criação 
das condições previstas para a pedreira, assim como com a implementação das medidas 
mitigadoras e de monitorização que são propostas neste EIA. 



 

IV.19 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

Fase de desativação 
 
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.  
 
Nesta fase, e perdurando para além dela, poderiam remanescer impactes residuais se 
tivessem ocorrido impactes significativos durante a fase de exploração, o que, conforme se 
descreveu, não se prevê.  
 
IV.4.5 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NOS SOLOS 
 
     Quadro IV.4.1 - Impactes nos Solos. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Remoção. 

Compactação. 

Negativos, diretos, temporários. 
Pouco significativos.  

Baixa magnitude. 
Pouco cumulativos. 

Contaminação.  Baixa probabilidade de impactes.  

 
IV.4.6 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES DA REMOÇÃO DOS SOLOS 
 
Tal como previsto no Plano de Pedreira, os solos removidos da área de exploração serão 
armazenados em pargas, tendo em vista a sua posterior utilização nas ações de recuperação 
ambiental e paisagística.  
 
No sentido de se garantir a preservação do volume e o incremento da capacidade produtiva 
dos solos removidos, propõem-se seguidamente medidas destinadas ao seu correto 
armazenamento, reforçando as medidas indicadas no PARP. 
 
• Situar as pargas num local de fácil acesso, abrigado dos ventos e afastado dos 

alinhamentos preferenciais de escorrência de águas pluviais;  
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• De modo a evitar o arrastamento dos solos armazenados ou a dissolução dos seus 
constituintes orgânicos, as águas pluviais de escorrência deverão ser desviadas das 
pargas por meio de valetas de drenagem; 

 
• As pargas deverão obedecer às dimensões referidas no PARP e ser protegidas com 

vedação apropriada; 
 
• A deposição dos solos nas pargas deverá fazer-se por camadas com 40 a 60 cm 

(espessura máxima), sem serem compactadas; 
 
• As ramagens arbustivas provenientes das zonas de remoção, deverão ser escacilhadas e 

misturadas com os solos a armazenar; 
 
• 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; 

 
• Fomentar o desenvolvimento de espécies herbáceas sobre as camadas de solo 

armazenadas, recorrendo, se necessário, à incorporação de fertilizantes orgânicos; 
 
• Interditar a deposição nas pargas de materiais a estas estranhos, colocando sinalização 

de aviso neste sentido; 
 
• Os solos 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; 

 
• Aquando da reutilização dos solos, dever-se-á precaver a melhor rentabilização do volume 

disponível de solos, procedendo à sua deposição em zonas previamente selecionadas, 
onde possam constituir camadas estáveis e com baixa suscetibilidade de dissolução e 
arrastamento dos mesmos pelas águas pluviais de escorrência. 
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IV.4.7 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES DA COMPACTAÇÃO DOS SOLOS 
 
As medidas propostas visam a não criação de impactes cumulativos relativamente aos 
impactes que terão sido exercidos aquando da instalação da pedreira. Estas medidas são as 
seguintes: 
 
• O prolongamento dos atuais acessos deverá fazer-se sempre que possível por áreas já 

intervencionadas. Caso seja necessário atravessar zonas providas de solos, estes 
deverão ser previamente removidos e armazenados nas pargas; 

 
• A medida acima exposta deverá também ser aplicada em caso de eventual instalação de 

novas construções;  
 
• A circulação e o parqueamento de veículos, assim como a deposição de quaisquer 

materiais, deverá ser interditada em zonas da pedreira providas de solos e para as quais 
não está previsto o desenvolvimento da exploração. 

 
IV.4.8 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 
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, a empresa proponente deverá atender às 
seguintes medidas:  
 
• Ter presente que, conforme estabelecido no D. L. 178/2006, de 5 de setembro (na sua 

redação atual), a gestão dos resíduos é da responsabilidade do produtor, que tem o dever 
de promover a valorização dos mesmos por fluxos e fileiras. Assim, a empresa proponente 
é a responsável pelo destino final dos resíduos que produz, competindo-lhe assegurar que 
todos os resíduos industriais são expedidos da pedreira por transportadores autorizados 
para o efeito, bem como assegurar que o destinatário dos resíduos está autorizado a 
recebê-los; 
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• De acordo com o mencionado diploma legal é proibida a realização de operações de 
tratamento de resíduos não licenciadas, sendo igualmente proibidos o abandono, a injeção 
de resíduos no solo, a queima a céu aberto, bem como a sua descarga em locais não 
licenciados para o efeito; 

 
• 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; 

 
• Os resíduos contendo óleo e água, provenientes do tratamento em separador de 

hidrocarbonetos, deverão ser devidamente armazenados e expedidos da pedreira, em 
condições idênticas aos óleos usados; 

 
• Manter e, sempre que se justifique, melhorar as condições de armazenamento temporário 

dos resíduos industriais, devendo os óleos usados encontrar-se sempre armazenados em 
tambores plásticos ou metálicos herméticos, devidamente armazenados em recinto 
coberto, sobre bacia de retenção, até serem expedidos da pedreira por um transportador 
autorizado para o efeito;  

 
• As pilhas e acumuladores fora de uso deverão ser acondicionados em recipientes 

estanques e armazenados com o líquido no seu interior e na posição vertical. A legislação 
em vigor (D. L. 152-D/2017, de 11 de dezembro) estabelece que os produtores de 
baterias e acumuladores são responsáveis pela gestão dos respetivos resíduos, incluindo 
a instalação de pontos de recolha seletiva, para os quais os utilizadores finais particulares 
devem proceder ao encaminhamento dos resíduos de baterias e acumuladores que 
detenham; 

 
• Os resíduos industriais produzidos na pedreira, designadamente embalagens, óleos 

usados, pneus e pilhas e acumuladores, devem ser corretamente separados, de forma a 
que, aquando da sua expedição, por transportadores autorizados, possam ser 
encaminhados para fluxos específicos de resíduos, de acordo com os requisitos do          
D. L. 152-D/2017, de 11 de dezembro; 
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• A empresa proponente deve contribuir ativamente para o bom funcionamento dos 
sistemas de gestão de resíduos criados nos termos do D. L. 152-D/2017, de 11 de 
dezembro, nomeadamente adotando comportamentos de carácter preventivo em matéria 
de produção de resíduos, práticas que facilitem a respetiva reutilização e valorização e 
procedendo ao correto encaminhamento dos resíduos que detém;  

 
• Estabelecer, como regra contratual, com as empresas fornecedoras de serviços de 

manutenção e reparação de equipamentos, que, aquando da realização dessas 
operações na pedreira, devem recolher e expedir no imediato todos os resíduos e 
desperdícios resultantes das mesmas (óleos usados, vasilhas, peças usadas, etc.); 

 
• 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; 

 
• Instruir e responsabilizar os manobradores dos equipamentos sobre os procedimentos de 

mudança de óleos e de verificação sistemática das condições de funcionamento do 
equipamento, de modo a evitar o risco de derrames acidentais; 

 
• 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; 

 
• Proceder à manutenção periódica da fossa séptica, de forma a assegurar o seu bom 

funcionamento; 
 
• 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; 

 
• Proceder à monitorização dos resíduos industriais de acordo com a metodologia indicada 

no Plano de Monitorização deste EIA.  
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IV.5 – IMPACTES NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
IV.5.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Neste domínio efetua-se a análise dos impactes da pedreira de Campinhos ao nível dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) que se aplicam à área agora submetida a 
licenciamento, centrando-se assim estas matérias na fase de ampliação e de desativação da 
pedreira. 
 
Neste contexto são considerados o Plano Diretor Municipal (PDM) de Monção, o Plano 
Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT Norte) e o Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF AM), tendo por base a caracterização do 
enquadramento e da compatibilidade da pedreira com estes IGT, efetuada neste estudo.     
(ver item III.5 – Ordenamento do Território) 
 
IV.5.2 – ANÁLISE DOS IMPACTES NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
Fase de ampliação 
 
Ao nível do Ordenamento do PDM de Monção, a área de ampliação da pedreira de 
Campinhos fica inserida em “Espaço Florestal” da subcategoria “Espaço florestal de proteção 
e conservação”, ao qual se sobrepõe, numa parcela do setor sul desta área, o “Espaço de 
Indústria Extrativa”. 
 
O Regulamento do PDM de Monção não é explícito quanto à exploração de recursos 
geológicos na referida subcategoria de espaço florestal, pelo que, do ponto de vista 
administrativo, incumbirá às entidades competentes em razão de matéria, avaliar as 
condições em que esta atividade poderá ser exercida neste espaço, cabendo aqui salientar a 
deliberação de reconhecimento de interesse municipal da ampliação de pedreira, emitida, em 
4 de julho de 2017, pela Câmara Municipal de Monção, ao abrigo do D. L. 165/2014, de 5 de 
novembro, diploma, à luz do qual, este projeto de ampliação poderá também ser analisado. 
(ver item I.3.3).  
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O Plano de Pedreira respeitante à ampliação da pedreira cumpre todas as disposições do 
Regulamento do PDM estabelecidas para a classe de “Espaço de Indústria Extrativa”, 
salientando-se as medidas previstas no PARP de reposição dos solos e do coberto vegetal, 
as quais, sendo implementadas de forma faseada ao longo da vida útil da pedreira, irão 
permitir a progressiva reflorestação da área da pedreira.  
 
A implementação deste projeto de ampliação constituirá, assim, por via do PARP, uma 
oportunidade para se restabelecer o uso florestal previsto no PDM para aquela área, 
atualmente inexistente ou muito empobrecido devido não só à atividade extrativa, mas 
também aos sucessivos incêndios que a têm percorrido.  
 
Por conseguinte, considera-se que, do ponto de vista biofísico, a implementação do projeto de 
ampliação em apreço pode associar-se a impactes positivos no Ordenamento do PDM de 
Monção, ao contemplar o aproveitamento do recurso geológico no cumprimento das 
disposições regulamentares aplicáveis, sem comprometer a possibilidade de se conferir o uso 
florestal à área intervencionada, afigurando-se mesmo como a via mais adequada para a 
efetivação desse uso ao mesmo tempo que promove a criação de valor no concelho onde se 
insere. 
 
O uso extrativo ou de exploração de recursos geológicos é também uma condicionante 
estabelecida pelo PDM de Monção na área de ampliação da pedreira de Campinhos (abrange 
pequena parte desta área), a par da REN e do Regime Florestal Parcial, condicionantes com 
as quais o projeto de ampliação em análise não colide, sendo, nestes casos, a sua 
compatibilidade assegurada no cumprimento do regime jurídico da REN e das disposições 
regulamentares do Perímetro Florestal da Boalhosa. 
 
Outro aspeto a analisar neste domínio do Ordenamento do Território prende-se com a 
proximidade da pedreira de Campinhos ao castelo roqueiro, designado Castelo de São 
Martinho da Penha ou da Pena da Raínha. A este respeito, verifica-se que a atividade 
extrativa não tem exercido qualquer intervenção negativa nesse sítio, situação que nada leva 
a prever que possa vir a ser alterada pelo projeto de ampliação. 
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Com efeito, a implementação do projeto de ampliação conduzirá a exploração para uma área 
mais afastada deste geosítio, sendo assegurado o cumprimento das disposições 
regulamentares estabelecidas no PDM de Monção para este domínio, bem como o 
cumprimento da delimitação do geosítio e da respetiva Zona Geral de Proteção estabelecidas 
em sede do processo em curso para a sua classificação.  
 
No que se refere à defesa da floresta contra incêndios, no âmbito das disposições legais do  
D. L. 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo D. L. 76/2017, de 17 de agosto, 
compete à pedreira em estudo, conforme já referido (ver item III.5.2.3.2), salvaguardar à volta 
das suas instalações anexas uma faixa de proteção até ao limite da área da pedreira, ou seja, 
nos terrenos que são propriedade da empresa proponente.  
 
Verifica-se assim um enquadramento favorável à ampliação da pedreira de Campinhos, 
prevendo-se um impacte positivo no âmbito do PDM de Monção, ademais, em consonância 
com as grandes linhas estratégicas estabelecidas no PROT Norte para o desenvolvimento e 
ordenamento do território da região, designadamente quanto à promoção do aproveitamento 
racional e equilibrado dos seus recursos geológicos, numa ótica de desenvolvimento 
sustentável. 
 
Conforme referido no PROT Norte, o setor extrativo, por estar dependente de condições 
naturais relativamente à sua localização, reveste-se da maior importância para as regiões do 
interior do país, ao representar um dos raros setores económicos capazes de combater o 
grave fenómeno de desertificação humana, ao criar postos de trabalho e dinamizar, de forma 
direta e indireta, outros setores da economia regional. 
 
No que respeita ao PROF AM, o projeto em estudo não coloca em causa a prossecução dos 
objetivos estabelecidos neste Plano, constituindo mesmo, por via da implementação do 
PARP, um meio para alcançar esses objetivos, ao prever a reflorestação da área da pedreira, 
de forma faseada com a exploração e concordante com as especificações florestais do PROF 
AM.  
 
Deste modo, a implementação do PARP permitirá conferir à área da pedreira as condições 
necessárias à efetivação das funções florestais preconizadas no PROF AM, sem que tal deixe 
de ser compatível com o necessário aproveitamento e valorização do recurso geológico ali 
ocorrente. 
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Por fim, há a referir que a pedreira de Campinhos não se insere em áreas sensíveis, na 
aceção do conceito estabelecido na alínea a), do Art.º 2.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de 
outubro (alterado e republicado pelo D. L. 152-B/2017, de 11 de dezembro). 
 
Desta análise resulta concluir que o projeto de ampliação da pedreira de Campinhos se 
associa a impactes positivos e significativos no Ordenamento do Território, tendo em conta os 
usos previstos e os reflexos que serão exercidos pelo projeto ao nível do desenvolvimento 
local e regional.  
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação, proceder-se-á à recuperação paisagística final da pedreira, conforme 
estabelecido no PARP, na sequência das medidas de recuperação implementadas durante a 
exploração.  
 
Com a concretização do PARP, as funções florestais na área da pedreira irão desenvolver-se 
gradualmente para lá da fase de desativação, pelo que os impactes previstos para a fase 
anterior serão permanentes, ao nível quer do PDM de Monção e do PROF AM, quer do PROT 
Norte, neste caso no que se relaciona com a interdependência das atividades do setor 
primário – geológicas e agro-florestais, preconizada neste Plano, na medida em que nesta 
fase será potenciada a reutilização florestal do espaço. 
 
IV.5.3 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
      Quadro IV.5.1 - Impactes no Ordenamento do Território. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

PROT Norte 

PROF AM 

PDM de Monção   

Positivos, diretos e indiretos, permanentes.  
Significativos.  

Moderada magnitude. 
Cumulativos. 
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IV.5.4 – MEDIDAS POTENCIADORAS DOS IMPACTES NO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO 
 
De modo a promover o melhor enquadramento da pedreira de Campinhos nos Instrumentos 
de Gestão Territorial, a empresa exploradora deve gerir a pedreira segundo uma estratégia 
assente nos princípios do desenvolvimento sustentado, compatibilizando a atividade extrativa 
com o Ordenamento do Território e com a promoção da qualidade do ambiente e da qualidade 
de vida das populações locais. Neste sentido, salientam-se as seguintes medidas: 
 
• Realizar uma exploração concordante com o Plano de Pedreira, cumprindo os parâmetros 

de desmonte propostos no Plano de Lavra, as zonas de defesa e, no geral, a valorização 
racional e sustentada do recurso geológico, materializando no final da vida útil da pedreira 
a revitalização biológica em toda a sua área com a concretização das medidas definidas 
no PARP;  

 
• No âmbito das políticas que já lhe são peculiares, a empresa proponente deverá continuar 

a promover: 
 
− O aproveitamento sustentado do recurso geológico, compatibilizando a exploração 

com os valores naturais, patrimoniais, sociais e culturais do território em que se insere; 
 

− A integração vertical da exploração do recurso geológico com outras atividades 
industriais da mesma fileira, potenciando a criação de valor, a inovação e a 
competitividade; 

 
− A gestão adequada dos resíduos produzidos na pedreira, tomando em consideração a 

saúde pública e segurança de pessoas e bens, a ocupação atual do território e as 
projeções da sua utilização futura; 
 

− A qualificação técnica dos seus recursos humanos.  
 
• Proceder à florestação das áreas intervencionadas da pedreira, logo que haja áreas 

disponíveis para o efeito, de acordo com a metodologia (regras de plantio e espécies 
vegetais) e com o faseamento de recuperação paisagística estabelecido no PARP; 
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• Adotar uma postura participativa no âmbito da prevenção e combate aos incêndios 
florestais, zelando pelo cumprimento das disposições D. L. 124/2006, de 28 de junho, na 
sua redação atual, aplicáveis à pedreira e disponibilizando, sempre que possível, os meios 
nesta existentes para este fim, em conjunção com as entidades regionais competentes 
nesta matéria; 

 
• Durante o período crítico de incêndios estabelecido no Art.º 2.º-A, do D. L. 124/2006, de 

28 de junho, na sua redação atual, os equipamentos de combustão interna e externa 
devem manter-se apetrechados e em boas condições de funcionamento com os sistemas 
de prevenção de incêndios referidos nas alíneas a) e b), do Art.º 30.º do mencionado 
diploma legal;  

 
• Não está prevista a construção de novas edificações na pedreira de Campinhos. Caso 

esse cenário se venha a colocar, a empresa proponente deverá atender aos 
condicionalismos à edificação estabelecidos no Art.º 16.º, do D. L. 124/2006, de 28 de 
junho, na sua redação atual. 

 
De referir, por último, que a concretização do quadro de impactes positivos previsto neste 
domínio do Ordenamento do Território, pressupõe, obviamente, a ocorrência em simultâneo 
de um bom desempenho ambiental da pedreira nos outros domínios deste EIA, pelo que 
assumem aqui relevo as medidas mitigadoras propostas neste estudo para todos os restantes 
domínios ambientais analisados, podendo em particular salientar-se as medidas de mitigação 
dos impactes nos solos, na paisagem e nos recursos hídricos. 
 
IV.6 – IMPACTES NA PAISAGEM 
 
IV.6.1 – ASPETOS GERAIS 
 
A exploração de recursos geológicos implica a intervenção do local através da implementação 
de um conjunto de ações que, no caso de uma exploração a céu-aberto, fazem alterar a 
estrutura paisagística de referência, originando impactes relacionados com as alterações do 
relevo e do coberto vegetal, assim como com a introdução de elementos artificiais estranhos à 
paisagem local.  
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O desmonte a céu-aberto de um maciço rochoso com a finalidade de aproveitamento do 
recurso geológico nele contido, origina sempre uma área escavada com uma dimensão tanto 
maior quanto maior for a possibilidade de aproveitamento desse recurso, conduzindo à 
modificação da topografia e, por consequência, da estrutura paisagística de referência.  
 
A deposição em escombreira da rocha extraída sem potencialidades de valorização, faz 
também alterar a paisagem de referência, podendo descaracterizá-la fortemente quando se 
realiza sem critérios, constituindo atualmente um dos aspetos mais importantes a considerar 
no ordenamento das áreas de exploração. 
 
Os impactes na paisagem provocados pelo conjunto das ações acima referidas adquirem um 
grau de significado e magnitudes proporcionais ao valor paisagístico do local de intervenção, 
ao tipo de intervenção e à escala a que se produz, bem como à forma como é concretizada. 
 
Como consequência dos impactes na paisagem, os impactes visuais relacionam-se com os 
aspetos acima referidos, dependendo, obviamente, da acessibilidade visual à área a 
intervencionar, o que, por seu turno, está relacionado com a capacidade de absorção visual 
dessa área e com o número de potenciais observadores.  
 
Seguidamente, descrevem-se os resultados da análise dos impactes na paisagem 
relacionados com as ações do projeto em análise, tendo em conta as características da 
paisagem da área de implantação do projeto (ver item III.8 - Paisagem). 
 
IV.6.2 – ANÁLISE DOS IMPACTES NA PAISAGEM  
 
Situação atual 
 
A exploração do maciço granítico processada na pedreira de Campinhos originou, durante os 
seus cerca de 30 anos de atividade, uma escavação a céu-aberto, disposta num flanco de 
encosta pouco acentuado, voltado a NNW, entre as cotas 420 m e 470 m, a qual, juntamente 
com os acessos interiores da pedreira e áreas anexas, perfaz atualmente uma área 
intervencionada com cerca de 12 ha, integralmente inserida na área licenciada da pedreira.  
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A exploração da pedreira modificou o modelo geomorfológico local e, por conseguinte, afetou 
a estrutura paisagística de referência, exercendo atualmente um impacte na paisagem, 
resultante do efeito cumulativo imposto pelo progressivo aumento da área intervencionada, 
impacte este que, se atendermos unicamente à dimensão da área intervencionada, pode ser 
considerado significativo. 
 
Contudo, o grau de significado e magnitude deste impacte não pode ser dissociado de outros 
fatores de análise, tais como as características da paisagem onde é exercido e a exposição 
visual e a capacidade de absorção da área intervencionada, entre outros aspetos que a seguir 
se analisam. 
 
Conforme exposto no item III.8.3 deste estudo, o local onde se insere a pedreira de 
Campinhos (área de implantação do projeto) caracteriza-se por uma paisagem de baixa a 
moderada qualidade visual e moderada sensibilidade, constituindo um território marcado pelo 
predomínio do estrato rochoso, pela ausência de um coberto vegetal interessante e em 
grande parte sem cobertura arbórea, assim como pela ausência de manifestação de outros 
atributos biofísicos a uma escala capaz de incrementar com significado o valor desta 
paisagem. 
 
Por outro lado, tendo em conta o tipo de descaracterização imposto pela exploração da 
pedreira, observam-se determinados fatores que, no seu conjunto, fazem minorar o impacte 
na paisagem, sendo de ressaltar o facto 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, e a deposição dos escombros à retaguarda dos desmontes, 
criando zonas que, embora numa primeira fase possam dar a noção de alguma 
desorganização espacial, proporcionam a redução dos gradientes topográficos originados 
pelos desmontes, adquirindo numa fase mais avançada, características muito similares ao 
meio rochoso da envolvente natural. 
 
O granito aflorante na área da pedreira constitui 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, observando-se uma exploração coerente, concordante com as boas práticas de 
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exploração, de forma planeada e sem dispersão de meios, com as bancadas dentro das 
dimensões regulamentares e em condições de estabilidade. 
 
Também a presença na pedreira de uma rede organizada de acessos interiores em bom 
estado de conservação, o reduzido número e o tipo de equipamentos que são utilizados na 
exploração e a pequena dimensão e simplicidade das suas instalações anexas, constituem 
fatores de minoração do impacte na paisagem ao traduzirem uma baixa interferência de 
elementos artificiais estranhos à envolvente natural.  
 
Vistos no seu conjunto, os aspetos acima focados fazem reduzir a agressividade visual da 
área intervencionada, transmitindo a noção de um espaço industrial (pedreira) organizado, 
onde se pratica uma atividade devidamente planeada, obedecendo a critérios técnicos e 
operativos. 
 
A estes aspetos, alia-se a baixa acessibilidade visual à área da pedreira, a partir das 
povoações e das rodovias presentes no território da sua envolvente, sendo esta apenas 
visível de determinados pontos de pequenas povoações, dos quais se observa uma reduzida 
parte da sua área intervencionada. Como resultado da baixa acessibilidade visual e contando 
ainda com o baixo número de potenciais observadores, a área de implantação do projeto tem 
elevada capacidade de absorção visual. 
 
Analisaram-se, em particular, as condições de visibilidade da pedreira a partir da elevação 
conotada com o Castelo de São Martinho da Penha (ver item III.2.2). Verificou-se que as 
estruturas localizadas nesta elevação, capela de São Martinho, escadaria de acesso, ficam 
confinadas por grandes afloramentos rochosos (penedos), não permitindo visualizar a 
pedreira. No sopé desta elevação encontra-se uma zona aplanada, larga e arborizada, da 
qual a acessibilidade à pedreira é também diminuta, porque esta se encontra num plano 
topográfico superior. Nestas condições, e tendo ainda em conta que a presença de potenciais 
observadores neste sítio é inexistente na maior parte dos dias do ano, considera-se que os 
impactes visuais da pedreira sobre o mesmo não são significativos.   
 
Relativamente a impactes cumulativos decorrentes da presença de outras unidades extrativas 
naquele território, deve ter-se em conta que a exploração de granito constitui uma atividade 
praticada na área em estudo desde tempos imemoriais, sendo destas zonas que sempre saiu 
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a pedra utilizada nas construções tradicionais, incluindo grande parte dos imóveis da região 
hoje classificados com elevado interesse patrimonial.  
 
Numa época mais atual, a crescente procura e o compensador valor de mercado do granito, 
em particular do granito de cor rosácea, que ocorre naquele território, aliado à existência na 
região do “saber da arte” de pedreiras, proporcionou o desenvolvimento das pequenas 
pedreiras e o aparecimento de novas explorações nas zonas serranas com maiores 
potencialidades de exploração. 
 
Em termos paisagísticos, a materialização de um conjunto de explorações, embora de forma 
não muito concentrada, como é o caso em estudo, exerce um efeito desestabilizador da 
paisagem, como consequência de modificações em larga escala na morfologia do terreno e 
das estruturas de referência. 
 
Não se pode, contudo, deixar de considerar o facto da área em análise evidenciar, há longo 
tempo, um cariz vocacionado para a atividade extrativa, atualmente exercida de forma mais 
controlada em locais que, em geral, estão enquadrados para o efeito ao nível do 
Ordenamento do Território municipal, cujas políticas reconhecem o interesse económico 
associado à valorização dos recursos geológicos que ali ocorrem.  
 
Em suma, considera-se que os impactes na paisagem originados pela pedreira em estudo são 
negativos e pouco significativos, embora se manifestem com uma magnitude que extravasa a 
área da pedreira quando incorporados do impacte cumulativo que exerce juntamente com as 
unidades extrativas presentes na sua envolvente. 
 
Fase de ampliação 
 
Para a fase de ampliação, competiu ao Plano de Pedreira em estudo apresentar uma solução 
de lavra e de recuperação paisagística que evitasse a manifestação dos impactes cumulativos 
associados ao aumento da área já intervencionada da pedreira, aumento este que será de 
26,1 ha, dando origem a uma exploração integrada com uma área total de 42,9 ha. 
 
Desde logo há a realçar que o Plano de Pedreira foi realizado em estreita colaboração com a 
equipa do EIA e com os técnicos da empresa proponente, o que permitiu ajustar alguns dos 
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seus parâmetros em face dos resultados das análises paisagísticas efetuadas neste estudo, 
concretamente no que se relacionou com a definição das medidas de recuperação 
paisagística e do respetivo planeamento. 
 
Sucedem depois as vantagens inerentes ao facto de se tratar de um plano que contempla a 
uniformização dos parâmetros de lavra e de recuperação paisagística em toda a área de 
exploração, a implementar de forma sequencial, sem implicar a alteração do método de 
desmonte atualmente em prática. Deste modo, o desenvolvimento da exploração decorrerá a 
par com a recuperação paisagística das áreas exploradas, assente num planeamento de 
exploração/recuperação que estabelece, ao nível do PARP, um conjunto de medidas de 
recuperação paisagística, a implementar no imediato e durante a exploração até à fase de 
desativação da pedreira. 
 
A implementação das medidas previstas no PARP possibilitará mitigar o efeito de intrusão na 
paisagem, à medida do desenvolvimento da exploração, através da deposição controlada dos 
escombros produzidos na pedreira, da reconstituição dos solos e do coberto vegetal, 
proporcionando a redução da “agressividade” visual das áreas intervencionadas com a 
reposição gradual da continuidade visual entre a área da pedreira e a sua envolvente natural. 
 
Evitar-se-á, assim, a manifestação significativa do efeito cumulativo associado à ampliação da 
área de exploração, pelo que, considerando um desenvolvimento da exploração coerente e 
concomitante com a recuperação paisagística, não se prevêem impactes cumulativos 
significativos na paisagem durante a fase de ampliação, relativamente aos impactes que 
atualmente caracterizam a pedreira em estudo.  
 
Importa salientar que a pedreira em estudo ao mitigar os impactes na paisagem a si 
intrínsecos, estará, simultaneamente, a mitigar o seu contributo para a manifestação de 
impactes cumulativos relativamente às unidades extrativas suas vizinhas, independentemente 
da forma como essas venham a exercer os seus impactes.  
 
Relativamente aos impactes visuais, a ampliação da pedreira para NNW poderá tornar a área 
de exploração visível a partir de lugares que se situam no quadrante N daquele território, 
designadamente da povoação de Retorta (Pias), mas, de uma forma geral, fará diminuir a 
visibilidade à zona de exploração da pedreira, a partir de toda a sua envolvente, 



 

IV.35 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

nomeadamente das povoações de Pomêda (Abedim), Gandrachão (Abedim) e Fontão (Pias). 
Nestas condições, e atendendo à distância a que a povoação de Retorta se encontra da 
pedreira, a mais de 800 m, considera-se que os impactes visuais deverão continuar a não 
adquirir significado. 
 
Também no que se refere ao Castelo de São Martinho da Penha, a ampliação da pedreira não 
fará alterar as condições de visibilidade, sendo a exploração levada para uma área mais 
afastada do sítio e visualmente protegida pelas formas do relevo que se interpõem entre este 
e a pedreira. A mitigação do impacte visual da pedreira sobre este sítio será também 
conseguida com a implementação da cortina arbórea que se encontra definida no PARP para 
o perímetro Este da área da pedreira. 
 
Esta análise permite concluir que a implementação do projeto em estudo, nas vertentes de 
exploração e recuperação paisagística, permitirá minimizar os impactes na paisagem 
associados à situação atual e evitar a criação de impactes cumulativos significativos, pelo que 
não é expectável que o aumento da área de exploração venha a fazer incrementar o grau de 
significado e a magnitude dos impactes manifestos. 
 
Para se concretizar este quadro de impactes, a exploração deverá ser efetuada de acordo 
com as boas práticas de desmonte a céu-aberto, em particular no que respeita ao faseamento 
da exploração com a deposição dos escombros e com as ações de recuperação paisagística, 
tal como definido no Plano de Pedreira.  
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação, os impactes na paisagem criados durante a exploração serão ainda 
eficazmente mitigados com a implementação das medidas de recuperação paisagística 
propostas no PARP, especificamente para esta fase de encerramento da pedreira, dando 
sequência às medidas de recuperação paisagística implementadas na fase anterior. 
 
As medidas propostas no PARP para esta fase relacionam-se com a recuperação das zonas 
que se encontrarem por recuperar e das áreas afetas às instalações anexas da pedreira, 
dando continuidade aos trabalhos de recuperação que já estarão executados. Em traços 
gerais, estas medidas, cuja implementação se prevê perdurar por um ano após a exploração, 
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consistirão na remoção de todos os anexos de pedreira e reconstituição dos solos e do 
coberto vegetal nas áreas por recuperar. 
 
Deste modo, efetivar-se-á a recuperação total da área da pedreira, prevendo-se um 
incremento gradual da qualidade visual e paisagística daquele local à medida do 
recrudescimento do coberto vegetal, sendo assim abolido o efeito de intrusão e consequente 
descontinuidade visual entre a área da pedreira e a sua envolvente natural. 
 
O impacte residual que se pode associar à fase de desativação prende-se com o facto de não 
ser possível repor integralmente a topografia original, conforme já analisado (ver item IV.2.3). 
Contudo, atendendo à superficialidade da exploração e à substancial melhoria da estrutura 
paisagística prevista para o final da exploração, este impacte não deverá assumir significado, 
podendo ser considerado temporário. 
 
IV.6.3 – ANÁLISE GLOBAL DOS IMPACTES DO PROJETO NA PAISAGEM  
 
Para complementar este domínio de avaliação dos impactes na paisagem, considerando em 
particular os fatores que caracterizam a identidade da paisagem onde se insere a pedreira em 
estudo, adotou-se a metodologia proposta por Canter (Canter, L. W., 1996) que visa 
determinar o “grau de modificação permitido” por uma paisagem, em função das suas 
características de qualidade, sensibilidade e acessibilidade visual.  
 
Dito de outra forma, esta metodologia pretende determinar se, e até que ponto, uma paisagem 
natural admite a introdução de alterações por qualquer tipo de ação antropogénica, pelo que, 
o resultado fornecido pode ser visto como a tradução de uma avaliação global de impactes, 
numa ótica de gestão da paisagem natural de um território.  
 
De acordo com este autor, o “grau de modificação permitido” é determinado através da 
combinação em matriz da “qualidade da paisagem” e do “nível de sensibilidade da paisagem”, 
entrando em linha de conta com a “acessibilidade visual”, fatores que foram avaliados neste 
estudo para a área de implantação do projeto (ver item III.8.3). 
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Quadro IV.6.1 - Matriz determinante do Grau de Modificação Permitido (Canter, L. W., 1996). 
Nível de Sensibilidade / Acessibilidade visual  Qualidade da 

Paisagem N1 / Ace N1 / Acm N1 / Acb N2 / Ace N2 / Acm N2 / Acb N3 

Elevada  GM 1 GM 1 GM 1 GM 2 GM 2 GM 2 GM 2 

Moderada  GM 1 GM 2 GM 2 GM 2 GM 3 GM 3 GM 3 

Baixa GM 2 GM 2 GM 3 GM 3 GM 3 GM 4 GM 4 
Legenda: 
N1, N2, N3 – Níveis de Sensibilidade da Paisagem (por ordem decrescente de sensibilidade). 
Ace – Acessibilidade visual elevada.  GM 1 – Nenhuma modificação permitida. 
Acm – Acessibilidade visual moderada. GM 2 – Modificação parcial permitida. 
Acb – Acessibilidade visual baixa. GM 3 – Modificação permitida. 
 GM 4 – Máxima modificação permitida. 

 
Aplicados à matriz acima os resultados da caracterização da paisagem efetuada neste estudo, 
verifica-se que, sendo a paisagem em análise caracterizada por baixa a moderada qualidade 
(considerou-se moderada), moderada sensibilidade (N2) e baixa acessibilidade visual (Acb), 
resulta a classificação GM 3 - Modificação permitida, traduzindo, assim, uma paisagem que 
não levanta restrições à sua modificação. 
 
A classificação GM3 - Modificação permitida, significa que o projeto pode estar isento da 
imposição de condicionantes ao nível das áreas de implantação, volumes de construção, etc., 
embora não faça prescindir da implementação de medidas de integração paisagística ou de 
mitigação dos impactes na paisagem, sendo esta a diferença relativamente à classificação 
GM4, para a qual poderá não se justificar a implementação deste tipo de medidas.  
 
De acordo com o autor acima referido, esta classificação pode ainda ser conjugada com a 
capacidade de absorção visual (CAV) da área de implantação do projeto, segundo uma matriz 
que fornece orientações para a gestão da paisagem, conforme se encontra representado no 
quadro seguinte. 
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Quadro IV.6.2 - Orientações para a gestão da paisagem (Canter, L. W., 1996). 
Grau de modificação permitido Capacidade de Absorção Visual 

(CAV)  GM1  GM2  GM3 GM4  
Baixa I II III V 
Moderada  I III IV V 
Elevada II III IV V 

Legenda: 
Escala de restrição: I - Mais restritivo; V - Menos restritivo. 
GM1 – Nenhuma modificação permitida.  GM3 – Modificação permitida. 
GM2 – Modificação parcial permitida.  GM4 – Máxima modificação permitida. 
 
Sendo a área de implantação do projeto caracterizada por “elevada capacidade de absorção 
visual”, face ao grau de modificação GM3 resulta uma classificação de restrição de nível IV, 
ou seja, um dos níveis que menores restrições leva a impor na ótica da gestão da paisagem.  
 
Os resultados dos métodos utilizados corroboram as conclusões retiradas neste estudo 
acerca do grau de significado e da magnitude dos impactes associados ao projeto. As 
medidas de integração e de recuperação paisagística encontram-se definidas no PARP, 
sendo reforçadas nas medidas mitigadoras que a seguir são propostas. 
 
IV.6.4 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NA PAISAGEM 
 
     Quadro IV.6.3 - Impactes na Paisagem. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Paisagem. 

Impactes visuais. 

Negativos, diretos e indiretos, temporários.  
Pouco significativos.  

Moderada magnitude. 
Pouco cumulativos. 
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IV.6.5 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES NA PAISAGEM 
 
As medidas mitigadoras a seguir propostas destinam-se a garantir o baixo significado dos 
impactes previstos e a evitar que estes venham a ter repercussões cumulativas. Pelo que foi 
exposto neste descritor, estas medidas passam, no essencial, pela correta implementação do 
Plano de Pedreira – Plano de Lavra em articulação com o PARP –, pretendendo-se aqui 
reforçar os objetivos deste Plano, salientando os principais aspetos a ter em conta para que 
estes possam ser concretizados com eficácia e no mais curto período de tempo possível. 
 
Neste sentido, enunciam-se seguidamente as medidas que devem ser implementadas durante 
e após a vida útil da pedreira. 
 
• Implementar com critério o método de desmonte proposto no Plano de Lavra, 

concentrando os meios de extração no interior das áreas destinadas a esse fim, em 
cumprimento das zonas de defesa; 

 
• A escavação deverá apresentar formas geométricas lineares e coerentes e os acessos 

interiores bem definidos, tornando percetível um espaço funcional, planeado e 
espacialmente organizado que promova o equilíbrio com a envolvente; 

 
• A deposição dos escombros deverá ser concordante com a metodologia definida no 

Plano de Lavra, procedendo-se ao enchimento da escavação nas áreas que forem dadas 
por exploradas, à medida da progressão dos desmontes; 

 
• O desenvolvimento da exploração deverá ser acompanhado pela realização de 

levantamentos topográficos, ajustando, sempre que se revele necessário, o avanço da 
lavra ou a geometria dos enchimentos de escombros aos parâmetros definidos no Plano 
de Lavra; 

 
• A par com o desenvolvimento da exploração em integração com a deposição de 

escombros, devem implementar-se as medidas de recuperação paisagística definidas no 
PARP, de acordo com o faseamento e metodologias de plantio indicadas neste plano; 
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• Devem ser utilizadas plantas jovens e bem formadas, obedecendo aos critérios indicados 
no PARP, atendendo a que estas necessitarão de se adaptar progressivamente às 
condições existentes na pedreira; 

 
• Deve ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas para as 

quais não está programado o desenvolvimento da exploração; 
 
• Proceder a ações periódicas de conservação/reabilitação das instalações industriais e 

edíficios anexos; 
 
• 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; 

 
• 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 
revitalização biológica de todo o espaço afetado, procedendo à manutenção e 
monitorização dos elementos em recuperação; 

 
• Preservar a zona de proteção ao Castelo de São Martinho da Penha, procedendo à 

constituição e manutenção da cortina arbórea definida no PARP.  
 
IV.7 – IMPACTES NA FLORA, FAUNA E HABITATS  
 
IV.7.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Neste domínio, a análise dos impactes associados à ampliação da pedreira de Campinhos 
visa avaliar o grau de afetação manifesto e previsto dos elementos naturais presentes na área 
de implantação do projeto considerados relevantes para a biodiversidade local. 
 
As principais ações da pedreira suscetíveis de produzir impactes negativos são as 
desmatações e os desmontes do maciço rochoso, ações que causam a destruição do coberto 
vegetal e o consequente afastamento (perda de habitat) das espécies faunísticas, sendo que 
enquanto perdura a atividade extrativa é impedido o reequilíbrio biológico do espaço afetado. 
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Outros impactes relacionam-se com as perturbações induzidas na fauna e na flora pela 
própria dinâmica produtiva da atividade extrativa, com destaque para o ruído e para o 
empoeiramento provocados pela movimentação dos equipamentos. 
 
Seguidamente descrevem-se os resultados da análise dos impactes relacionados com os 
aspetos acima mencionados, tendo como referência o valor ecológico da área de implantação 
do projeto e a caracterização efetuada no item III.9 do EIA, e a situação atual decorrente da 
laboração da pedreira em estudo. 
 
IV.7.2 – IMPACTES NA FLORA E VEGETAÇÃO 
 
Situação atual 
 
Na área da pedreira refletem-se os impactes decorrentes da atividade extrativa que se 
processa há vários anos naquele local. Pelos elementos que foi possível obter e observar, 
estes impactes terão sido exercidos sobre um coberto vegetal disperso e essencialmente 
arbustivo, num local onde o elemento rochoso seria predominante, sendo mesmo de admitir 
que a área onde a pedreira se instalou fosse quase na totalidade ocupada pelo maciço 
granítico desnudado. 
 
As condições observadas levam a considerar que estes impactes possam ter adquirido 
alguma intensidade no início da exploração da pedreira em estudo, altura em que terão 
ocorrido desmatagens para a construção dos acessos, implantação das instalações anexas e 
preparação das áreas de exploração.  
 
Porém, tais impactes ocorreram num local que não é provido de relevante valor ecológico (ver 
item III.9.5), o que advém da escassez e pobreza dos solos, ocupados por afloramentos 
rochosos e matos arbustivos, com a presença nas zonas de menor altitude do pinhal-bravo 
que naquele território constitui povoamentos de produção florestal.  
 
A área da pedreira não está em contacto com outras áreas de maior valor ecológico presentes 
na área em estudo, pelo que a sua intervenção não pode ser considerada suscetível de ter 
alterado, fragmentado ou perturbado habitats florísticos com interesse para as espécies 
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faunísticas, verificando-se também que a atividade da pedreira não tem exercido qualquer tipo 
de afetação, direta ou indireta, no coberto vegetal da sua envolvente. 
 
Outro potencial impacte no coberto vegetal relaciona-se com a emissão de partículas em 
suspensão na atmosfera, ou empoeiramento, provocado por atividades como a perfuração da 
rocha e a circulação dos equipamentos nos acessos não pavimentados, cujo efeito mais 
comum nas plantas é a redução da taxa fotossintética, por obstrução dos estomas e 
consequente inibição da respiração, comprometendo o desenvolvimento das formações 
vegetais. Verificou-se, no entanto, não só na envolvente da pedreira, como também no seu 
interior, que as plantas não manifestam este tipo de afetação, evidenciando uma situação 
caracterizada por baixos níveis de empoeiramento (ver item III.10.3). 
 
Também não foram observadas na pedreira situações que pudessem estar na origem de 
impactes relacionados com a libertação de poluentes para os solos ou para as linhas de água, 
a partir de resíduos industriais ou outros lixos indevidamente acondicionados, que por esta 
via, poderiam afetar o coberto vegetal. 
 
O conjunto das condições observadas permitem concluir que os impactes na flora associados 
à pedreira em estudo foram causados pela remoção do coberto vegetal das áreas atualmente 
intervencionadas, impactes que, considerando o baixo valor ecológico da área afetada, podem 
ser considerados pouco significativos e de reduzida magnitude. 
 
Fase de ampliação 
 
Os impactes no coberto vegetal repercutem-se em algumas zonas para as quais se pretende 
ampliar a exploração, dado que estas zonas estão em contacto direto com as atividades em 
curso, tais como o desmonte de rocha e a circulação dos equipamentos pesados que 
procedem às operações de carga e transporte do granito (blocos e escombros) extraído.  
 
Nas áreas de ampliação da pedreira mais conservadas não foram observadas associações 
vegetais relevantes, no que respeita ao tipo, à diversidade e à densidade das espécies 
presentes, pelo que, deste ponto de vista, não constituem áreas de habitats importantes no 
conjunto das áreas naturais envolventes. 
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O desenvolvimento da pedreira deverá continuar a processar-se sem interferir nas áreas 
naturais envolventes, no cumprimento estrito das zonas de defesa, prevendo-se também que 
a pedreira continue a não estar na origem de situações críticas relacionadas com o 
empoeiramento ou com os resíduos que produz, podendo mesmo aumentar o seu 
desempenho nestes domínios, conforme se encontra analisado neste estudo (ver itens IV.4 e 
IV.9). 
 
Assim, tal como na fase anterior, os impactes na flora e vegetação deverão relacionar-se 
essencialmente com as desmatagens que serão levadas a cabo nas áreas de ampliação, 
repercutindo-se de forma muito localizada sobre um coberto vegetal pobre e bastante 
deteriorado em algumas zonas daquela área.  
 
Nestas condições e considerando a restrita área a afetar pela ampliação da pedreira, 
considera-se que os impactes na flora e na vegetação deverão manter um baixo significado e 
reduzida magnitude, apesar do efeito cumulativo que será induzido relativamente aos 
impactes já exercidos. 
 
Este efeito cumulativo decorrente da ampliação da pedreira, poderá ser eficazmente 
minimizado através da implementação das medidas de recuperação paisagística propostas no 
PARP. A reposição dos solos e do coberto vegetal nas zonas da pedreira que entretanto 
forem dadas por exploradas, conforme previsto neste Plano, permitirá compensar, de forma 
sistemática ao longo da exploração, os “novos” impactes, repondo gradualmente a 
disponibilidade de habitat no interior da área da pedreira até à fase de desativação. 
 
Conforme previsto no PARP, à medida do desenvolvimento da pedreira, as bancadas 
“desativadas” serão modeladas, a par com a gradual deposição de escombros nas zonas 
exploradas, ações que serão seguidas da reposição de solos e de plantações e sementeiras 
de espécies vegetais autóctones. 
 
As espécies arbóreas propostas no PARP, castanheiro (Castanea sativa), carvalhos (Quercus 
pyrenaica e Quercus robur), medronheiro (Arbutus unedo) a instalar nos solos que serão 
constituídos sobre as banquetas e patamares de enchimento com escombros, consideram-se 
adequadas para a pretendida reflorestação das áreas intervencionadas, estabelecendo uma 
maior diversidade arbórea face à envolvente natural da pedreira. 
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A realizar juntamente com as plantações, as sementeiras previstas no PARP com a utilização 
de diferentes espécies herbáceas e arbustivas, segundo um método de hidrossementeira 
destinado a favorecer a fixação e crescimento das plantas, permitem antever um eficaz e 
adaptado povoamento vegetal das áreas a recuperar. 
 
Deste modo, a pedreira poderá minimizar o impacte cumulativo na flora e vegetação originado 
pelo seu desenvolvimento, mantendo como pouco significativo o impacte negativo que já se 
manifesta na situação atual, sendo de realçar que ao atingir com eficácia este objetivo, a 
pedreira também não deverá constituir uma fonte de incremento significativo dos impactes 
cumulativos associados ao conjunto das unidades extrativas que laboram na sua envolvente.  
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação, com o cessar da exploração e com o culminar da implementação das 
medidas de recuperação ambiental e paisagística preconizadas no PARP, prevê-se o 
restabelecimento do equilíbrio ecológico em toda a área da pedreira. 
 
O recrudescimento das estruturas vegetais propostas no PARP, aliado ainda à regeneração 
natural que ocorre, comummente, nestas situações, criará oportunidades de diversificação do 
coberto vegetal e potenciará o aparecimento de habitats pioneiros, sendo expectável que, 
num curto a médio prazo após a desativação, a área da pedreira possa adquirir um valor 
natural superior àquele que a caracterizava antes do uso extrativo.  
 
Assim, pressupondo a correta implementação do PARP, prevê-se, num curto a médio-prazo 
após a fase de desativação, a abolição dos impactes negativos na flora e na vegetação 
originados pela exploração da pedreira.  
 
IV.7.3 – IMPACTES NA FAUNA 
 
Situação atual  
 
Os impactes na fauna originados pela pedreira em estudo fizeram-se sentir, tal como os 
congéneres na flora, com maior intensidade aquando da instalação da pedreira, altura em que 
foram induzidas as perturbações inerentes ao ruído e, em geral, a toda a dinâmica associada 
à atividade extrativa. 
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Ao longo dos anos em que tem estado em laboração, a pedreira em estudo tem contribuído 
para a manutenção destes impactes na fauna, constituindo um fator de perturbação que leva 
ao afastamento de algumas espécies faunísticas para as áreas mais afastadas da pedreira, 
onde podem encontrar melhores condições de refúgio, reprodução e alimentação. 
 
Estas ações refletem-se na fauna que potencialmente poderia ocorrer no local da pedreira, 
com efeitos mais pronunciados em determinadas classes como a herpetofauna, 
micromamíferos e lagomorfos, cuja redução de efetivos, sendo presas naturais de rapinas e 
de mamíferos carnívoros de médio porte, pode depois afetar a presença local destes seus 
predadores naturais.  
 
Trata-se, contudo, de impactes muito localizados e que não deverão ter adquirido grande 
significado, atendendo às condições pré-existentes no local onde se encontram exercidos, 
consideravelmente afastado de zonas de maior valor para as espécies faunísticas. 
 
Com efeito, o território em análise integra zonas mais recônditas e, como tal, propícias à 
ocorrência das espécies faunísticas, como são as extensas matas de pinhal, mais estáveis 
(não sujeitas à rotatividade da produção florestal), e zonas de matos mais densos e 
diversificados, bem como os campos agrícolas associados aos pequenos aglomerados rurais, 
que assumem importância particular para as ornitocenoses.  
 
Essas zonas encontram-se, na generalidade, suficientemente afastadas da pedreira em 
estudo para que possam ser influenciadas pela atividade que nesta se processa, não sendo 
efetivamente de supor que a pedreira possa influenciar as áreas classificadas na região, como 
são os sítios “Rio Minho” e “Corno do Bico”, não havendo também indicadores de que o local 
de implantação da pedreira constitua ou se encontre próximo de corredores ecológicos que 
sirvam de interface entre estes sítios e outras áreas biologicamente diferenciadas. 
 
No que diz respeito ao lobo-ibérico, a atividade da pedreira poderá, naturalmente, provocar o 
afastamento da espécie da envolvente da área de exploração, tal como já referido, de um 
modo geral, para as espécies animais, não sendo, contudo, de admitir que a pedreira possa 
condicionar diretamente esta espécie ou a estabilidade das alcateias, nomeadamente da 
“Alcateia da Boulhosa”, que abrange o setor sul da área em estudo.  
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Com efeito, não se identificam na pedreira em estudo situações que possam constituir algum 
meio de possível afetação da integridade física ou da saúde dos indivíduos que, 
eventualmente, possam percorrer a área de implantação do projeto, tais como “armadilhas” 
relacionadas com equipamentos, construções, ou com as próprias condições geológicas (a 
irregularidade do relevo na área de exploração é comum às condições geológicas naturais), 
não havendo também na pedreira materiais, produtos ou águas contaminadas suscetíveis de 
ser ingeridos ou de, por outras formas, poderem afetar a espécie (doenças e/ou mortalidade).  
 
Pode-se afirmar que a laboração da pedreira em estudo não coloca em causa os objetivos 
estabelecidos no Plano de Ação para a Conservação do Lobo-Ibérico (Canis lupus signatus) 
em Portugal (PACLobo), aprovado pelo Despacho n.º 9727/2017, de 8 de novembro, já 
mencionados no item III.9.4 – Fauna da Área em Estudo.  
 
Fase de ampliação 
 
A área de ampliação da pedreira, devido às perturbações de vária ordem a que está sujeita, 
não reúne condições para a ocorrência da maioria das espécies da fauna assinaladas para a 
região em estudo, designadamente para as espécies mais sensíveis e com especial estatuto 
de conservação.  
 
As condições naturais ainda existentes na área de ampliação repetem-se pelo vasto território 
da envolvente da pedreira, pelo que as espécies potencialmente afetadas (répteis, 
micromamíferos e passeriformes) terão a possibilidade de utilizar essas áreas naturais 
disponíveis, sem que tal faça antever a criação de situações de sobrepovoamento ou de 
inadaptação.  
 
Com a ampliação prevista, a pedreira manter-se-á afastada das zonas de maior valor 
biológico e continuará a não ser causa de fragmentação de habitats dessas zonas, nem a 
afetar estruturas vegetais ou outras componentes naturais suscetíveis de constituírem suporte 
importante para as espécies faunísticas, em particular para as que são características de 
vastos territórios naturais.  
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Não se prevê também que a ampliação da pedreira acarrete o aumento de fontes de poluição, 
nomeadamente ruído e empoeiramento, capazes de afetar com significado a sua orla 
envolvente e assim influenciar outras áreas de habitat disponíveis (ver itens IV.9, IV.10 e 11).  
 
Consequentemente, os impactes na fauna cingir-se-ão à área de ampliação, relacionando-se, 
no essencial, com a diminuição / perda de território para os pequenos animais que ali 
poderiam ocorrer, os quais, deste modo, ver-se-ão afastados para as áreas naturais da 
envolvente da pedreira, onde poderão encontrar condições de disponibilidade de habitat. 
 
Assim, atendendo à restrita área que será afetada, ao baixo valor biológico que apresenta, 
bem como à disponibilidade de habitat que existe na envolvente da pedreira, prevê-se 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.  
 
Estes 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 nas espécies faunísticas com potencial 
ocorrência na área de implantação do projeto.  
 
Fase de desativação 
 
A progressiva revitalização biológica das áreas afetadas, tal como preconizado no PARP, 
conduzirá à reposição completa da disponibilidade de habitat na área da pedreira, 
proporcionando condições, ainda que incipientes no início, para o retorno e fixação de 
espécies faunísticas, sendo expectável que, à medida do desenvolvimento do coberto vegetal, 
algumas das espécies animais assinaladas para a área em estudo, características de 
pequenos territórios, possam vir a encontrar nesta área condições de refúgio ou mesmo de 
fixação. 
 
Considera-se, portanto, que a correta implementação do PARP permitirá abolir os impactes na 
fauna originados pela pedreira nas fases anteriores. 
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IV.7.4 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NA FLORA E NA FAUNA 
 
      Quadro IV.7.1 - Impactes na Flora, Fauna e Habitats. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Remoção do coberto vegetal. 

Perturbação da fauna. 

Negativos, diretos e indiretos, temporários.  
Pouco significativos.  

Baixa magnitude. 
Pouco cumulativos. 

 
IV.7.5 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES NA FLORA E NA FAUNA 
 
As medidas a seguir propostas destinam-se 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.  
 
• Implementar correta e atempadamente as medidas de reposição dos solos e do coberto 

vegetal indicadas no PARP; 
 
• Sinalizar os trajetos a utilizar pelos equipamentos, interditando a sua circulação e o 

aparcamento fora dos acessos e dos locais para tal definidos; 
 
• Realizar as desmatações na área de ampliação da pedreira faseadamente, procedendo à 

desmatação por faixas de terreno, apenas à medida do avanço da exploração; 
 
• Programar o desenvolvimento da pedreira de modo a que as desmatações e os trabalhos 

de preparação dos terrenos para extração sejam realizados faseadamente, com uma 
sequência que permita a existência de áreas que possam funcionar como corredores de 
fuga para animais de locomoção lenta; 

 
• Deverá ser interdita a deposição, mesmo que provisória, de terras, escombros ou 

quaisquer outros materiais fora dos locais a estes fins destinados, conforme indicado no 
Plano de Pedreira; 
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• Cumprir os parâmetros de desmonte indicados no Plano de Lavra, designadamente a 
altura das bancadas e a largura dos pisos de transição (patamares) entre estas, de modo 
a não comprometer a eficácia das ações de recuperação paisagística; 

 
• Vedar as áreas em recuperação, interditando a passagem de terceiros, bem como do 

pessoal e máquinas da pedreira não afetas a esses trabalhos; 
 
• Implementar criteriosamente a solução final de recuperação paisagística proposta no 

PARP, a qual deverá ser atempadamente preparada durante a fase de exploração e, 
sempre que possível, antecipada; 

 
• 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; 

 
• Durante a exploração, devem também ser tidas em conta as medidas mitigadoras 

definidas noutros domínios deste estudo, em particular, no que se relaciona com os solos, 
recursos hídricos, ambiente acústico e qualidade do ar; 

 
• Colaborar com as entidades públicas, nomeadamente o ICNF, I.P., para o alcançar dos 

objetivos previstos no Plano de Ação para a Conservação do Lobo-Ibérico (PACLobo), na 
medida do possível e relacionável com a pedreira em estudo, adotando uma postura pró-
ativa neste domínio.  

 
IV.8 – IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
IV.8.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Os impactes nos recursos hídricos originados pela atividade extrativa a céu-aberto estão, 
geralmente, relacionados com interferências na rede de drenagem superficial e na rede de 
fluxos hidráulicos subterrâneos, bem como na qualidade da água superficial e/ou subterrânea, 
incluindo as questões relacionadas com as disponibilidades de água sempre que um projeto 
faz uma utilização industrial deste recurso. 
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As interferências na rede de drenagem natural podem ser causadas pela exploração quando 
esta interseta linhas de água ou condiciona o escoamento superficial das águas pluviais. O 
desenvolvimento da exploração em profundidade pode implicar alterações na rede de fluxos 
hídricos subterrâneos. 
 
A afetação da qualidade da água superficial e subterrânea poderia dever-se à emanação para 
o meio ambiente de efluentes líquidos industriais e/ou domésticos ou de qualquer outro tipo de 
contaminações das águas pluviais de escorrência.  
 
Seguidamente caracterizam-se os impactes associados a cada um destes aspetos, avaliando 
a situação atual e as fases de ampliação e de desativação da pedreira em estudo, tendo por 
base o levantamento hidrológico e as condições verificadas neste domínio na área da pedreira 
(ver item III.7.3).  
 
IV.8.2 – IMPACTES NA HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
Situação atual 
 
A área da pedreira situa-se num flanco de encosta com pendor para NNW, onde a topografia 
não se conjugou para formar zonas de talvegue pronunciadas, pelo que não é de admitir que 
nesta área tenham existido cursos de água superficiais que pudessem ter sido intersetados ou 
desviados dos seus trajetos naturais pela instalação e exploração da pedreira.  
 
Das condições observadas, pode supor-se que na situação de pré-instalação da pedreira, as 
águas pluviais que precipitavam naquela encosta tenderiam a escoar, de forma mais ou 
menos irregular, por entre os afloramentos rochosos no sentido do ribeiro dos Cortelhos, uma 
linha de água sazonal que efetua drenagem pelo talvegue formado a W/NW da área da 
pedreira. 
 
Na situação atual, decorrente da atividade de cerca de três décadas da pedreira em estudo, 
verifica-se que as águas pluviais que precipitam na área intervencionada da pedreira ficam 
retidas pelas depressões criadas pela exploração, tendendo a infiltrar-se no maciço rochoso 
(e parte a evaporar-se). A infiltração no maciço é gradual, podendo ocorrer acumulação de 
água em pequenas zonas depressionárias da exploração, embora por curtos períodos de 
tempo e apenas em ocasiões de elevada precipitação.  
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Em alguns setores da pedreira menos intervencionados, o escoamento das águas pluviais 
que ali precipitam continua a fazer-se de forma natural para o exterior da pedreira, sendo o 
ribeiro dos Cortelhos a linha de água recetora desse escoamento. 
 
A pedreira não tem originado qualquer tipo de afetação nas linhas de água que efetuam 
drenagem na sua orla envolvente, designadamente no referido ribeiro dos Cortelhos, não 
tendo sido observadas situações de obstrução ao escoamento, alteração do leito, ou 
quaisquer outros tipos de ocorrências que indiciassem a interferência da pedreira em linhas 
de água. 
 
Nestas condições, a afetação da hidrologia superficial pela pedreira, relaciona-se unicamente 
com a modificação do relevo e consequente alteração dos pendores preferenciais por onde se 
processa o escoamento das águas pluviais que precipitam na sua área. Atendendo a que os 
quantitativos de água retidos, para além de diminutos no cômputo geral das disponibilidades 
locais, podem continuar a alimentar os talvegues envolventes através do escoamento sub-
superficial ou subterrâneo, considera-se que a pedreira perturba de forma muito reduzida o 
regime hidrológico superficial local, originando neste domínio um impacte negativo, porém 
pouco significativo e de reduzida magnitude. 
 
Fase de ampliação 
 
Na fase de ampliação não se prevê a criação de impactes negativos cumulativos na hidrologia 
superficial, uma vez que na área destinada à ampliação da exploração não ocorrem linhas de 
água, sendo contemplada no projeto de ampliação uma zona de defesa com 50 m de largura 
à linha de água, o ribeiro dos Cortelhos, que drena pela periferia W da área de ampliação, 
zona de defesa esta que é superior ao exigido (10 m) no Anexo II, do D. L. 270/2001, de 6 de 
outubro (na atual redação). 
 
Para esta fase pode mesmo antever-se uma significativa melhoria das condições de 
drenagem no interior da área da pedreira com a implementação das medidas que neste 
domínio estão previstas no Plano de Pedreira, designadamente a instalação de um sistema de 
drenagem, constituído por “valetas de crista”, junto aos limites Sul, Este e Oeste da pedreira, 
nas zonas de cotas mais altas, e a instalação de bacias de decantação a localizar às cotas 
mais baixas, no setor Norte da pedreira. 
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As “valetas de crista” terão como objetivo evitar que as escorrências de águas pluviais 
provenientes de montante entrem na área da pedreira, recebendo essas águas logo na 
periferia desta, ordenando o seu escoamento e libertando-as para a rede de drenagem natural 
da envolvente. Deste modo, as águas pluviais serão adequadamente recolhidas, 
encaminhadas e libertadas para zonas de escoamento preferencial (alinhamentos de 
talvegues) através das quais serão naturalmente conduzidas para as linhas de água da 
envolvente da pedreira, designadamente para o ribeiro dos Cortelhos (a Oeste da pedreira).  
 
As bacias de decantação terão como objetivo recolher as águas pluviais que precipitarem 
diretamente na área da pedreira, através de valetas de drenagem, de forma a evitar a 
emanação para o exterior de águas de escorrência superficial carregadas de partículas finas 
em suspensão. As águas retidas nas mencionadas bacias de decantação poderão ser 
aproveitadas e utilizadas na exploração (ex: aspersão dos caminhos internos), podendo 
também ser libertadas para a rede de drenagem natural se devidamente clarificadas, 
mediante autorização da entidade competente e no cumprimento dos critérios de qualidade da 
água legalmente exigidos.  
 
Os quantitativos da precipitação direta que ficarem retidos nas depressões criadas pela 
exploração, tenderão a infiltrar-se no maciço granítico (ou a evaporar-se), contribuindo para os 
processos de recarga do aquífero subjacente àquele local. 
 
No PARP é ainda proposta uma rede de drenagem específica para as áreas da pedreira que 
se encontrarem em fase de recuperação paisagística, também a constituir por valas de 
drenagem, tendo como objetivo recolher e ordenar as águas de precipitação direta e o seu 
encaminhamento para a rede de drenagem exterior à pedreira. 
 
Nas condições previstas para esta fase de ampliação, os impactes exercidos pela pedreira na 
hidrologia superficial não deverão assumir significado, podendo ser classificados como 
negativos, de reduzida magnitude e pouco significativos, classificação esta que se relaciona 
unicamente com facto de ser alterado o relevo e, consequentemente, as formas de 
escoamento natural no interior da área de exploração. 
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Fase de desativação 
 
Na fase de desativação, com o cessar das atividades de exploração e com a implementação 
das medidas finais de recuperação paisagística, serão constituídas áreas favoráveis à 
infiltração das águas pluviais, assumindo papel fundamental o primeiro estágio de retenção 
das águas pluviais associado ao desenvolvimento dos solos e do coberto vegetal previsto no 
PARP.  
 
Nesta fase, o sistema de drenagem instalado pela periferia (zonas mais elevadas) da pedreira 
continuará a desempenhar uma função importante para desviar das áreas em recuperação 
possíveis escoamentos torrenciais provindos do exterior da pedreira, evitando a erosão dos 
solos e a desestabilização das espécies vegetais que serão introduzidas nesta fase.  
 
Em situações de elevada precipitação sobre a área da pedreira, após a saturação dos solos 
constituídos, as camadas de escombros, que nesta fase deverão abranger grande parte desta 
área, permitirão reter os quantitativos excedentários, evitando a formação de escoamentos 
torrenciais e a libertação incontrolada de caudais para zonas exteriores à pedreira.  
 
Assim, prevê-se que a fase de desativação venha a ser marcada pelo restabelecimento do 
equilíbrio hidrológico local e consequente abolição do impacte na hidrologia superficial 
relacionado com as fases anteriores. 
 
IV.8.3 – IMPACTES NA HIDROLOGIA SUBTERRÂNEA 
 
Situação atual 
 
Caso a exploração da pedreira tivesse conduzido à interseção do aquífero subterrâneo teriam 
sido induzidas alterações na rede de fluxos hídricos subterrâneos, que se poderiam relacionar 
com o rebaixamento do nível freático e diminuição das disponibilidades de água subterrânea a 
jusante, uma vez que, em tal situação, parte da água do aquífero afluiria à escavação. 
 
No caso em estudo, a observação das atuais condições hidrogeológicas permite constatar 
que a exploração da pedreira tem vindo a desenvolver-se sem afetar o aquífero subterrâneo 
subjacente àquele local, não sendo observáveis na pedreira indicadores de afetação do nível 
freático, tais como, entre outros possíveis indicadores, a existência de áreas constantemente 
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alagadas, taludes com elevada humidade ou ressurgências de água pelo diaclasamento 
exposto nos taludes de desmonte.  
 
A exploração da pedreira atingiu a cota de 420 m (menor cota da área de exploração), 
desenvolvendo-se, assim, a cotas muito afastadas do nível freático, o qual, embora não se 
disponha neste estudo de dados que permitam aferir com rigor o seu posicionamento, 
encontrar-se-á, muito provavelmente, associado ao talvegue do ribeiro dos Cavaleiros que 
efetua drenagem a N da área da pedreira, a cotas situadas entre 150 m e 200 m 
 
Como já referido neste estudo (itens II.5.13 e III.7.3) a pedreira efetua a extração de água de 
um furo com cerca de 18 metros de profundidade, cuja água assim captada se admite 
corresponder a um veio de escoamento sub-superficial, atendendo à relativamente pequena 
profundidade do furo e à sua localização numa zona elevada da pedreira.  
 
Os caudais extraídos deste furo para consumo na pedreira, que se estima serem inferiores ao 
volume autorizado de 20 000 m3/ano, podem ser considerados pouco significativos, não sendo 
suscetíveis de comprometer as disponibilidades hídricas subterrâneas locais. 
 
Considera-se, em suma, que a pedreira em estudo não tem exercido impactes negativos 
significativos relacionados com a afetação dos fluxos hídricos subterrâneos, antes tem 
favorecido os processos de infiltração das águas pluviais e a consequente recarga do aquífero 
subterrâneo local, em detrimento do escoamento superficial.  
 
Fase de ampliação 
 
Para a fase de ampliação está previsto no Plano de Lavra prosseguir com a exploração em 
flanco de encosta, com um desenvolvimento essencialmente superficial, sem entrar em 
profundidade, até à cota base de 290 m, pelo que os desmontes manter-se-ão afastados do 
nível freático do aquífero subjacente à área de implantação do projeto, prevendo-se, assim, a 
continuidade da lavra em horizontes do maciço rochoso nos quais deverá manter-se a 
inexistência de água relacionada com manifestações aquíferas relevantes. 
 
O consumo anual de água subterrânea deverá manter-se dentro dos quantitativos atuais, 
considerando que o projeto não prevê que a introdução de novas atividades consumidoras de 
água, nem o aumento substancial da atual capacidade produtiva. 
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O desenvolvimento da exploração poderá impor alterações ou reajustamentos na rede de 
escoamento sub-superficial, originando neste domínio um impacte sem significado, uma vez 
que esse escoamento poderá continuar a realizar-se através de novas orientações 
proporcionadas pelo diaclasamento do maciço. Por outro lado, deverá também ocorrer o 
incremento da aptidão da pedreira para a infiltração das águas pluviais, com o consequente 
aumento das disponibilidades locais de água subterrânea. 
 
Não é, portanto, previsível que a ampliação da pedreira venha a fazer alterar as condições 
hidrogeológicas que atualmente se verificam, caracterizadas pela ausência de interferências 
negativas significativas nas disponibilidades hídricas subterrâneas locais.  
 
Fase de desativação 
 
Finalizados os trabalhos de recuperação paisagística, o escoamento das águas pluviais no 
interior da área da pedreira far-se-á em condições naturais, com os aterros de escombros a 
constituir áreas favoráveis à retenção das águas pluviais na medida do necessário às 
espécies vegetais e permitindo a infiltração dos caudais excedentes através da formação 
rochosa. 
 
O escoamento sub-superficial readquirirá assim um novo equilíbrio, sendo mesmo provável 
que a pedreira recuperada venha a constituir uma zona de elevada permeabilidade para 
recarga subterrânea, como consequência, quer das ações anteriores de exploração exercidas 
sobre o maciço rochoso, quer dos efeitos de retenção e de macro-percolação das águas 
pluviais que serão favorecidos pelos previstos aterros de escombros. 
 
Os quantitativos de água a envolver nas ações de recuperação paisagística serão 
compensados pelo cessar do consumo relacionado com as restantes atividades da pedreira e 
deverão manter-se pouco significativos, uma vez que se pretende implementar uma rega 
controlada, dirigida para os elementos em recuperação, apenas durante o período de tempo 
necessário à estabilização do coberto vegetal.  
 
Nestas condições, prevê-se uma melhoria substancial das condições hidrogeológicas locais, 
devendo esta fase caracterizar-se pela abolição dos impactes negativos exercidos nas fases 
anteriores, permanecendo os impactes positivos associados ao favorecimento da infiltração e 
consequente recarga do aquífero pelas águas pluviais que precipitarem na área da pedreira.  
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IV.8.4 – IMPACTES NA QUALIDADE DA ÁGUA 
 
Situação atual 
 
A afetação da qualidade da água superficial ou subterrânea poderia dever-se à emanação 
para o meio exterior da pedreira de efluentes líquidos industriais ou domésticos sem prévio e 
adequado tratamento, bem como a práticas inadequadas no âmbito da gestão dos resíduos 
industriais, incluindo derrames acidentais de lubrificantes ou combustíveis. 
 
Na pedreira em estudo não são originados efluentes líquidos industriais, uma vez que todo o 
processo produtivo é unicamente realizado por ação mecânica sem envolver quaisquer 
estágios de transformação utilizadores de água, sendo as águas residuais da lavagem de 
equipamentos enviadas a um depósito munido de separador de hidrocarbonetos.  
 
A utilização de água nas operações de perfuração e de corte por fio diamantado ou a 
aspersão de água nos acessos envolvem quantitativos relativamente baixos de água que, 
face ao tipo de utilização em causa, não deverá apresentar qualquer tipo de contaminação 
significativa. Esta água é absorvida pela rocha ou evapora-se, não chegando a constituir 
efluentes. 
 
Quanto aos efluentes domésticos originados nas instalações sociais, são enviados a fossa 
séptica seguida de poço absorvente, devidamente dimensionada para o número de 
utilizadores. Com esta estrutura são evitados os impactes na qualidade da água, quer 
superficial, quer subterrânea, devidos aos efluentes domésticos produzidos na pedreira.  
 
Referem-se neste âmbito as questões relacionadas com os resíduos industriais, na medida 
em que uma gestão deficiente das condições em que os mesmos são acondicionados e/ou 
expedidos, assim como a ocorrência de derrames acidentais de lubrificantes e combustíveis, 
constituíram as principais causas de alterações na qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas sob influência da pedreira, com repercussões negativas, em primeiro lugar, nos 
solos, causando a sua progressiva contaminação, e, a partir destes, nas águas superficiais 
ou, por infiltração, nas águas subterrâneas. 
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Deste modo seriam causados impactes diretos nos solos e indiretos na qualidade da água, 
tratando-se de matérias que foram analisadas no âmbito dos impactes nos solos (ver item 
IV.4.4), onde se verificou que a probabilidade de ocorrência destes impactes é baixa, face às 
condições e aos procedimentos de manutenção dos equipamentos e, em geral, de gestão de 
resíduos industriais que se encontram implementados na pedreira. 
 
Analisou-se ainda a possibilidade de serem originados impactes relacionados com a 
escorrência das águas pluviais que precipitam na área da pedreira, impregnadas por 
partículas finas siliciosas que se encontram depositadas um pouco por toda a superfície da 
pedreira e que podem incorporar partículas poluentes, resultantes dos fumos das máquinas, 
desgaste de pneus, etc.  
 
A infiltração destas águas poderia conduzir a contaminações da água subterrânea, embora 
seja de considerar a função filtrante desempenhada pela formação rochosa, no trajeto 
descendente da água através do maciço rochoso. Em todo o caso, os baixos quantitativos de 
poluentes que poderão resultar das ações acima referidas, atendendo ao número de 
equipamentos móveis em questão, não fazem prever impactes significativos na qualidade das 
águas relacionados com esta situação. 
 
Do exposto resulta concluir que a pedreira em estudo não origina impactes significativos na 
qualidade da água superficial ou subterrânea.  
 
Fase de ampliação 
 
Para a fase de ampliação não estão previstas no projeto quaisquer alterações ao nível dos 
processos produtivos da pedreira que possam implicar a produção de efluentes líquidos, 
mantendo a pedreira o seu atual método de exploração, com base no mesmo tipo de 
equipamentos móveis e fixos que já se encontram em funcionamento.  
 
A possível instalação na pedreira de uma unidade móvel de britagem (destinada a fragmentar 
os escombros, ver item II.5.10) não acarretará a produção deste tipo de efluentes, uma vez 
que trata de um processo unicamente realizado por via mecânica (não está previsto a 
lavagem/produção de areias) sem incorporação de água.  
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Os procedimentos de gestão de resíduos industriais continuarão a ser implementados na 
pedreira nos moldes atuais, em cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, sendo 
expectável uma melhoria contínua neste domínio, atendendo à postura pró-ativa que a 
empresa tem demonstrado na gestão destes resíduos. 
 
O Plano de Pedreira prevê o ordenamento do escoamento das águas pluviais no interior da 
área da pedreira, com a instalação de um sistema de drenagem que evitará o livre 
escoamento destas águas para a rede de drenagem natural da envolvente, direcionando-as 
para bacias de decantação, a localizar nas zonas de cotas inferiores da pedreira, a partir das 
quais as águas clarificadas poderão ser aproveitadas para os trabalhos da pedreira (ex: 
aspersão de acessos) ou ser libertadas para o meio exterior nas condições legalmente 
exigidas, conforme já referido neste descritor.  
 
A implementação deste sistema de drenagem e consequente recolha e tratamento 
(decantação) em bacia das águas pluviais de escorrência na pedreira, permitirá abolir o risco 
de assoreamento dos terrenos e linhas de água envolventes da pedreira, assim como os 
riscos relacionados com a possível infiltração de poluentes para os lençóis freáticos, devido à 
carga de partículas em suspensão passível de ser transportada por essas águas de 
escorrência.  
 
Por seu turno, as medidas do PARP para a fase de ampliação, designadamente a 
reconstituição faseada dos solos e do coberto vegetal, bem como a deposição controlada de 
escombros, contribuirão também para reduzir o risco de eventual ocorrência destes impactes, 
ao proporcionarem a diminuição das áreas expostas à circulação de máquinas e favorecerem 
a retenção e infiltração dos caudais pluviais em detrimento do escoamento superficial. 
 
Prevê-se, assim, a manutenção de um quadro caracterizado por impactes pouco significativos 
na qualidade da água superficial e subterrânea, cuja efetivação terá de passar pela correta 
implementação do Plano de Pedreira.  
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação terão cessado todas as atividades da pedreira, não se antevendo que 
as ações de recuperação paisagística previstas no PARP possam originar impactes com 
qualquer significado na qualidade da água superficial ou subterrânea. 
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Finalizada a recuperação paisagística, a drenagem das águas pluviais no interior da área da 
pedreira far-se-á em condições naturais. Os solos constituídos e o coberto vegetal que, 
progressivamente, tenderá a adensar-se, favorecerão a retenção das águas pluviais na 
medida do necessário aos solos e às plantas, favorecendo a infiltração dos caudais 
excedentes em condições naturais através da formação rochosa. 
 
IV.8.5 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
      Quadro IV.8.1 – Impactes nos Recursos Hídricos. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Rede de drenagem superficial. 
Negativos, diretos e indiretos, 

temporários. 
Pouco significativos. 

Baixa magnitude. 
Pouco cumulativos. 

Disponibilidades 
de água 

Negativos, diretos e indiretos, 
temporários. 

Pouco significativos. 
Baixa magnitude. 

Pouco cumulativos. Rede de fluxos hídricos 
subterrâneos. 

Recarga aquífera 
Positivos, diretos, permanentes.  

Significativos. 
Baixa magnitude. 

Pouco cumulativos. 

Qualidade da água superficial e subterrânea. 
Negativos, diretos e indiretos, 

temporários. 
Pouco significativos. 

Baixa magnitude. 
Pouco cumulativos. 

 
IV.8.6 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
As medidas seguidamente propostas destinam-se a reduzir o risco de ocorrência de impactes 
nos recursos hídricos durante a fase de ampliação, nos três domínios analisados. 
 
Rede de drenagem superficial 
 
• Instalar o sistema de drenagem previsto no Plano de Pedreira, de acordo com as 

especificações indicadas neste plano, tendo como objetivos: 
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- Evitar o escoamento na área da pedreira das águas pluviais provindas do exterior, 
encaminhando-as para a rede de drenagem natural da envolvente; 

 
- Ordenar o escoamento das águas pluviais que precipitarem diretamente na área da 
pedreira (em exploração) encaminhando-as a bacias de decantação e clarificação. 

 
• A rede de drenagem prevista no PARP, a instalar em zonas da pedreira que se 

encontrarem em recuperação, deverá ser projetada na devida oportunidade, tendo em 
conta a morfologia final dos terrenos em recuperação, assim como a rede de drenagem 
geral da pedreira, com a qual se deve compatibilizar;  

 
• O prolongamento dos acessos no interior da pedreira deverá evitar cruzar os trajetos 

(ordenados) das águas pluviais. Não sendo possível, deverão ser construídas passagens 
hidráulicas, de forma a garantir a eficiência da drenagem; 

 
• Cumprir as zonas de defesa definidas no Plano de Lavra, designadamente em relação à 

ribeira dos Cortelhos, interditando a deposição nestas zonas, mesmo que provisória, de 
terras ou escombros, mantendo-as isentas de materiais e equipamentos e preservando o 
seu coberto vegetal; 

 
• 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. 

 
Fluxos hídricos subterrâneos 
 
• Prosseguir a política de uso racional de água captada no furo existente na pedreira, 

abolindo quaisquer práticas que levem ao seu desperdício; 
 
• Promover o aproveitamento das águas tratadas na pedreira, nomeadamente a utilização 

das águas clarificadas nas bacias de decantação de águas pluviais para a rega dos 
caminhos internos; 

 
• Para a rega do coberto vegetal previsto 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; 
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• Esta rega deverá incidir eficazmente nas áreas em recuperação e ter como objetivos fazer 
face à fase inicial da instalação do coberto vegetal e em anos de baixa pluviosidade, uma 
vez que as espécies vegetais previstas no PARP (arbóreas, arbustivas e herbáceas), 
sendo espécies autóctones, deverão adaptar-se às condições que normalmente 
caracterizam o clima da região.  

 
Qualidade da água superficial e subterrânea 
 
• Promover a melhoria contínua dos procedimentos de gestão dos resíduos industriais 

produzidos na pedreira, tendo em conta as medidas propostas neste EIA (item IV.4.8); 
 
• Os óleos e gorduras resultantes do processo de separação de hidrocarbonetos deverão 

ser incluídos no âmbito do sistema de gestão de resíduos industriais e as águas tratadas 
deverão ser reutilizadas, sempre que possível, na lavagem de equipamentos;  

 
• Proceder à correta implementação dos sistemas de drenagem previstos no Plano de 

Pedreira, efetuando o reaproveitamento da água clarificada nas bacias de decantação 
para as atividades da pedreira, como a rega dos caminhos interiores; 

 
• O lançamento, em caso de necessidade, para o meio exterior da pedreira da água 

clarificada nas bacias de decantação ou da água resultante do tratamento em 
separadores de hidrocarbonetos, deverá obedecer aos parâmetros de qualidade 
legalmente definidos, carecendo de autorização da autoridade competente; 

 
• Proceder à manutenção das valetas de drenagem e à limpeza periódica das bacias de 

decantação, de forma a assegurar a capacidade de escoamento e de armazenamento 
das águas pluviais de escorrência; 

 
• Proceder à verificação das características das lamas resultantes das limpezas das bacias 

de decantação, devendo as mesmas ser expedidas da pedreira, no âmbito do sistema de 
gestão dos resíduos industriais, caso se detetem eventuais situações de contaminação; 

 
• Proceder à recuperação paisagística das áreas afetadas pela exploração, seguindo o 

planeamento definido no PARP. 
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IV.9 – IMPACTES NA QUALIDADE DO AR 
 
IV.9.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Os impactes na qualidade do ar identificados na pedreira em estudo estão fundamentalmente 
relacionados com o empoeiramento (emissão de partículas para a atmosfera), dado que os 
processos produtivos desta atividade não emitem efluentes gasosos, com exceção dos gases 
gerados pela combustão processada nos motores dos equipamentos móveis (dumpers, pás-
carregadoras, etc.) utilizados na exploração.  
 
Para a análise do empoeiramento considera-se a concentração de partículas em suspensão 
na atmosfera com diâmetros inferiores a 10 µm (PM10), partículas respiráveis que comportam 
riscos para a saúde humana, posto que após inaladas são dificilmente expelidas pelo sistema 
respiratório, acumulando-se nos tecidos pulmonares. Ao entrarem em suspensão na 
atmosfera por ação dos ventos, estas partículas podem originar condições atmosféricas 
prejudiciais para a saúde humana e também para o coberto vegetal. 
 
Quanto às emissões gasosas dos equipamentos móveis – dióxido de carbono, monóxido de 
carbono, óxido de azoto, hidrocarbonetos e material particulado, entre outros -, resultam da 
utilização de um combustível fóssil (gasóleo) como fonte energética, neste caso em particular, 
de veículos com grande capacidade de carga e de transporte, para o funcionamento dos 
quais, no atual estágio de desenvolvimento tecnológico, ainda não existem alternativas 
energéticas técnica e economicamente viáveis. 
 
Considera-se que a quantidade destes gases emitida na pedreira não excedem os “valores 
normais” para este tipo de equipamentos, os quais, para além do seu reduzido número, são 
de fabrico (tecnologia) recente e, como tal, devem cumprir as normas que regulam a emissão 
de poluentes gasosos e partículas por motores diesel, concretamente as disposições do                
D. L. 236/2005, de 30 de dezembro, alterado pelo D. L. 302/2007, de 23 de agosto, pelo       
D. L. 46/2011, de 30 de março, pelo D. L. 258/2012, de 30 de novembro, e pelo D. L. 28/2014, 
de 21 de fevereiro, aplicáveis aos motores novos a instalar em máquinas móveis não 
rodoviárias, estabelecendo aquele diploma os valores limite de emissão de poluentes gasosos 
e de partículas por motores diesel, bem como os procedimentos de homologação. 
 



 

IV.63 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

Atendeu-se ainda ao facto da pedreira se localizar numa zona de características rurais onde, 
portanto, não contribui de forma cumulativa com outras unidades industriais para a poluição 
atmosférica.  
 
A subsequente análise dos impactes na qualidade do ar centra-se, portanto, nas questões do 
empoeiramento, tendo por base os resultados da campanha de amostragem das 
concentrações de PM10 realizadas para este estudo (ver item III.10.3), âmbito no qual se 
identificam as operações de perfuração de rocha e a circulação dos equipamentos móveis em 
acessos de terra batida como os principais focos de emissores associados a esta pedreira.  
 
IV.9.2 – IMPACTES DO EMPOEIRAMENTO 
 
Situação atual  
 
Os resultados obtidos na campanha de amostragens 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 
expostos ao empoeiramento emitido pela pedreira - Gandrachão e Retorta -, junto dos quais 
se obtiveram concentrações de PM10 inferiores aos 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. 102/2010, de 23 de setembro.  
 
As concentrações máximas diárias de PM10 registadas na campanha, por local de 
amostragem, foram de 23,5 µg/m3 e de 34,0 µg/m3, obtidos, respetivamente, em Gandrachão 
e em Retorta. 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 (ver item III.10.3.2.3), levam a considerar que a pedreira não constituiu a fonte 
emissora de empoeiramento responsável por estas concentrações de PM10, as quais estarão 
certamente relacionadas com outras fontes emissoras existentes na área em estudo.  
 
Os resultados obtidos que melhor podem traduzir a influência da pedreira em análise para os 
níveis de empoeiramento registados junto aos recetores sensíveis da sua envolvente, 
referem-se a amostragens realizadas em Gandrachão (6 de abril e 7 de abril) e em Retorta 
(14 de abril), durante as quais a pedreira se encontrava, a montante das povoações, nas 
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linhas dos ventos dominantes de NW/NNW e SW/SSW, respetivamente. Nestas amostragens 
obtiveram-se baixas concentrações diárias de PM10, de 14,8 µg/m3 e 20,3 µg/m3, em 
Gandrachão, e de 13,5 µg/m3, em Retorta.  
 
Assim, os resultados obtidos na campanha de amostragens de PM10 realizada para este 
estudo permitem concluir que a pedreira de Campinhos não origina níveis de empoeiramento 
suscetíveis de afetar significativamente a qualidade do ar da sua envolvente, nem, 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: 
 
� Utilização do corte por fio diamantado no desmonte de rocha, cujo funcionamento 

praticamente não produz empoeiramento; 
 
� Utilização de máquinas perfuradoras munidas de captador de poeiras; 
 
� Utilização de água na perfuração do granito (martelos pneumáticos); 
 
� Aspersão de água nos acessos interiores; 
 
� 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 de Campinhos na qualidade do ar, de forma isolada ou cumulativa 
com as restantes fontes emissoras identificadas, são pouco significativos e de reduzida 
magnitude. 
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Relativamente a eventuais efeitos nefastos do empoeiramento na vegetação, tal como já foi 
referido neste estudo (ver item IV.7.2), 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 à situação atual, 
mas 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.  
 
Nestas condições, o empoeiramento que será originado pela pedreira na fase de ampliação 
não deverá adquirir níveis superiores aos que se verificaram com a campanha realizada para 
este estudo. 
 
Caso venha a ser instalada na pedreira uma unidade móvel de britagem (ver item II.5.10), o 
empoeiramento poderá adquirir maior significado se não forem tomadas medidas para evitar a 
produção e dispersão das poeiras geradas por esta atividade, tais como a escolha criteriosa 
do local a afetar a esta unidade móvel e o seu apetrechamento com sistemas de aspersão de 
água nos focos emissores, conforme se encontra adiante referido (item IV.9.4) neste estudo. 
 
A manterem-se as condições operativas atuais, que se caracterizam por um quadro de 
impactes pouco significativos e de reduzida magnitude na qualidade do ar, considera-se 
prescindível proceder à monitorização das PM10, tal como preconizado na Nota Técnica da 
APA (ver item III.10.3.2.3). Contudo, em caso da instalação de uma unidade móvel de 
britagem, deverá proceder-se à avaliação das concentrações de PM10 geradas pela pedreira, 
implementando um Plano de Monitorização neste domínio caso não sejam cumpridos os 
requisitos estabelecidos na mencionada Nota Técnica para a sua prescindibilidade.    
 
Em geral, deverão ser implementadas medidas destinadas a assegurar que, ao longo da fase 
de ampliação, 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. 
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Fase de desativação 
 
Com o cessar das atividades produtivas da pedreira, cessará o empoeiramento destas 
resultante, não se prevendo que as atividades de recuperação paisagística da pedreira, a 
decorrer nesta fase, venham a constituir focos de empoeiramento com qualquer significado. 
 
IV.9.3 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NA QUALIDADE DO AR 
 
      Quadro IV.9.1 - Impactes do empoeiramento. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Partículas (PM10) emitidas pela pedreira para 
a atmosfera. 

Negativos, diretos e indiretos, temporários. 
Pouco significativos. 

Baixa magnitude. 
Pouco cumulativos. 

 
IV.9.4 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES NA QUALIDADE DO AR 
 
As medidas propostas para assegurar a produção de baixos níveis de empoeiramento durante 
a fase de exploração são as seguintes: 
 
• Intensificar o desmonte por corte com fio diamantado, praticando-o sempre que tal seja 

tecnicamente viável; 
 
• A operação de perfuração de rocha dever ser sempre realizada com injeção de água no 

furo ou com captador de poeiras; 
 
• Efetuar a manutenção preventiva do sistema de captação de poeiras instalado na máquina 

perfuradora, garantindo a sua máxima eficiência; 
 
• Proceder à aspersão de água nos acessos interiores da pedreira, sempre que ocorra 

tempo seco e dias ventosos, independentemente da estação do ano; 
 
• Implementar as medidas de recuperação paisagística faseada, de acordo com o 

planeamento estabelecido no PARP; 
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• Preservar e reforçar o coberto vegetal arbóreo nas zonas de defesa da pedreira; 
 
• Proteger da erosão eólica os solos armazenados nas pargas e acondicionar devidamente 

os solos reutilizados na recuperação paisagística; 
 
• A eventual instalação de uma unidade móvel de britagem deverá ser efetuada numa área 

da pedreira protegida dos ventos dominantes (SW e NE); 
 
• Nas condições acima referidas, a unidade móvel de britagem deverá ser apetrechada com 

sistema de aspersão de água sobre os principais focos produtores de poeiras (britador e 
crivos); 

 
• Proceder, no imediato após a instalação dessa unidade móvel, à avaliação do 

empoeiramento, de acordo com as prescrições da Secção II da Nota Técnica 
«Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras, 
no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental» da APA (2006) e 
implementar um Plano de Monitorização neste domínio, caso não sejam cumpridos os 
requisitos estabelecidos na Secção III da referida Nota Técnica; 

 
• Prosseguir a política de utilização de equipamentos móveis nas adequadas condições de 

manutenção, de fabrico recente e energeticamente eficientes, apetrechados com as 
melhores tecnologias de redução das emissões gasosas; 

 
• Os equipamentos móveis da pedreira (motores diesel) deverão cumprir o disposto no             

D. L. 236/2005, de 30 de dezembro (alterado pelo D. L. 302/2007, de 23 de agosto, pelo 
D. L. 46/2011, de 30 de março, pelo D. L. 258/2012, de 30 de novembro, e pelo D. L. 
28/2014, de 21 de fevereiro), relativamente aos valores limites de emissão de poluentes 
gasosos e de partículas; 

 
• Acompanhar a evolução tecnológica no setor extrativo, no sentido de promover a 

eficiência energética e de redução de emissões gasosas dos equipamentos móveis 
utilizados na pedreira. 
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IV.10 – IMPACTES NO AMBIENTE ACÚSTICO 
 
IV.10.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Os principais focos emissores de ruído associados à pedreira de Campinhos são as 
atividades de desmonte de rocha e a remoção desta das frentes de desmonte. Destas 
atividades sobressai, como atividade particularmente ruidosa, a perfuração de rocha com 
equipamentos pneumáticos (martelos).  
 
A movimentação dos fragmentos de pedra (escombros) na frente de desmonte e a sua 
descarga sobre as caixas metálicas dos dumpers emitem níveis de ruído que podem ser 
incrementados quando se utilizam equipamentos antiquados ou em mau estado de 
funcionamento.  
 
Ocorre também um ruído particular designado por “onda aérea” ou “onda de choque”, o qual 
se considerou adequado analisar juntamente com as vibrações, no descritor “Impactes das 
Vibrações e Onda Aérea”, por se tratar de um ruído com características específicas, 
associado à detonação das pegas de fogo (ver item IV.11). 
 
Seguidamente analisam-se os impactes no ambiente acústico, tendo por base os resultados 
da campanha de medições realizada no âmbito deste EIA, junto aos recetores sensíveis 
potencialmente expostos ao ruído emitido pela pedreira de Campinhos, nomeadamente os 
aglomerados populacionais de Gandrachão, Santo André e Retorta (ver item III.11.3). 
 
IV.10.2 – IMPACTES SONOROS 
 
Situação atual 
 
Os valores de ruído obtidos na campanha de medições acústicas realizada para este EIA, 
analisados à luz do Regulamento Geral do Ruído em vigor (D. L. 9/2007, de 17 de janeiro), 
permitem concluir que a atividade processada na pedreira de Campinhos está em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste diploma legal, no que respeita aos 
critérios de “incomodidade” e de “exposição máxima”. 
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Numa análise por local de medição, segundo o critério de “incomodidade”, verifica-se que nas 
povoações de Santo André e Retorta os resultados obtidos fazem prescindir desta avaliação, 
por serem inferiores a 45 dB(A), tendo-se obtido na povoação de Gandrachão um valor 
indicador de incomodidade de 2,6 dB(A) que leva a verificar que o ruído emitido pela pedreira, 
embora se faça sentir nesta povoação, não cria situações de incomodidade.  
 
Estes resultados permitem concluir que a pedreira em estudo exerce uma influência pouco 
significativa no ambiente acústico da sua envolvente, podendo apontar-se como estando na 
origem desta situação, os seguintes principais fatores: 
 
� A utilização de equipamentos recentes e em bom estado de manutenção; 
 
� A redução da quantidade de perfuração de rocha, que é proporcionada pela utilização do 

corte por fio diamantado; 
 
� A realização de forma não sistemática de operações de carga e transporte de escombros. 
 
A influência da pedreira em estudo no ambiente acústico da sua envolvente, incluindo o efeito 
cumulativo desta com as restantes fontes de ruído presentes naquele território, pode também 
ser verificada através do critério de “exposição máxima”, à luz do qual, os resultados obtidos 
mostram que os locais em análise não estão sujeitos a níveis sonoros que façam exceder os 
limites legais do ruído considerados neste estudo - Ln 53 dB(A) e Lden 63 dB(A).  
 
Com efeito, na envolvente da pedreira as povoações não estão expostas a níveis de ruído 
significativos (superiores aos limiares estabelecidos para “zonas sensíveis”), com exceção de 
algumas localidades da freguesia de Barroças e Taias, incluindo parte da povoação de Santo 
André (R2), devido ao tráfego rodoviário que se processa na EN101 (ver Figuras III.11.1 e 
III.11.2, do item III.11.2 deste estudo). 
 
Em suma, os resultados obtidos na avaliação acústica realizada para este estudo indicam que 
os impactes da pedreira de Campinhos no ambiente acústico do território onde se insere e, 
concretamente, nos recetores sensíveis que ali se situam, são pouco significativos, de 
reduzida magnitude e pouco cumulativos. 
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Fase de ampliação 
 
A pedreira de Campinhos tem já instalada uma capacidade produtiva capaz de corresponder à 
fase de ampliação, pelo que não estão previstas quaisquer alterações de fundo dos atuais 
processos produtivos, mantendo-se os mesmos sistemas de extração, bem como, no 
essencial, as tipologias dos equipamentos utilizados nestes processos. 
 
É sempre de prever que durante esta fase possam ser incorporados novos equipamentos 
(pás-carregadoras ou dumpers), com o objetivo de rentabilização das operações de remoção 
e carga, mas tratar-se-á em qualquer caso de equipamentos do mesmo tipo dos atuais não 
sendo expectável que, nas condições previstas no Plano de Lavra, o atual parque de 
máquinas venha a ser aumentado ao ponto de implicar acréscimos significativos dos níveis de 
ruído, contando que serão mantidos os padrões de manutenção e a utilização de 
equipamentos modernos.  
 
A exceção ao acima referido prende-se com a eventualidade da instalação na pedreira de 
uma unidade móvel de britagem cujos níveis de ruído poderão fazer alterar significativamente 
o quadro acústico atualmente associado à pedreira, caso não sejam implementadas medidas 
eficazes para a minimização dos níveis sonoros propagados para o exterior da pedreira, 
conforme se preconiza adiante neste estudo.  
 
Outro aspeto analisado, relacionou-se com a verificação do enquadramento do 
desenvolvimento da exploração na área de ampliação face aos aglomerados populacionais 
situados na envolvente da pedreira, tendo em vista identificar potenciais situações que 
pudessem agravar as condições acústicas junto a recetores sensíveis, decorrentes das 
atividades de extração (desmonte, remoção e transporte). 
 
Neste âmbito, verifica-se que o avanço da exploração para NNW conduzirá ao progressivo 
afastamento das povoações mais próximas da pedreira que, como se poderá observar na 
cartografia apresentada na Figura III.11.3 deste estudo, se situam nos quadrantes S-E e  E-N 
daquele território. A exceção prende-se com a povoação de Retorta, mas esta manter-se-á, 
ainda assim, distante da pedreira (a mais de 800 m) e protegida pelas formas de relevo. 
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Sucede que não é provável que os aglomerados populacionais venham a progredir no sentido 
da pedreira, tendo em conta que o PDM de Monção não prevê o desenvolvimento dos 
perímetros urbanos no sentido da área da pedreira. 
 
No que respeita aos impactes cumulativos não se esperam alterações no quadro que 
caracteriza o conjunto das fontes emissoras de ruído identificadas, não havendo 
conhecimento da intenção de instalação de novas pedreiras ou de outros projetos na área em 
estudo. Neste âmbito, espera-se que a pedreira em estudo, no conjunto das fontes sonoras 
identificadas, continue a não constituir um fator de incremento dos níveis sonoros do ambiente 
da sua envolvente, tendo em conta os aspetos já analisados.  
 
Em síntese, os resultados da avaliação acústica obtidos na situação atual e da evolução 
futura da pedreira em estudo, levam a prever que a fase de ampliação continue a caracterizar-
se por impactes sonoros pouco significativos, pouco cumulativos e de reduzida magnitude. 
 
Este quadro de impactes deverá ser sistematicamente aferido ao longo da fase de ampliação 
da pedreira, com a implementação do Plano de Monitorização integrante deste EIA. 
 
Fase de desativação 
 
Nesta fase, cessarão as fontes de ruído identificadas na pedreira, pelo que serão abolidos os 
impactes no ambiente acústico a esta associados, não sendo previsível que as atividades de 
recuperação paisagística definidas no PARP para esta fase venham a emitir níveis de ruído 
suscetíveis de criar impactes significativos no ambiente acústico. 
 
Após o término das atividades de recuperação paisagística cessarão quaisquer impactes 
decorrentes da atividade da pedreira no ambiente acústico. 
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IV.10.3 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NO AMBIENTE ACÚSTICO 
 
      Quadro IV.10.1 – Impactes sonoros. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Ruído emitido pela pedreira. 

Negativos, diretos e indiretos, temporários. 
Pouco significativos. 

Baixa magnitude. 
Pouco cumulativos. 

 
IV.10.4 – MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTES NO AMBIENTE ACÚSTICO 
 
Não obstante o pouco significado e baixa magnitude dos impactes no ambiente acústico 
identificados e previstos para a fase de exploração da pedreira, a empresa exploradora 
deverá atender às seguintes medidas: 
 
• Intensificar o desmonte por corte com fio diamantado, praticando-o sempre que tal seja 

tecnicamente viável; 
 
• Prosseguir a política de utilização de equipamentos recentes, mantendo todos os 

equipamentos produtivos em bom estado de manutenção, de forma a evitar a ocorrência 
de ruídos anómalos devidos a folgas de componentes e outras deficiências de 
funcionamento; 

 
• Os equipamentos móveis devem cumprir os níveis de potência sonora estabelecidos no  

D. L. 221/2006, de 8 de novembro, que estabelece as regras em matéria de emissões 
sonoras de equipamento para utilização no exterior; 

 
• Acompanhar a evolução tecnológica no setor extrativo, no sentido de promover a 

eficiência acústica e a redução de emissões sonoras dos equipamentos utilizados na 
pedreira; 

 
• Seguir um planeamento criterioso do processo produtivo, com base no Plano de Lavra, de 

forma a evitar a dispersão de trabalhos por várias frentes de extração; 
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• Localizar as operações de esquadrejamento dos blocos e, sempre que possível, os 
equipamentos fixos mais ruidosos, em zonas da pedreira protegidas por barreiras 
acústicas naturais (ex: taludes da escavação); 

 
• A eventual instalação de uma unidade móvel de britagem deverá ser precedida da seleção 

e preparação de um local da área da pedreira que possa exercer um eficaz efeito de 
barreira à propagação do ruído, bem como aos ventos dominantes que auxiliam a sua 
propagação; 

 
• Na instalação da referida unidade móvel dever-se-á ainda atender às seguintes medidas: 

- Proporcionar o menor desnível possível entre a plataforma de descarga do dumper e a 
tremonha de alimentação ao britador primário, de forma a reduzir a altura de queda dos 
fragmentos de pedra; 
- Utilizar componentes (acessórios e material de desgaste) para a redução do ruído, tais 
como revestimentos de borracha nos pontos de queda dos fragmentos de pedra, e apoios 
anti-vibrantes dos equipamentos. 

 
• Implementar as medidas de recuperação paisagística faseada, de acordo com o 

planeamento estabelecido no PARP; 
 
• Monitorizar o ruído emitido pela pedreira, conforme estabelecido no Plano de 

Monitorização deste EIA. 
 
IV.11 – IMPACTES DAS VIBRAÇÕES E ONDA AÉREA 
 
IV.11.1 – ASPETOS GERAIS 
 
As vibrações e a onda aérea (ou onda de choque) são dois fenómenos com origem nas 
detonações das pegas de fogo, pelo que ambos têm uma relação direta com as cargas de 
explosivo utilizadas nos desmontes.  
 
Em geral, no que se relaciona com as pedreiras de extração de rocha com fins ornamentais, 
os blocos extraídos têm de apresentar uma estrutura compacta, sem indícios de fissuração, 
de modo a cumprirem os critérios de qualidade que são exigidos pelo mercado a que se 
destinam.  
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A obtenção de blocos com estas características só é possível se forem utilizadas baixas 
cargas de explosivo, praticando rebentamentos suaves, de forma a evitar “ferimentos”, quer 
no bloco que se pretende extrair, quer na massa rochosa envolvente que será depois alvo de 
extração. 
 
Na pedreira de Campinhos a utilização de explosivos é ainda reduzida ao mínimo 
indispensável pelo facto de praticar desmontes com recurso ao método de corte de rocha por 
fio diamantado, sendo os explosivos unicamente utilizados para desmontar rocha encaixante 
(acessibilidade e preparação das frentes de desmonte) e para a extração ou subdivisão dos 
blocos de granito, em situações que não permitem a aplicação do referido método. 
 
Seguidamente analisam-se os impactes originados pelas detonações de explosivos na 
pedreira de Campinhos, tendo por base os resultados das medições de vibrações realizadas 
para este estudo (ver item III.12).  
 
IV.11.2 – ANÁLISE DE IMPACTES 
 
Situação atual 
 
A Norma Portuguesa NP 2074:2015 - “Avaliação da influência de vibrações impulsivas em 
estruturas” estabelece os valores limite para a velocidade máxima de vibração (de pico), 
definidos em função das frequências dominantes registadas (f ≤ 10Hz; 10 Hz < f ≤ 40 Hz;        
f > 40 Hz) e do tipo de estrutura (sensíveis, correntes ou reforçadas). 
No caso em estudo, as construções existentes nas proximidades da pedreira de Campinhos 
correspondem a estruturas “correntes” e, tendo em conta que as frequências dominantes 
determinadas foram de 7,18 Hz e 6,25 Hz, inseridas, portanto, no intervalo f ≤ 10 Hz, o valor 
limite da velocidade de vibração aplicável é de 3 mm/s. 
 
As medições de vibrações realizadas no âmbito deste EIA foram efetuadas numa habitação 
da povoação de Gandrachão, situada a cerca de 750 m do local de detonação, tendo sido 
referentes a pegas de fogo destinadas à extração de blocos (pegas de levante).  
 
Os níveis de vibrações registados nestas medições situaram-se muito abaixo do valor limite 
de 3 mm/s, permitindo verificar que a referida utilização de explosivos não origina níveis de 
vibrações suscetíveis de se repercutirem com qualquer significado na envolvente do local de 
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D ≥ 22,5 x Q1/2 

detonação, pelo que não colocam em causa a integridade das construções situadas na 
envolvente da pedreira. 
 
Os níveis de velocidade de vibração podem também ser analisados na ótica da incomodidade 
ou desconforto humano provocado sobre utilizadores de edifícios sujeitos a essas vibrações, 
âmbito em que, tendo como referência a norma BS 6472-2:2008 (British Sandard Institution, 
2008), se verificou que os níveis de velocidade de vibração obtidos na pedreira em estudo 
ficam aquém do valor mais restritivo, de 6 mm/s (período diurno), indicado nesta norma.  
 
A pedreira pratica pegas de fogo com maiores cargas de explosivo que aquelas que foram 
aferidas nestas medições, nomeadamente quando se trata de realizar desmontes de rocha 
para criar acessibilidades e preparar novas frentes de extração de rocha ornamental 
(desmontes de “limpeza”), não tendo sido possível para a realização deste estudo medir as 
vibrações resultantes deste tipo de desmontes.  
 
Contudo, essas pegas de fogo são praticadas com todo o cuidado, utilizando cargas de 
explosivo muito restritas, para não comprometer a integridade do maciço rochoso envolvente, 
que são sempre detonadas em tempos diferenciados (tempos de retardo por furo), 
exatamente para suavizar a explosão. Se assim não fosse, a detonação teria efeitos 
comprometedores na integridade da rocha encaixante que se pretende explorar. 
 
Com efeito, considerando a carga total por pega de 250 kg de explosivo e a sua repartição em 
8 kg por furo (carga instantânea), conforme indicado no Plano de Pedreira para os desmontes 
de “limpeza", preveem-se níveis de vibrações muito baixos e, portanto, incapazes de se 
repercutirem com qualquer significado para além de uma distância de 100 metros ao local de 
detonação, tal como demonstra a experiência adquirida em casos similares, assim como se 
encontra descrito em diversa bibliografia especializada (Olofsson, Stig O, 1988; Gama, C. D., 
1997). 
 
O U.S. Bureau of Mines (in Gama, 1997) desenvolveu uma expressão numérica para o cálculo 
da distância de segurança a construções a partir do ponto de detonação, dada por: 
 
       
em que D (m) e Q (Kg) são, respetivamente, a distância de segurança e a carga instantânea. 
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Considerando a carga instantânea utilizada na pedreira em estudo (8 kg), obtém-se o valor de 
D = 63,6 m: distância de segurança das construções ao ponto de detonação. 
 
Este critério previsional indica que as vibrações resultantes das pegas de fogo praticadas na 
pedreira em estudo com o objetivo de preparar as frentes de desmonte, no qual são utilizadas 
as cargas de explosivo mais elevadas, não têm repercussão na envolvente da pedreira, 
designadamente às distâncias a que se encontram as povoações mais próximas desta, 
sempre superiores a 400 m (menor distância).  
 
Assim, os impactes das vibrações resultantes da utilização de explosivos na pedreira em 
estudo podem ser classificados como pouco significativos e de reduzida magnitude, não 
havendo também a registar situações que possam causar impactes cumulativos face aos 
eventuais impactes originados por outras unidades extrativas localizadas naquele território.  
  
Relativamente à onda aérea, na falta de regulamentação deste fenómeno na legislação 
nacional, tem-se como referência o valor limite recomendado pelo Office of Surface Mining 
(OSM, 1983), de 133 dB (o valor limite mais restritivo constante da bibliografia consultada), a 
partir do qual a onda aérea pode causar desconforto humano e também determinados danos 
em elementos construtivos dos edifícios (quebras de janelas, fissuramento de paredes, etc.). 
 
Nas medições de vibrações levadas a cabo para este estudo não foi possível aferir a 
intensidade da onda aérea. Contudo, sendo a velocidade de vibração e a intensidade da onda 
aérea parâmetros correlacionáveis, com a mesma origem nas cargas de explosivo utilizadas, 
a baixos valores de velocidade de vibração devem corresponder baixos valores de 
intensidade de onda aérea, podendo, assim considerar-se que os desmontes praticados na 
pedreira não originam intensidades de onda aérea capazes de provocar os efeitos negativos 
acima mencionados. 
 
Fase de ampliação 
 
Não se prevê que os impactes identificados na situação atual venham a ser incrementados 
aquando da ampliação da área da exploração, considerando que a pedreira continuará a 
caracterizar-se pela adoção das boas práticas neste domínio, as quais passam, no essencial, 
pela utilização de cargas de explosivo ajustadas às quantidades mínimas necessárias para 
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promover o arranque da rocha, com a particularidade de se tratar da extração de rocha 
ornamental. 
 
A utilização do corte de rocha por fio diamantado assume a maior importância, ao permitir, 
para além de maior rentabilidade da exploração, preservar a integridade da massa mineral 
com potencialidades para a produção de blocos comercializáveis, tratando-se, portanto, de 
um método cuja abolição não se prevê para a pedreira em estudo. 
 
A par destes aspetos, a pedreira manter-se-á suficientemente distante dos aglomerados 
populacionais situados na sua envolvente, sendo essa distância ainda aumentada com o 
desenvolvimento dos desmontes para NNW na área de ampliação, com exceção da povoação 
de Retorta, à qual as frentes de desmonte tenderão a aproximar-se, mas ainda assim, esta 
povoação ficará sempre situada a uma distância superior a 800 m do limite da área da 
pedreira.  
 
Por outro lado, como já referido noutros descritores, não é provável que as povoações 
venham a desenvolver-se no sentido da pedreira.  
 
Prevê-se, assim, que as vibrações e onda aérea originadas nos desmontes de rocha 
realizados na pedreira em estudo continuem a não causar danos em estruturas construídas 
existentes na envolvente da pedreira, nem a causar desconforto aos habitantes das 
povoações que se encontram naquele território, mantendo-se a situação caracterizada por 
impactes pouco significativos, de reduzida magnitude e não cumulativos.  
 
Não obstante, e atendendo a que não foi possível medir a intensidade efetiva das vibrações 
associadas a pegas de fogo com maiores cargas de explosivo, esta atividade deverá ser 
monitorizada durante a fase de ampliação, conforme proposto no Plano de Monitorização.    
  
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação da pedreira este tipo de impactes será abolido com o cessar das 
atividades de desmonte de rocha. 
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O recurso a explosivos nas ações de recuperação paisagística será efetuada em muito 
pequena escala (abertura de covas, eventual adoçamento de taludes, etc.), envolvendo a 
utilização de quantidades de explosivo incapazes de gerar vibrações ou onda aérea com 
qualquer significado. 
 
IV.11.3 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES DAS VIBRAÇÕES E ONDA AÉREA 
 
      Quadro IV.11.1 – Impactes sonoros. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Vibrações e onda área resultantes da 
utilização de explosivos.  

Negativos, diretos e indiretos, temporários. 
Pouco significativos. 

Baixa magnitude. 
Não cumulativos. 

 
IV.11.4 – MEDIDAS CAUTELARES 
 
• Otimizar continuamente os processos de utilização de explosivos, como via para 

rentabilizar a produção, obtendo menores custos de explosivo por unidade de rocha 
desmontada, ao mesmo tempo que se asseguram baixos níveis de vibrações e onda 
aérea; 

 
• Privilegiar o desmonte por fio diamantado, sempre que as condições do maciço rochoso o 

permitam;  
 
• O carregamento das pegas de fogo deverá ser sempre executado por operador habilitado 

com cédula de operador de explosivos, supervisionado pelo responsável da pedreira; 
 
• As pegas de fogo deverão ser executadas de acordo com um planeamento que vise 

reduzir ao indispensável as detonações diárias; 
 
• Em locais de desmonte próximos de caminhos públicos, cerca de 15 minutos 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; 
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• Antes da detonação da pega de fogo, fazer soar um 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; 

 
• O acesso à zona de desmonte só será permitido depois do encarregado ter verificado que 

não existem tiros falhados, que não há zonas instáveis suscetíveis de colocar em risco o 
pessoal e equipamentos; 

 
• Manter bem visível no perímetro da pedreira a sinalização que alerta para o perigo de 

explosões, de acordo com o Plano de Sinalização constante do Plano de Pedreira; 
 
• Proceder à monitorização das vibrações e onda aérea, conforme estabelecido no Plano de 

Monitorização deste EIA. 
 
IV.12 – IMPACTES NA SÓCIO-ECONOMIA 
 
IV.12.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Os impactes sócio-económicos referem-se à contribuição da pedreira de Campinhos para o 
desenvolvimento económico local e regional e ao modo como, por esta via, a pedreira 
interfere no mercado de trabalho, na dinâmica populacional e, em geral, na qualidade de vida 
das populações.  
 
Neste contexto, analisam-se os impactes sócio-económicos, a nível local e regional, 
identificados na situação atual e previstos para as subsequentes fases de ampliação e de 
desativação, tendo por base os indicadores de referência apresentados no item III.14 deste 
estudo.  
 
São também analisados os impactes que podem ser exercidos por esta atividade na 
qualidade de vida das populações, relacionados com eventuais condicionalismos dos seus 
usos e costumes, interferências negativas em equipamentos sociais ou em serviços de uso 
coletivo.  
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Dada a especificidade das matérias relacionadas com os impactes na saúde pública e com os 
impactes do tráfego de veículos pesados da pedreira nas rodovias e na qualidade de vida das 
populações, considerou-se adequado tratar estes domínios de análise em descritores 
individualizados que se apresentam nos itens IV.13 e IV.14 deste EIA.  
 
IV.12.2 – IMPACTES NA ECONOMIA 
 
Situação atual 
 
A indústria extrativa assume um peso económico relevante em toda a região Norte, pelo 
contributo que presta à criação de emprego e ao fortalecimento do desempenho económico 
desta região. Os últimos dados disponíveis do INE, relativos a 2014, indicam que a indústria 
extrativa gerou na região Norte um volume de negócios de 155,1 milhões de euros, o que 
correspondia a cerca de 16% do volume total de negócios desta indústria a nível nacional 
(954,4 milhões de euros). 
 
Para o concelho de Monção, os dados do INE indicam um valor de 11,5 milhões de euros 
gerado pela indústria extrativa, no conjunto dos seus diferentes sub-setores, o que 
corresponde a cerca de 5,4% do volume total de negócios gerado no concelho (211,2 milhões 
de euros) e a cerca de 7,4% do volume de negócios gerado pela indústria extrativa na região 
Norte (155,1 milhões de euros).  
 
O valor acima referido para a indústria extrativa já traduz a importância que esta indústria 
adquire no concelho de Monção, mas poderá ainda ser superior se atendermos a que os 
valores oficiais se referem apenas às empresas com sede no concelho, situação que nem 
sempre se verifica para todas as empresas que neste concelho detêm unidades extrativas, 
assim como à possibilidade de existirem unidades de indústria extrativa detidas por empresas 
afetas a outros setores de atividade. 
 
No que respeita à pedreira em estudo, tendo por base o relatório técnico apresentado à 
entidade licenciadora, em 2014 gerou um valor de produção da ordem de 1,6 milhões de 
euros, valor que permite verificar o peso económico desta pedreira no conjunto das suas 
congéneres concelhias.   
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Em 2015, a produção da pedreira de Campinhos apresentou um volume de negócio de 1,5 
milhões de euros, que subiu para 1,9 milhões de euros em 2016, evidenciando a 
sustentabilidade económica e as boas perspetivas de desenvolvimento desta atividade, bem 
como o seu crescente peso no conjunto das empresas do setor extrativo sediadas no 
concelho de Monção.  
 
A contribuição da pedreira em estudo, por si só e de forma cumulativa, para a economia do 
concelho de Monção assume ainda maior significado quando se têm em conta a dinamização 
que esta atividade fomenta noutras atividades económicas, a montante e a jusante da 
atividade extrativa, das quais se destacam as atividades que utilizam o granito ornamental nos 
seus processos produtivos (indústria de transformação de granito e construção civil), as 
atividades de fabrico ou de representação de equipamentos utilizados na extração 
(equipamentos móveis e fixos e seus componentes), as atividades de manutenção industrial 
(mecânica e metalomecânica) e, de um modo geral, as atividades do setor terciário. 
 
O surgimento de pequenas e médias empresas da “fileira do granito”, dos ramos da 
transformação, do comércio e dos serviços, tirando partido das sinergias geradas entre si, 
criam uma dinâmica empresarial capaz de promover a diversificação e a competitividade da 
economia local e regional, sendo, neste âmbito, de relevar o investimento realizado pelo 
Grupo DFG com a instalação no parque industrial de Monção de uma unidade fabril de corte e 
polimento de rocha ornamental (PAVESTONE), uma unidade em pleno funcionamento e que 
absorve grande parte do granito explorado na pedreira de Campinhos. 
 
É de relevar que, no geral da indústria transformadora do concelho, uma das atividades 
económicas com maior contributo para a economia concelhia é o “Fabrico de outros produtos 
minerais não metálicos”, sendo esta uma atividade da “fileira do granito”, cuja sustentabilidade 
é certamente conferida pela proximidade das unidades extrativas das quais se abastece. Esta 
atividade económica gerou um volume de 15,4 milhões de euros em 2014, representando 
cerca de 27,3% do total gerado pela indústria transformadora concelhia.  
 
Assume ainda particular relevo o impulso exercido no setor terciário, cujo posicionamento na 
economia do concelho em muito se deve à sustentabilidade que o conjunto das atividades 
industriais lhe proporciona. Com efeito, é o setor industrial que, situando-se no primeiro 
estágio de criação de valor, gera grande parte dos recursos económicos despendidos ou 
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aplicados no setor terciário, pois é neste setor que a indústria se abastece de diversos 
materiais e equipamentos, contrata trabalhos de natureza logística e industrial e recorre aos 
mais variados serviços, tais como bancos, seguros, transportes, alojamento e restauração.  
 
Neste contexto, a pedreira de Campinhos exerce um importante contributo para a 
dinamização económica e consequente criação de riqueza, a nível local e regional, 
fomentando a exploração de complementaridades e a partilha de recursos com outras 
atividades económicas direta ou indiretamente ligadas ao setor extrativo.  
 
De relevar que esta dinâmica, sendo processada numa região do interior, fomenta o equilíbrio 
dos níveis de desenvolvimento económico entre as regiões do interior e do litoral do país, 
assim como um melhor ordenamento do território, eliminando a pressão sobre o tecido urbano 
das atividades industriais que ali se encontram maioritariamente instaladas. 
 
A par destes fatores, a contribuição da pedreira de Campinhos faz-se também através da 
massa salarial que, em 2016, foi de 205 343,0 € atribuída aos seus trabalhadores, sendo 
estes maioritariamente residentes no concelho de Monção onde, assim, ficam retidos os 
montantes salariais. 
 
Por fim, salienta-se a contribuição da pedreira de Campinhos para as exportações, com um 
valor de 1 771 955,9 € registado em 2016. Para além dos fluxos financeiros gerados, o cariz 
exportador da empresa proponente aporta a integração de fatores de competição 
internacional no mercado extrativo regional, estimulando a implementação de novas 
tecnologias e os níveis de conhecimento, promovendo, em suma, a modernização da indústria 
face à sua exposição à concorrência estrangeira. 
 
Resulta, assim, concluir que a pedreira de Campinhos induz impactes económicos positivos, 
muito significativos, diretos e indiretos e que adquirem elevada magnitude, impactes que se 
associam aos efeitos cumulativos gerados pela pedreira no conjunto das unidades extrativas e 
industriais instaladas naquele território. 
 
 
 
 



 

IV.83 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

Fase de ampliação 
 
No horizonte temporal associado ao prazo de exploração previsto para a pedreira de 
Campinhos, nada indica que os produtos de rocha ornamental venham a ser substituídos por 
outros materiais nas suas diversas aplicações, com destaque para a construção civil, sendo, 
pelo contrário, de colocar a possibilidade de surgirem novas aplicações do granito em 
processos industriais inovadores. 
 
Se bem que, tendo em conta o contexto económico nacional que se verifica atualmente, não 
se prevejam, a curto e médio-prazo, grandes investimentos em obras de construção (públicas 
ou privadas) na região de influência da pedreira em estudo, há que ter em conta que o granito 
explorado na pedreira, seja em bruto (blocos) ou após transformado em diversos produtos, 
essencialmente de revestimentos, é muito procurado por mercados internacionais. 
 
Assim, a pedreira de Campinhos continuará a gerar riqueza e a promover, à sua escala, o 
fortalecimento do tecido empresarial do concelho e da região, contribuindo para uma dinâmica 
assente na partilha de recursos e na interação de empresas dos diferentes setores de 
atividade, essencial para que a região possa atrair mais e melhores investimentos que lhe 
possibilitem incrementar o seu desempenho na economia nacional.   
 
A ampliação da pedreira de Campinhos está também concordante com as políticas e 
estratégias expressas no PROT Norte, no âmbito do qual a exploração dos recursos 
geológicos constitui um objetivo estratégico para o desenvolvimento sustentado da região. 
 
A fase de ampliação deverá, portanto, caracterizar-se pelos efeitos cumulativos decorrentes 
da interação da pedreira de Campinhos com as restantes unidades industriais presentes 
naquele território, cujas sinergias podem resultar na captação de mais investimento para a 
região e atração de novas empresas geradoras de maior valor acrescentado. 
 
A fase de ampliação será, assim, caracterizada pelo prolongamento no tempo dos impactes 
económicos positivos, cumulativos e muito significativos que se manifestam na situação atual.  
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Fase de desativação 
 
Na fase de desativação, uma vez que não está previsto implantar na área da pedreira outro 
tipo de projeto que não seja a sua integral recuperação paisagística, cessa a criação de valor 
económico associada à exploração do recurso geológico naquele espaço e, por conseguinte, 
cessa a contribuição da pedreira em estudo para o desenvolvimento económico local e 
regional. 
 
IV.12.3 – IMPACTES NO EMPREGO E NO MERCADO DE TRABALHO 
 
Situação atual 
 
No concelho de Monção escasseiam as possibilidades de emprego, o que se reflete na taxa 
de desemprego que, em 2011, era de 9,8% (711 indivíduos), superior à registada em 2001 
(6,1% - 440 indivíduos). Nos anos mais recentes o número de desempregados diminuiu para 
os níveis registados em 2001 (441 indivíduos em 2016), mas reflete essencialmente situações 
de desemprego de longa duração. 
 
Neste contexto, a contribuição, direta e indireta, da pedreira de Campinhos para a economia 
local e regional, leva a compreender a sua importância para a dinamização do mercado de 
trabalho da região em que se insere. 
 
Com 20 trabalhadores atualmente ao serviço, a pedreira em estudo tem evoluído bastante em 
termos tecnológicos, utilizando equipamentos que representam as melhores soluções ao 
dispor desta atividade, o que, a par com a promoção profissional proporcionada pela empresa 
exploradora, faz com que esta constitua uma boa opção de trabalho para os jovens em idade 
ativa, incluindo aqueles com maiores qualificações e grau de escolaridade.  
 
O atual número de trabalhadores assume uma importância relevante, não só quando visto de 
forma isolada, mas também no conjunto do emprego gerado no concelho pelo setor extrativo, 
embora o efeito cumulativo no emprego associado à presença de várias pedreiras no 
concelho, possa não ser totalmente traduzido pelos indicadores disponíveis (88 indivíduos 
afetos ao setor extrativo) devido à possível inclusão de trabalhadores das pedreiras noutros 
setores de atividade, como já houve oportunidade de expor no item anterior.  
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Aos postos de trabalho diretamente criados pela pedreira em estudo, haverá que adicionar o 
emprego indireto gerado por outras atividades económicas potenciadas pelo setor extrativo, 
com destaque para as diversas atividades do setor terciário já referidas no item anterior, 
sendo de salientar que, embora os dados disponíveis não traduzam este efeito, diversos 
estudos publicados indicam que a indústria extrativa está na origem da criação de emprego 
direto/indireto na razão de 1 para 1. 
 
O emprego indireto é fomentado nas atividades industriais que utilizam o granito explorado na 
pedreira nos seus processos de fabrico, assim como em diversas atividades comerciais e de 
serviços com as quais a pedreira se relaciona e cuja contribuição para o emprego está em 
grande medida ligada à existência de um setor industrial sólido, do qual a pedreira em estudo 
faz parte. 
 
Conforme referido no PROT Norte, o setor extrativo, por estar dependente de condições 
naturais relativamente à sua localização, constitui um dos raros setores económicos capazes 
de combater o grave fenómeno de desertificação humana das zonas interiores do país 
económica e socialmente mais deprimidas, ao criar postos de trabalho e dinamizar, de forma 
direta e indireta, outros setores da economia regional ligados a diversas áreas económicas. 
 
Estes aspetos traduzem impactes positivos e significativos no emprego e no mercado de 
trabalho local e regional, impactes diretos e indiretos, aos quais se associam importantes 
efeitos cumulativos.  
 
Fase de ampliação 
 
A ampliação da exploração possibilitará a manutenção dos atuais postos de trabalho na 
pedreira de Campinhos, prevendo-se uma evolução favorável do número de trabalhadores, 
mesmo não se tratando de um projeto a implementar de raiz, associada à muito provável 
necessidade de criação de postos de trabalho durante a fase de ampliação, seja por 
imperativos de produção e de adaptação a novas exigências de mercado, seja por 
necessidade de substituição de atuais trabalhadores (por reforma, recolocação, etc.), abrindo 
perspetivas aos jovens em idade ativa que procuram entrar no mercado de trabalho.  
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Neste âmbito pode ainda prever-se que a implementação das medidas de recuperação 
paisagística faseada venha a exigir a admissão de novos trabalhadores ou, eventualmente, a 
fomentar a criação de emprego em empresas da região especializadas neste tipo de 
trabalhos. 
 
O emprego indireto continuará a ser promovido pela pedreira nos setores comerciais e de 
serviços a montante e jusante da atividade extrativa, produzindo efeitos cumulativos 
significativos no mercado de trabalho, associados à oferta de emprego gerada no conjunto do 
setor extrativo. 
 
Em suma, na fase de ampliação, a pedreira de Campinhos continuará a constituir uma 
unidade industrial importante para a dinamização do emprego e do mercado de trabalho a 
nível local e regional, podendo, assim, ser prolongados no tempo os impactes positivos, 
significativos e cumulativos que se identificaram na situação atual.  
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação extinguem-se os postos de trabalho associados à pedreira em estudo 
e, consequentemente, cessam os correspondentes impactes positivos no emprego e no 
mercado de trabalho. 
 
Atendendo à relativamente curta duração das ações de recuperação ambiental e paisagística 
previstas no PARP para esta fase, considera-se negligenciável o efeito produzido no emprego 
por esta atividade, após o término da exploração. 
 
IV.12.4 – IMPACTES NA DEMOGRAFIA E NA DINÂMICA POPULACIONAL 
 
Situação atual 
 
O concelho de Monção, seguindo a tendência manifestada a nível regional, tem vindo a 
perder sucessivamente população residente, a par de um crescente índice de 
envelhecimento, o que neste domínio revela uma baixa capacidade para atrair e fixar 
indivíduos em idade ativa ou, por outras palavras, uma escassa oferta de oportunidades de 
trabalho.  
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Por conseguinte, as atividades económicas em geral e, em particular, as atividades industriais 
pela sustentabilidade que proporcionam aos restantes setores de atividade, são essenciais 
para que esta tendência não se acentue neste concelho ou possa mesmo ser contrariada.  
 
Releva-se, assim, a contribuição da pedreira de Campinhos para a fixação da população ativa 
no concelho do Monção, por via da criação de emprego direto e indireto, conforme já 
analisado, constituindo um elo importante do tecido produtivo que favorece o equilíbrio 
demográfico do concelho e da região. 
 
A oferta de emprego pode originar impactes negativos, quando se associa a fluxos 
exagerados de mão-de-obra que exercem pressões ao nível dos equipamentos e serviços 
coletivos (disponibilidade de alojamentos, transportes, serviços assistenciais, etc.) da região, 
assim como tensões estruturais e conflituosidade social devido a interferências nos hábitos e 
costumes dos grupos sociais pré-existentes.  
 
No caso acima referido, trata-se em geral de movimentos de mão-de-obra de carácter 
temporário, com forte incidência de trabalhadores de diversas origens geográficas, sociais e 
culturais, na maioria dos casos desenraizados e sem enquadramento familiar, associados à 
realização de grandes empreendimentos que superam a oferta de emprego e a capacidade de 
acolhimento da região onde são concretizados, criando um contexto social frequentemente 
associado a choques culturais e a conflitos sociais. Tal não é o caso do emprego associado à 
pedreira em estudo, que absorve, essencialmente, a população residente no concelho de 
Monção.  
 
Pode-se, assim, afirmar que a pedreira em estudo oferece um emprego estável e com 
perspetivas de longo-prazo, promovendo, de forma cumulativa com outras atividades 
económicas, a fixação da população ativa e consequente estabilidade demográfica do 
concelho e da região onde se insere. 
 
Esta situação traduz impactes positivos, diretos e indiretos, e significativos na estrutura e 
dinâmica populacional, relevando-se os efeitos cumulativos gerados no cômputo das 
atividades económicas locais. 
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Fase de ampliação 
 
Do exposto resulta concluir que para o concelho de Monção atenuar ou contrariar o 
decréscimo e envelhecimento populacional que atualmente o caracterizam, terá de 
incrementar os fatores geradores de emprego para promover uma dinâmica demográfica 
favorável ao seu desenvolvimento. 
 
O aumento do peso da população ativa na estrutura demográfica do concelho implica a 
presença de um tecido empresarial forte e diversificado para gerar uma oferta crescente de 
emprego aos vários níveis de qualificação da população, capaz de sustentar a estabilidade do 
emprego a longo-prazo e abrir perspetivas aos jovens que procuram o primeiro emprego. 
 
A ampliação da pedreira de Campinhos insere-se na persecução destes objetivos, ao permitir 
a continuidade de uma atividade industrial fortemente enraizada no concelho, associada a 
movimentos de mão-de-obra de carácter permanente e com incidência nos trabalhadores 
locais. 
 
Considera-se, portanto, que a ampliação da pedreira de Campinhos irá reforçar os impactes 
positivos e significativos identificados na situação atual. 
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação deverão cessar os impactes positivos na estrutura demográfica e na 
dinâmica populacional, associados à pedreira em estudo.  
 
IV.12.5 – IMPACTES EM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COLETIVOS 
 
Situação atual  
 
A pedreira de Campinhos encontra-se isolada de aglomerados populacionais, exercendo a 
sua atividade sem interferir com qualquer tipo de equipamentos ou serviços ao dispor das 
populações. 
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A pedreira centra todas as atividades dentro da sua área, não tendo sido verificadas 
utilizações dos terrenos exteriores relacionadas com obstruções ou interrupções de caminhos 
públicos, criação de barreiras topográficas ou qualquer outro tipo de ocorrências que 
pudessem causar obstáculo à mobilidade das populações ou à acessibilidade destas aos 
terrenos situados na envolvente da pedreira.  
 
Conforme já foi referido neste descritor, a pedreira em estudo não está na origem de fluxos 
migratórios de trabalhadores temporários que possam conduzir a ruturas no mercado 
habitacional e nos sistemas de mobilidade das populações ou a sobrecargas dos serviços 
públicos concelhios (serviços de saúde, educação, apoio social, etc.).  
 
Pode-se, então, afirmar que a pedreira de Campinhos não origina impactes neste domínio de 
análise. 
 
Fase de ampliação 
 
Para a fase de ampliação não estão previstas quaisquer ações relacionadas com a pedreira 
em estudo que impliquem a ocupação de espaços exteriores à área adstrita à sua atividade, 
estando contempladas no Plano de Lavra as zonas de defesa aos terrenos rústicos vizinhos, 
de acordo com o estabelecido no D. L. 270/2001, de 6 de outubro (com a redação atual). 
 
A pedreira já está apetrechada com as infra-estruturas necessárias à sua atividade, 
dimensionadas para assegurar a ampliação da área de exploração, pelo que não será 
necessário interferir em equipamentos que também já servem a pedreira, tais como na rede 
de distribuição elétrica, telecomunicações e estradas municipais. 
 
Por outro lado, não se conhecem intenções a nível das políticas municipais ou outras que 
visem a instalação de zonas urbanizáveis ou com qualquer outro fim de utilização coletiva na 
envolvente próxima da pedreira.   
 
Nestas condições, pode-se afirmar que a ampliação da pedreira de Campinhos não fará 
alterar a situação de ausência de impactes em equipamentos ou serviços coletivos existentes 
no concelho onde se insere. 
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Fase de desativação 
 
Na fase de desativação serão concretizadas as ações previstas no PARP para finalizar a 
recuperação ambiental das áreas intervencionadas da pedreira, não havendo a registar a 
possível ocorrência deste tipo de impactes.  
 
IV.12.6 – CONCLUSÕES 
 
Das análises efetuadas neste descritor ressaltam impactes positivos induzidos pela pedreira 
de Campinhos, de forma direta, indireta e cumulativa, no meio socioeconómico local e 
regional, refletindo, em síntese, os seguintes principais aspetos: 
 
� Dinamização da economia através dos recursos financeiros gerados nos mercados interno 

e externo, do impulso dado à sustentabilidade do tecido empresarial de diferentes setores 
económicos e da criação de condições atrativas para a instalação de atividades de maior 
valor acrescentado; 

 
� Estímulo ao desenvolvimento tecnológico, do conhecimento e da competitividade do setor 

extrativo, por via do relacionamento com os mercados externos (exportações);  
 
� Retenção e aplicação na região das receitas geradas; 
 
� Dinamização do mercado de trabalho através da criação de emprego direto e promoção do 

emprego indireto, contribuindo para fluxos favoráveis de mão-de-obra; 
 
� Evolução favorável da estrutura demográfica através do contributo dado, direta e 

indiretamente, à fixação da população ativa;  
 
� Valorização de um recurso endógeno sem interferir em equipamentos ou serviços 

coletivos, nem nos usos e costumes das populações autóctones. 
 
A permanência dos impactes positivos exercidos na economia, no emprego e na dinâmica 
populacional a nível local e regional, passa por fazer prolongar no tempo a atividade da 
pedreira de Campinhos com a implementação do projeto de ampliação em análise. 
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Na fase de desativação poderão ainda ocorrer impactes positivos relacionados com o 
emprego associado à implementação das medidas finais de recuperação paisagística, mas 
trata-se de uma fase de curta duração, a partir da qual, embora se releve a restituição das 
condições naturais ao espaço afetado pela exploração, verificar-se-á a supressão dos 
impactes sócio-económicos positivos associados à pedreira em estudo. 
 
IV.12.7 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES SÓCIO-ECONÓMICOS 
 
   Quadro IV.12.1 - Impactes na Sócio-Economia. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Economia. 
Positivo, direto, indireto e temporário. 

Elevada magnitude. 
Muito cumulativo. 
Muito significativo. 

Emprego e Mercado de Trabalho. 
Positivo, direto, indireto e temporário. 

Elevada magnitude. 
Cumulativo. 
Significativo. 

Demografia e Dinâmica Populacional. 
Positivo, direto, indireto e temporário. 

Moderada magnitude. 
Cumulativo. 
Significativo. 

Equipamentos e Serviços Coletivos. Nulo. 

 
IV.12.8 – MEDIDAS POTENCIADORAS DOS IMPACTES SÓCIO-ECONÓMICOS 
 
Compete às Entidades Públicas com intervenção direta ou indireta no setor extrativo, 
promover o aproveitamento dos recursos naturais, assente num Ordenamento do Território 
equilibrado que possibilite o desenvolvimento sustentado deste setor num quadro de sã 
concorrência e no cumprimento das regras de boas práticas de exploração, condições 
essenciais para que esta indústria possa incrementar os níveis de desempenho económico e 
de performance tecnológica, com benefícios para o ambiente, para a economia e para as 
populações. 
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Compete à empresa proponente: 
 
• Proceder ao aproveitamento sustentado do recurso geológico contido na área da pedreira 

de Campinhos, guiando a exploração de acordo com as metodologias definidas no Plano 
de Lavra e no PARP; 

 
• Prosseguir uma política de responsabilidade social, disponibilizando à Autarquia e a outras 

entidades públicas os meios e as competências existentes na empresa para o encontro de 
soluções que promovam o desenvolvimento, a preservação do ambiente e a qualidade de 
vida das populações; 

 
• Promover a melhor utilização da área adstrita à pedreira, valorizando o recurso geológico 

nesta contido com a menor perda possível dos restantes elementos do ecossistema. A 
concretização deste objetivo exige a correta implementação do PARP; 

 
• Fazer acompanhar o desenvolvimento da atividade da pedreira por investimento e criação 

de emprego na região, privilegiando a contratação de trabalhadores locais; 
 
• Prospetar novos mercados para o granito extraído na pedreira, avaliando outras 

possibilidades complementares de aplicação industrial desta matéria-prima, potenciando, 
desta forma, a criação e retenção na região das mais-valias geradas; 

 
• Prosseguir os investimentos em novas e mais limpas tecnologias ao dispor da indústria 

extrativa, visando alcançar os melhores padrões de qualidade e o melhor desempenho 
ambiental da pedreira, bem como tornar esta atividade mais atraente para os jovens em 
idade ativa; 

 
• Prosseguir a política salarial de remuneração justa dos trabalhadores da pedreira, 

praticando salários condizentes com o trabalho desenvolvido e valorizando os ganhos de 
produtividade e de competitividade por estes tornados possíveis; 

 
• Implementar ações de formação profissional desenhadas para a especificidade da 

indústria extrativa, adotando programas que elevem a qualificação profissional dos 
trabalhadores e motivem a sua efetiva integração na empresa.  
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IV.13 – IMPACTES DA EXPEDIÇÃO DOS PRODUTOS DA PEDREIRA 
 
IV.13.1 – ASPETOS GERAIS 
 
A expedição dos blocos de granito produzidos na pedreira de Campinhos é efetuada por via 
rodoviária em camiões da empresa proponente ou de empresas suas clientes, estando 
previsto um TMD (tráfego médio diário) de 26 camiões (ver item II.5.11).  
 
Os camiões são carregados no interior da pedreira, na zona do parque de blocos, por meio de 
pá-carregadora. Depois de colocados sobre o camião, os blocos são devidamente amarrados 
ao estrado do mesmo por cintas em poliéster de elevada resistência com tensores de aperto 
(impossibilidade de abertura acidental), estando assim aptos a serem expedidos da pedreira. 
 
Neste descritor analisam-se os impactes associados ao tráfego de camiões que efetuam a 
expedição dos produtos da pedreira, considerando os (sub) domínios onde estes impactes 
podem ser exercidos: as rodovias e as populações potencialmente afetadas por este tráfego. 
 
IV.13.2 – IMPACTES NAS RODOVIAS 
 
Situação atual  
 
A partir da pedreira de Campinhos, os camiões de expedição acedem a um estradão asfaltado 
(estradão de acesso à pedreira), no qual percorrem cerca de 2,0 km até ao entroncamento 
deste com a estrada nacional EN101.  
 
Uma vez na EN101, os camiões dirigem-se maioritariamente para Norte, percorrendo cerca 
de 8,5 km até Monção, onde podem aceder às indústrias transformadoras de pedra da região, 
em particular à unidade (PAVESTONE) do Grupo DFG localizada nesta sede de concelho. 
 
A partir de Monção (sem necessidade de entrar no aglomerado populacional), os camiões 
cuja carga se destina a outros mercados, continuam pela EN101 até Valença (cerca de        
15 km), onde acedem à A3/IP1, a partir da qual podem aceder ao mercado espanhol e aos 
portos de Vigo e da Corunha, a norte, ou, para sul, aos mercados nacionais a aos portos 
marítimos de Viana do Castelo e de Leixões. 
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O troço percorrido da EN101 regista um tráfego moderado de veículos ligeiros, apresentando 
um traçado adequado às solicitações impostas pelo tráfego de pesados, com um perfil 
transversal suficientemente largo para permitir o seu cruzamento sem dificuldade e um piso 
revestido a tapete betuminoso e boas condições de transitabilidade. 
 
Esta estrada tem, portanto, capacidade suficiente para suportar o volume de tráfego de 
camiões relacionado com a pedreira em estudo, processando também o tráfego relacionado 
com outras unidades extrativas situadas naquele território, o qual, embora não tenha sido 
possível aferir o seu valor médio, se revelou pouco intenso.  
 
A partir do acesso aos restantes eixos rodoviários, processa-se a diluição progressiva do 
tráfego gerado pela pedreira em estudo através de rodovias, com perfil de auto-estrada, que 
proporcionam as melhores condições de circulação aos camiões até aos locais de destino.    
 
Face às boas condições de transitabilidade e de conservação que apresentam o conjunto das 
estradas percorridas pelos camiões da pedreira, bem como à capacidade das mesmas para 
processarem tráfego de pesados, considera-se os impactes exercidos em rodovias pela 
pedreira em estudo são pouco significativos, de reduzida magnitude e pouco cumulativos. 
 
Fase de ampliação 
 
A produção média anual da pedreira manter-se-á na mesma ordem de grandeza dos valores 
atuais, pelo que o número médio diário dos camiões que efetuam a expedição dos seus 
produtos também não deverá sofrer alterações significativas. 
 
Não são conhecidas intenções que visem alterar os atuais acessos rodoviários utilizados pela 
pedreira em estudo, nem se prevê que estes passem a ser utilizados por outros intervenientes 
que não aqueles que já atualmente o utilizam ou que passem a registar um volume de tráfego 
de veículos pesados ou ligeiros diferente do atual. 
 
Assim, é expectável que na fase de ampliação venha a verificar-se o mesmo quadro de 
impactes pouco significativos que caracteriza a situação atual. 
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Fase de desativação 
 
Para a fase de desativação apenas se prevê o tráfego de veículos relacionado com as ações 
de recuperação paisagística, certamente com um volume muito menor que o atual, pelo que 
os impactes nas rodovias serão ainda menos significativos, cessando após a concretização 
destas ações. 
 
IV.13.3 – IMPACTES NAS POPULAÇÕES 
 
Situação atual  
 
De acordo com a análise efetuada no item anterior, os trajetos percorridos pelos camiões de 
expedição oriundos da pedreira em estudo, são o estradão asfaltado que serve de acesso à 
pedreira e o troço da EN101 que permite aceder aos principais eixos rodoviários da região.     
 
O referido estradão não atravessa, nem margina, qualquer povoação. Este estradão permite 
também o acesso ao sítio do Castelo de São Martinho da Penha (ver item III.15), cujos 
visitantes ocorrem essencialmente em dias em que a pedreira se encontra inativa (fins-de-
semana, feriados), não havendo a este respeito qualquer tipo de situação negativa a registar. 
 
No trajeto pela EN101 até Monção os camiões atravessam algumas povoações, 
nomeadamente Santo André, Paço, Valterra, Brejoeira, Eirado e Estrada. Nestes pontos de 
atravessamento e de proximidade de povoações não foram identificadas situações geradoras 
de conflitos, incompatibilidades de trânsito ou de insegurança rodoviária, verificando-se que 
esses troços estão devidamente sinalizados nos locais de atravessamento de povoações, 
dotados de bermas e passadeiras pedonais, lombas de desaceleração e sistemas de 
semáforos controladores de velocidade. 
 
No troço da EN101, entre Monção e o ponto de acesso à A3/IP1 (Valença), são também 
atravessadas algumas povoações, mas esta rodovia continua a evidenciar características que 
permitem a circulação dos camiões em condições de segurança, sendo que, neste troço, os 
camiões oriundos da pedreira são já em menor número. 
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Nestas condições, atendendo ainda a que a expedição da pedreira em estudo é realizada 
apenas em período diurno e que os camiões da pedreira são de fabrico recente e em boas 
condições de manutenção e de circulação – não foram observados camiões particularmente 
ruidosos, com emissões gasosas excessivas ou com a carga mal acondicionada –, considera-
se que o tráfego de camiões relacionado com a pedreira em estudo não causa impactes 
significativos nas populações devidos ao ruído, ao empoeiramento ou a outro tipo de 
incómodos ou a condicionamentos da segurança pedonal.  
 
Quanto a impactes cumulativos, não existindo impactes relevantes nos troços analisados de 
percurso obrigatório dos camiões da pedreira em estudo, pode-se considerar que estes 
impactes são originados no conjunto de todo o tráfego gerado localmente, sendo que, no que 
respeita à pedreira em estudo, o respetivo tráfego médio de camiões leva a considerar que 
tem um contributo pouco significativo para estes impactes. 
 
Fase de ampliação 
 
Conforme já referido, o TMD associado à expedição dos produtos da pedreira em estudo 
deverá ser da mesma ordem de grandeza da situação atual e não se prevê qualquer alteração 
dos atuais acessos à pedreira cujos traçados pudessem, eventualmente, vir a fazer-se por 
zonas mais próximas de aglomerados populacionais.  
 
Assim, prevê-se que os impactes nas populações associados ao tráfego de camiões da 
pedreira em estudo se mantenham pouco significativos, considerando que, para além dos 
aspetos já focados, a empresa proponente continuará a utilizar camiões modernos e nas 
melhores condições de manutenção e de circulação, bem como a incrementar o seu 
desempenho no domínio da segurança rodoviária. 
 
Fase de desativação 
 
Finda a atividade da pedreira em estudo serão abolidos os impactes decorrentes da 
expedição dos produtos da pedreira sobre populações. O tráfego de veículos relacionado com 
as ações de recuperação paisagística não deverá assumir significado. 
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IV.13.4 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES DA EXPEDIÇÃO DOS PRODUTOS 
 
   Quadro IV.13.1 - Impactes em rodovias e populações. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Rodovias e tráfego rodoviário. 

Populações.  

Negativo, direto e temporário. 
Baixa magnitude. 
Pouco cumulativo. 
Pouco significativo. 

 
IV.13.5 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES DA EXPEDIÇÃO DOS 
PRODUTOS 
 
• Prosseguir a política de utilização de camiões de fabrico recente, precavendo a sua 

manutenção preventiva, a eliminação de ruídos anómalos provocados pelo motor, 
carroçaria, suspensões, etc., bem como a redução das emissões gasosas dos motores; 

 
• Privilegiar a utilização de camiões equipados com dispositivos de segurança, travões com 

sistema de anti-bloqueio, dispositivos de segurança da carga, equipamento para 
eliminação dos ângulos mortos e dispositivos de limitação da velocidade; 

 
• Colocar sinalização, à saída da pedreira, que relembre os camionistas para a necessidade 

de redobrarem os cuidados de condução em zonas habitacionais; 
 
• Estabelecer, como regra obrigatória, que à saída da pedreira todos os camiões (próprios 

ou de clientes) tenham a carga devidamente acondicionada; 
 
• 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; 
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− 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; 

 
• Informar os clientes da pedreira acerca da política e dos procedimentos de segurança 

rodoviária em prática na empresa, evitando quaisquer concessões àqueles que possam 
condicionar a prossecução dos objetivos estabelecidos; 

 
• Promover o diálogo com as entidades públicas responsáveis, nomeadamente a C. M. de 

Monção, tomando a iniciativa de assinalar problemas ou sugerir melhoramentos possíveis 
no domínio da segurança rodoviária. 

 
IV.14 – IMPACTES NA SAÚDE PÚBLICA 
 
IV.14.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Este EIA contempla a componente relativa à Saúde Pública com o objetivo de avaliar os 
efeitos que poderão ser exercidos na saúde das populações localizadas no território em 
análise, tendo em conta as alterações passíveis de ser induzidas nas componentes do 
ambiente biofísico (ar, água, solos e vegetação) por diversos tipos de emissões (gasosas, 
líquidas e sólidas). 
 
Neste domínio, em termos gerais, como ações passíveis de interferir no estado de saúde das 
populações abrangidas, referem-se as seguintes: 
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– Deficitária gestão de resíduos industriais; 
– Emanação de efluentes líquidos e potenciais derrames de poluentes; 
– Emissões gasosas; 
– Ruído. 

 
Uma deficitária gestão dos resíduos industriais pode conduzir à poluição dos solos e, a partir 
destes, das águas superficiais e/ou subterrâneas, devido ao abandono ou a más condições de 
armazenamento desses resíduos. Podem assim ser transmitidos para o solo poluentes cujos 
riscos para a saúde poderão ser diversos, desde lesões cutâneas, problemas respiratórios, 
hipertensão, alterações neurológicas, entre outros. Para além disso, tratando-se de elementos 
tóxicos, persistentes e de efeito cumulativo, podem atingir concentrações elevadas nas 
cadeias alimentares. 
 
A emanação indevida de efluentes líquidos com cargas poluentes conduziria à contaminação 
dos solos e das águas superficiais por aumento da concentração de partículas sólidas 
(inertes) em suspensão, devido a efluentes resultantes da exploração e/ou hidrocarbonetos 
(hidrocarbonetos totais e hidrocarbonetos aromáticos polinucleares), caso se trate de 
derrames de óleos ou combustíveis. Os riscos para a saúde devidos a contaminações por 
hidrocarbonetos são de natureza diversa, desde perturbações digestivas e alterações 
neurológicas a efeitos cancerígenos, mutagénicos e teratogénicos. 
 
O empoeiramento (PM10) e as emissões gasosas de processos de combustão dos 
equipamentos móveis, contendo material particulado, dióxido de azoto (NO2), hidrocarbonetos 
(HC), monóxido de carbono (CO), entre outros poluentes, traduzem riscos para a saúde das 
populações, tais como náuseas, problemas respiratórios que podem chegar a graves, como 
asma e silicose, e problemas cardíacos. De referir ainda o Ozono (O3), poluente secundário, 
originado a partir do NO2 e do SO2, que, entre outros riscos para a saúde, provoca o 
agravamento de doenças respiratórias graves. 
 
Os riscos associados ao ruído emitido pelos equipamentos afetos à exploração podem 
traduzir-se em stress, efeitos psicossociais e deficiência auditiva temporária ou permanente.  
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Seguidamente analisam-se os impactes da pedreira de Campinhos na saúde das populações 
relacionados com cada uma das fontes de impacte acima referidas. 
 
IV.14.2 – ANÁLISE DE IMPACTES 
 
Situação atual 
 
No que respeita à afetação da saúde das populações devido a poluição dos solos e das águas 
superficiais ou subterrâneas, as causas que poderiam conduzir a situações deste tipo 
relacionar-se-iam com um sistema deficitário (ou mesmo inexistente) de gestão dos resíduos 
industriais ou com derrames acidentais de óleos ou combustíveis. Das análises efetuadas 
neste domínio do EIA concluiu-se que a probabilidade da ocorrência destes impactes é 
reduzida, atendendo às condições manifestadas na pedreira ao nível da organização e dos 
procedimentos que estão implementados para a gestão dos resíduos produzidos, assim como 
as condições em que são efetuadas as operações de manutenção dos equipamentos (ver 
itens IV.4.4 e IV.8). 
 
A poluição dos solos e das águas superficiais ou subterrâneas poderia também resultar da 
emanação de efluentes líquidos para o meio exterior, verificando-se que a pedreira em estudo 
não realiza processos produtivos que originem este tipo de efluentes, sendo os efluentes de 
origem doméstica enviados a fossa séptica.  
 
Relativamente às possíveis implicações da pedreira de Campinhos ao nível da indução de 
doenças relacionadas com a poluição atmosférica, conforme já analisado neste EIA, 
considera-se que não estão em causa volumes de emissões e concentrações de poluentes 
gasosos capazes de afetar com significado a qualidade do ar ambiente. As conclusões 
retiradas a este nível basearam-se na quantidade de equipamentos móveis em questão e na 
verificação de que se trata de modelos de fabrico recente e em bom estado de funcionamento 
(ver item III.10.3).   
 
Por outro lado, no que concerne aos poluentes associados a este tipo de emissões, a 
caracterização efetuada neste estudo sobre a qualidade do ar da região (dados do período de 
2010 a 2015) evidenciou uma tendência de melhoria do “índice da qualidade do ar”, revelando 
a inexistência de situações críticas de poluição atmosférica na região em estudo, sem registos 
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de excedências dos valores limite de concentração de SO2 e de NO2, embora quanto ao O3, 
este tenha, em alguns anos, excedido o valor alvo e o limiar de informação, mas mantendo-se 
abaixo do limiar de alerta nos últimos anos (ver item III.10.2). 
 
No que respeita às PM10, os dados disponíveis (dados do período de 2010 a 2015) mostram 
que este poluente tem apresentado concentrações inferiores ao valor limite anual, com 
algumas excedências do valor limite diário mas na generalidade em número inferior ao 
legalmente recomendado. Por seu turno, a campanha de amostragens das concentrações de 
PM10 realizada para este EIA com incidência nos aglomerados populacionais da envolvente 
da pedreira, permitiu verificar que o ambiente desta área é de facto caracterizado por baixas 
concentrações deste poluente, não tendo sido identificadas situações indiciadoras de que a 
pedreira possa emitir níveis de empoeiramento suscetíveis de afetar com significado a 
qualidade do ar do ambiente da sua envolvente e, por conseguinte, a saúde das populações 
(ver item III.10.3).  
 
No que se refere à afetação da saúde das populações pelo ruído, tem-se em conta os 
resultados da campanha de medições acústicas realizada para este EIA, abrangendo os 
aglomerados populacionais situados na envolvente da pedreira e, portanto, incidindo nos 
recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído por esta emitido. Os resultados 
desta avaliação acústica não revelaram situações de incomodidade provocadas pela pedreira, 
podendo também aqui fazer-se referência a um tipo de ruído particular, a onda aérea emitida 
pelas pegas de fogo, cuja análise também não revelou que possa estar na origem situações 
de incomodidade nas populações (ver itens III.11.3 e III.12.3). 
 
Verificou-se também que o tráfego de camiões de expedição dos produtos da pedreira se 
processa sem causar situações de conflito de trânsito, não origina pontos críticos para a 
segurança rodoviária e pedonal, nem é suscetível de provocar incómodos significativos nas 
populações devidos ao ruído ou a emissões gasosas (ver item IV.13). 
 
As análises efetuadas neste EIA aos domínios ambientais considerados neste âmbito dos 
impactes na saúde pública tiveram em conta a avaliação dos efeitos cumulativos que poderão 
ser exercidos no conjunto das fontes emissoras existentes naquele território, não tendo sido 
identificadas ou previstas repercussões cumulativas significativas. 
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Apesar de não se inserirem no âmbito de análise de um EIA, podem-se referir as questões 
relacionadas com a Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho para salientar que a pedreira 
conta com um sistema organizado neste domínio que, entre outras vertentes, assegura o 
controlo das condições de saúde dos seus trabalhadores face aos riscos a que estão 
expostos, não havendo a registar a este nível a existência de situações críticas relacionadas 
com a saúde dos trabalhadores. 
 
Do exposto, resulta classificar os impactes da pedreira de Campinhos na saúde pública como 
pouco significativos, de reduzida magnitude e pouco cumulativos, de forma concordante com 
as conclusões já retiradas neste EIA sobre os impactes exercidos nos domínios ambientais 
também aqui considerados.  
 
Fase de ampliação 
 
Para a fase de ampliação não se prevêem alterações negativas e substanciais do quadro de 
de impactes que caracteriza a situação atual, consubstanciado nas conclusões retiradas neste 
EIA para os diferentes domínios ambientais com potenciais repercussões na saúde das 
populações. 
 
De salientar que para esta fase de ampliação está previsto, ao nível do Plano de Pedreira, a 
instalação na pedreira de sistemas de drenagem das águas pluviais que permitirão abolir 
quaisquer impactes na qualidade das águas da rede de drenagem envolvente, assim como 
fica previsto, ao nível das medidas mitigadores preconizadas neste EIA, o devido 
acondicionamento e tratamento das águas resultantes da lavagem dos equipamentos (ver 
itens IV.8.4 e IV.8.6). 
 
Fase de desativação 
 
Na fase de desativação cessa a possibilidade de serem originados impactes na saúde das 
populações, considerando que serão eficazmente concretizadas as medidas indicadas no 
PARP para esta fase, particularmente as que dizem respeito ao desmantelamento das 
instalações anexas, seguido da expedição da pedreira de todos os equipamentos desativados 
e de todos os materiais ou resíduos resultantes destas operações. 
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IV.14.3 – QUADRO SÍNTESE DOS IMPACTES NA SAÚDE PÚBLICA 
 
   Quadro IV.14.1 - Impactes na Saúde Pública. 

RECETORES OU INDICADORES DOS IMPACTES CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Componentes biofísicas do ambiente com 
repercussões na saúde das populações. 

Negativo, direto e indireto, temporário. 
Baixa magnitude. 
Pouco cumulativo. 
Pouco significativo. 

 
IV.14.4 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES NA SAÚDE PÚBLICA 
 
• A mitigação destes impactes passa pela correta implementação das medidas definidas 

nos domínios de análise deste EIA relacionados com as componentes biofísicas cuja 
afetação pode repercutir-se na saúde das populações. Assim, reforça-se a necessidade de 
serem corretamente implementadas: 

 
– As medidas mitigadoras dos impactes nos solos provocados por resíduos industriais 

(item IV.4.8); 
 

– As medidas mitigadoras dos impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
(item IV.8.6);  

 
– As medidas mitigadoras dos impactes na qualidade do ar (item IV.9.4); 

 
– As medidas mitigadoras dos impactes sonoros (item IV.10.4); 

 
– As medidas cautelares das vibrações e onda aérea (item IV.11.3); 

 
– As medidas mitigadoras dos impactes da expedição dos produtos da pedreira (item 

IV.13.5).  
 
• A par destas medidas deve ser devidamente implementado o Plano de Monitorização que 

integra este EIA. 
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IV.15 – IMPACTES NO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E 
ARQUITETÓNICO 
 
IV.15.1 – ASPETOS GERAIS 
 
Neste domínio de análise teve-se como objetivo verificar as possíveis interferências do projeto 
em estudo nos imóveis com interesse arquitetónico e nas estruturas arqueológicas 
identificadas na área em estudo. 
 
Quanto ao património arquitetónico, verificou-se que na envolvente da pedreira de Campinhos 
não existem imóveis classificados, estando referenciado apenas o Castelo da Pena da Rainha 
ou Castelo de São Martinho da Penha, em vias de classificação, também considerado um sítio 
de interesse arqueológico.  
 
No que respeita ao património arqueológico, a identificação e avaliação dos impactes 
envolveu a realização de trabalhos de prospeção arqueológica na área do projeto e na sua 
envolvente mais próxima, mediante autorização da DGPC, na sequência dos quais foi 
elaborado um relatório de trabalhos arqueológicos, que se apresenta no Anexo IX. 
 
IV.15.2 – IMPACTES NO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 
 
A instalação da pedreira de Campinhos não terá implicado a perda de valores arqueológicos, 
dado que nos trabalhos de prospeção arqueológica não foram identificados vestígios que 
levassem a supor uma anterior ocupação humana daquele local, nem a pesquisa bibliográfica, 
realizada no âmbito destes trabalhos, indicou tratar-se de um local onde tivessem ocorrido 
achados com interesse arqueológico. 
 
Assim, no âmbito do EIA importou sobretudo prever os impactes que poderão ser exercidos 
com a implementação do projeto na fase de ampliação, impactes potencialmente associados 
às ações de remoção dos solos e de preparação do maciço rochoso para desmonte, bem 
como à atividade extrativa em geral, caso houvesse estruturas arqueológicas na envolvente 
da área do projeto suscetíveis de serem afetadas. 
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Tendo como objetivo verificar estes aspetos, os trabalhos de prospeção arqueológica 
incidiram na área da pedreira e na orla envolvente, a qual a equipa de arqueólogos 
considerou suscetível de poder sofrer influências da atividade extrativa.  
 
Os resultados destes trabalhos apontam para a inexistência de estruturas ou achados de valor 
arqueológico nas áreas prospetadas.  
 
Relativamente ao sítio Castelo de São Martinho da Penha, situado na elevação 
imediatamente a E da área da pedreira, o relatório de arqueologia refere que foram 
observadas nessa elevação, durante os trabalhos de campo, uma capela (Capela de São 
Martinho), uma sepultura antropomórfica e alguns sulcos escavados no afloramento granítico 
(ver item III.15). O relatório refere ainda que o talude com declive acentuado que se interpõe 
entre a elevação onde se localiza a pedreira de Campinhos e a elevação onde se encontra o 
sítio arqueológico, constituiu uma barreira natural que reforça a salvaguarda o sítio 
arqueológico.  
 
Tendo ainda em conta que o desenvolvimento da exploração será processado para NNW, 
conduzindo, assim, a pedreira para áreas cada vez mais afastadas deste sítio, e que será 
respeitada a correspondente Zona de Proteção, tal como estabelecido no Plano de Pedreira, 
considera-se que a pedreira em estudo continuará a não exercer impactes negativos neste 
sítio arqueológico.  
 
Não há, assim, a registar impactes negativos relacionados com a pedreira de Campinhos e 
seu desenvolvimento (ampliação), não obstante a necessidade de serem implementadas as 
medidas de acompanhamento arqueológico a seguir referidas. 
 
IV.15.3 – MEDIDAS CAUTELARES 
 
O relatório de trabalhos arqueológicos propõe o acompanhamento arqueológico do futuro 
desenvolvimento da pedreira, com especial atenção para as fases de desflorestação e 
terraplanagem das áreas projetadas mais próximas do Castelo de São Martinho, cuja 
proximidade com a pedreira requer cuidados para minimizar os impactes visuais e abolir o 
risco de impactes patrimoniais sobre este sítio arqueológico.  
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Os trabalhos de acompanhamento arqueológico deverão ser realizados por técnico 
credenciado nesta área, cumprindo os procedimentos previstos no D. L. 164/2014, de 4 de 
novembro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos). 
 
IV.16 – MATRIZ DE IMPACTES 
 
O quadro seguinte representa, sob a forma de matriz, a classificação dos impactes 
identificados e previstos para cada um dos descritores ambientais analisados neste estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro IV.16.1 - Matriz de Impactes.
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Extração da massa mineral.
 

Alteração do relevo local.

Valores patrimoniais de interesse público ou cultural.

Clima Clima e regime de ventos locais.

Remoção.

Compactação.

Contaminação.

PROT Norte.

PROF AM.

PDM de Monção.

Paisagem.

Impactes Visuais.

Remoção do coberto vegetal.

Perturbação da fauna.

Rede de drenagem superficial.

Rede de fluxos hídricos subterrâneos - Disponibilidades de água.

Rede de fluxos hídricos subterrâneos - Recarga aquífera.

Qualidade da água superficial e subterrânea.
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Duração

Flora e Fauna

Recursos Hídricos

Magnitude

Solos

Domínios
(descritores) ambientais

Recetores ou
indicadores de Impactes

Geologia e Geomorfologia

Paisagem

Ordenamento do Território



Quadro IV.16.1 - Matriz de Impactes (Continuação).
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Qualidade do Ar Partículas (PM10) emitidas pela pedreira para a 
atmosfera.

Ambiente Acústico. Ruído emitido pela pedreira.

Vibrações e onda aérea. Vibrações e onda aérea resultantes da utilização de 
explosivos.

Economia.

Emprego e mercado de trabalho.

Demografia e dinâmica populacional.

Equipamentos e serviços coletivos.

Rodovias e tráfego rodoviário.

Populações.

Saúde Pública Componentes biofísicas do ambiente com 
repercussões na saúde das populações.

Património Arqueológico e Arquitetónico Imóveis com interesse arquitetónico e sítios/estruturas 
arqueológicas.
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V – ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS 
 
V.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Neste capítulo tem-se como objetivo identificar e analisar os riscos ambientais associados a 
determinados fenómenos naturais que, incidindo na pedreira em estudo, poderão provocar 
danos ambientais (água, solo, ar e biota) e patrimoniais e/ou afetar as populações locais, 
tendo por base o conhecimento dos fatores que caracterizam a pedreira e o seu projeto de 
ampliação e o ambiente da área em estudo. 
 
Por outras palavras, em conformidade com o disposto no regime de AIA que recentemente 
entrou em vigor com a publicação do D. L. 152-B/2017, de 11 de dezembro, que alterou e 
republicou o D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, pretende-se analisar os impactes (danos) 
ambientais decorrentes do risco de acidentes graves e/ou catástrofes, aos quais a pedreira 
em estudo1 pode ser vulnerável.  
 
Neste âmbito, salienta-se que a pedreira em estudo não encerra componentes suscetíveis de 
provocar acidentes graves, na aceção do D. L. 150/2015, de 5 de agosto, a cujas disposições 
não está sujeito. 
 
Esta análise deve, portanto, ser entendida como o resultado da utilização da informação 
disponível para prever a probabilidade de ocorrência dos fenómenos naturais identificados 
como passíveis de se exercerem na área de implantação do projeto e avaliar as suas 
potenciais consequências ambientais relacionadas com a pedreira em estudo, tendo em vista 
a mitigação e, sempre que possível, a abolição dos riscos associados. 
 
V.2 – METODOLOGIA  
 
Como riscos ambientais entendem-se os fatores de risco associados ao comportamento 
dinâmico dos sistemas naturais, considerando os acontecimentos críticos de curta ou média 
duração com consequências ambientais (ecossistemas, pessoas e bens).  
 
__________________ 
1) A referência nesta análise a “pedreira em estudo” pressupõe, em todos os casos, a inclusão do seu 
projeto de ampliação.  
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Considerando o quadro ambiental que caracteriza a área em estudo, identificaram-se os 
seguintes fatores de riscos naturais, aos quais a pedreira em estudo pode ser vulnerável: 
 

1) Seca meteorológica; 
2) Tempestades; 
3) Sismos. 

 
Face a estes acontecimentos, procede-se à classificação do nível de risco em função da 
probabilidade de ocorrência de cada um dos potenciais acontecimentos e da gravidade 
expectável dos respetivos danos (impactes) ambientais, no contexto da pedreira em estudo.   
 
A metodologia adotada tem por base a norma MIL-STD-882C, Military Standard System 
Safety Program Requirements (1993), norma militar americana sobre segurança de sistemas, 
bastante utilizada em aplicações civis, que elenca e descreve, atribuindo-lhes valores 
numéricos, as classes de probabilidade de ocorrência dos fenómenos e os níveis de 
gravidade ambiental, fatores que são depois combinados numa “matriz de risco” cujos 
resultados permitem, por último, estabelecer os índices de risco.  
 
As classes de probabilidade de ocorrência de um determinado fenómeno, com origem natural 
ou tecnológica, e os níveis de gravidade das consequências ambientais (significado dos 
impactes ambientais), são indicadas nos quadros seguintes. 
 
Quadro V.2.1 – Classes de probabilidade. 

Classes Definição  Descrição 

A Elevada É muito provável que possa ocorrer durante o período de vida 
do empreendimento. 

B Média É provável que possa ocorrer durante o período de vida do 
empreendimento. 

C Baixa É pouco provável que possa ocorrer durante o período de 
vida do empreendimento. 

D Muito Baixa É muito pouco provável que possa ocorrer durante o período 
de vida do empreendimento. 

E Improvável  Não é nada provável que possa ocorrer durante o período de 
vida útil do projeto.  
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Quadro V.2.2 – Níveis de gravidade.  
Níveis  Definição  Descrição  

1 Catastrófica 
Danos (impactes) severos nos sistemas ambientais e/ou 
patrimoniais, com perda total de recursos naturais, de elevada 
magnitude e irreversíveis a médio/longo prazo.  

2 Grave 
Danos (impactes) significativos nos sistemas ambientais e/ou 
patrimoniais, com grande consumo/destruição de recursos 
naturais e geração moderada a elevada de poluição. 

3 Moderada 
Danos (impactes) pouco significativos nos sistemas 
ambientais e/ou patrimoniais, com algum consumo/destruição 
de recursos naturais e moderada geração de poluição. 

4 Baixa  
Danos pouco ou nada significativos nos sistemas ambientais 
e/ou patrimoniais, com marginal consumo/destruição de 
recursos naturais e baixa ou inexpressiva geração de 
poluição. 

 
A partir da combinação dos fatores de “probabilidade” e de “gravidade”, traduzidos nos 
quadros acima, gera-se uma matriz de riscos que permite estabelecer um critério qualitativo 
de classificação dos diferentes tipos de risco (Quadro V.2.3).  
 
Quadro V.2.3 – Matriz de riscos. 

 
                  Gravidade 

 
Probabilidade 

 
Catastrófica 

(1) 

 
Grave 

(2) 

 
Moderada 

(3) 

 
Baixa 

(4) 

Elevada (A)  1A 2A  3A  4A 

Média (B)  1B 2B 3B 4B 

Baixa (C)  1C 2C 3C 4C 

Muito baixa (D)  1D 2D 3D 4D 

Improvável (E)  
 

1E 2E 3E 4E 

 
Face à combinação probabilidade / gravidade traduzida na matriz de riscos, a classificação 
dos riscos efetua-se da forma indicada no quadro seguinte. 
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Quadro V.2.4 – Classificação dos riscos.  
Nível de Risco Ação  

Muito Alto I Risco inaceitável. 

Alto II Exige a implementação de um Sistema de Gestão do Risco. 

Médio III 

Exige a adoção de medidas de redução do nível de gravidade 
ambiental expectável; 
Exige a adoção de medidas de redução dos danos ambientais 
inevitavelmente produzidos. 

Baixo IV Exige a adoção de medidas de prevenção de carácter geral e de 
redução dos danos ambientais inevitavelmente produzidos. 

Desprezável V Sem necessidade de adoção de medidas especiais. 

 
Esta metodologia tem intrínseca uma abordagem conservadora no que respeita à 
determinação do índice de risco em face das probabilidades de ocorrência dos fenómenos e 
dos níveis de gravidade ambiental (significado dos impactes ambientais), de forma a exigir 
uma ponderação cuidada sobre a definição das ações a desencadear face ao nível de risco 
determinado, na medida em que um mesmo índice de risco pode resultar de fenómenos com 
distintas probabilidades de ocorrência e/ou distintas consequências ambientais.  
 
V.3 – SECA METEOROLÓGICA  
 
V.3.1 – PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 
 
Seca define-se como um desequilíbrio natural e temporário na disponibilidade de água que 
consiste em precipitação persistentemente abaixo da média, cuja ocorrência é imprevisível ou 
difícil de prever, e que resulta na redução da disponibilidade dos recursos hídricos e da 
capacidade de resposta dos ecossistemas, sejam eles naturais ou antrópicos. (Pereira, L. S. 
et al., 2009 in Paulo, A. et al., 2017) 
 
De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA, I. P., 2017), a ocorrência de 
secas deve enquadrar-se em anomalias da circulação geral da atmosfera, a que 
correspondem flutuações do clima numa escala local ou regional. A situação geográfica do 
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território de Portugal Continental é favorável à ocorrência de episódios de seca, quase sempre 
associados a situações meteorológicas de bloqueio em que o anticiclone subtropical do 
Atlântico Norte se mantém numa posição que impede que as perturbações da frente polar 
atinjam a Península Ibérica.  
 
No final de 2017 todo o território de Portugal continental se encontrava em situação de seca 
severa (24.8 %) e extrema (75.2 %), segundo o índice meteorológico de seca – PDSI. A longo 
prazo, as previsões sugerem que deverá manter-se uma tendência de diminuição da 
precipitação em todo o território, com especial incidência na região sul, com a temperatura a 
aumentar, em média, entre 2,5ºC e 4ºC, conforme os dois cenários climáticos desenvolvidos, 
um menos gravoso, admitindo o controlo do aumento das emissões dos gases de efeito de 
estufa, e um outro mais gravoso, resultante de um crescimento contínuo das emissões 
durante o séc. XXI. (IPMA, I.P, 2017) 

 
Um estudo recentemente publicado no Iternational Jounal of Climatology (Guerreiro, S. B.     
et al., 2017), começa por referir que a maioria dos estudos realizados sobre a temática da 
seca na Península Ibérica aponta para a diminuição da precipitação, com variações 
geográficas e sazonais no conjunto peninsular, relacionada com as alterações climáticas, 
ressaltando, contudo, que são escassos os estudos que avaliaram a evolução provável deste 
fenómeno neste território. 
 
Este foi o objetivo do mencionado estudo, que efetua projeções até 2100, com a utilização de 
diferentes modelos previsionais, tendo por base as condições históricas de índices de seca e 
de percentagem de bacia hidrográfica em seca severa e extrema, considerando as bacias do 
Douro, Tejo e Guadiana. Os resultados obtidos neste estudo para as diferentes bacias são 
semelhantes, sendo que, embora a disseminação das projeções das diferentes correntes do 
modelo climático seja muito ampla, todos os modelos mostram um aumento nas condições de 
seca ao longo de 1961-2100. Alguns modelos preveem pequenos aumentos das condições de 
seca, enquanto a maioria dos modelos projeta secas plurianuais atingindo um DSI-12 de 
800%, ou seja, 8 anos de insuficiente precipitação média anual (Guerreiro, S. B. et al., 2017). 
 
A região em estudo, inserida no Noroeste de Portugal Continental, não constitui exceção às 
tendências projetadas de seca no território continental nacional, embora se caracterize por 
maiores níveis de precipitação média anual face às restantes regiões. Com efeito, em outubro 
de 2017, a região em estudo inseria-se num nível de seca severa, quando cerca de 80% do 
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território nacional se encontrava em seca extrema, tendo em novembro passado a inserir-se 
num nível de seca moderada e em dezembro em seca fraca, mês este em que cerca de 55% 
do território nacional se encontrava ainda em seca severa ou extrema. (IPMA, 2017) 
 
Considera-se, portanto, na presente análise que para a região em estudo existe elevada 
probabilidade de continuar a ser sujeita a períodos de seca, embora, muito provavelmente, 
com duração e intensidade inferiores a outras regiões do território nacional, tal como tem 
vindo a ser registado e como as previsões apontam, por se caracterizar por um padrão de 
precipitação mais favorável. 
 
V.3.2 – GRAVIDADE DOS DANOS AMBIENTAIS 
 
A intensificação dos fenómenos de seca na região em estudo conduzirá, em geral, à 
diminuição das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, tendo esta últimas 
influência na pedreira em estudo uma vez que utiliza água subterrânea obtida através de um 
furo de captação (ver item II.5.13). 
 
Embora os processos produtivos desta pedreira sejam realizados essencialmente por via 
seca, a progressiva escassez de água poderia condicionar algumas atividades do processo de 
extração de rocha, como o corte por fio diamantado, onde pequenos quantitativos de água 
são utilizados para o arrefecimento do fio de corte, assim como as medidas de controlo do 
empoeiramento relacionadas com a injeção de água aquando da abertura dos furos de 
extração e com a aspersão ou rega dos caminhos internos da pedreira. 
 
Se bem que a primeira questão apontada (arrefecimento dos utensílios de corte) seja do foro 
tecnológico, situação para a qual a indústria teria de encontrar soluções, sem que desta 
situação se antevejam consequências ambientais, já quanto à segunda questão (controlo do 
empoeiramento) as consequências ambientais traduzir-se-iam num aumento da produção de 
poeiras suscetíveis de serem emitidas para o ar ambiente e, deste modo, fazerem aumentar 
os níveis de empoeiramento na área da pedreira e na sua envolvente.  
 
Os níveis de empoeiramento associados a esta pedreira atualmente pouco significativos, tal 
como os resultados na campanha de avaliação de PM10 realizada para este estudo 
demonstram (ver item III.10.3), poderiam ser incrementados no ar ambiente com a potencial 
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de afetação dos aglomerados populacionais mais próximos da pedreira, caso se chegue ao 
ponto da escassez de água vir a ser de tal maneira severa que impossibilite a sua utilização 
para a finalidade de controlo do empoeiramento. 
 
Atendendo aos baixos níveis de emissão de poeiras que atualmente caracterizam a pedreira 
em análise e o seu relativo afastamento às povoações situadas na sua envolvente, com 
exceção da povoação de Gandrachão que se encontra mais próxima, mas também mais 
protegida pela forma do relevo, e considerando que os processos produtivos da pedreira não 
tenderiam a intensificar-se, não se antevê que, mesmo em cenário extremo, a laboração da 
pedreira venha a condicionar significativamente a qualidade do ar do território onde se insere. 
Outra consequência da escassez de água na pedreira far-se-á sentir ao nível das medidas de 
recuperação paisagística previstas no PARP, concretamente quanto ao tipo de revestimento 
vegetal preconizado, sendo de prever que em situação de secas frequentes não seja possível 
materializar em toda a sua plenitude e diversidade o coberto vegetal previsto neste Plano. 
 
Com efeito, a intensificarem-se as situações de seca na região, algumas das espécies 
arbóreas previstas no PARP, assim como as próprias metodologias de revegetação, poderão 
revelar-se inadequadas, embora tal não venha a impedir (a não ser numa situação de aridez 
generalizada que mesmo as mais desfavoráveis projeções não preveem para a região em 
estudo) que a revegetação da área da pedreira não possa vir a concretizar-se com recurso a 
outras espécies vegetais mais adaptadas a essas novas condições climáticas. 
 
Por último, referem-se os incêndios florestais, cuja probabilidade de ocorrência está também 
relacionada com as alterações climáticas, nomeadamente com o aumento das temperaturas 
médias mensais, mas em particular, com o dilatar no tempo do período seco, tendo estes 
incêndios já assumido dimensões ambientais e humanas trágicas no nosso País, como é por 
todos sabido.  
 
Estando inserida num território de cariz florestal, onde a probabilidade de ocorrência de 
incêndios florestais é elevada, como tem vindo a suceder nos anos mais recentes, a pedreira 
deve adotar medidas conducentes a minimizar a sua vulnerabilidade a este fenómeno, bem 
como prosseguir a implementação de medidas destinadas a abolir o risco dela própria poder 
constituir a origem de um incêndio, situação que nunca se verificou em todos os incêndios de 
que há registo na área de implantação do projeto (ver item III.5.2.3.1). 
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Analisando as consequências ambientais de um incêndio, que possam correlacionar-se 
diretamente com a pedreira em estudo, seja por invasão da área da pedreira por um incêndio 
provindo do seu exterior, seja por um incêndio que possa ser iniciado na própria pedreira, não 
se prevê que, a pedreira por si só, possa, na primeira situação considerada, incrementar a 
gravidade desse incêndio “exterior” e, na segunda situação considerada, dar origem a danos 
ambientais graves. 
 
Com efeito, face a um incêndio provindo do exterior, a pedreira constitui uma barreira à 
propagação do mesmo, ao tratar-se de uma área essencialmente rochosa (área de 
exploração), em grande parte desprovida de coberto vegetal. A pedreira constitui, assim, uma 
área atenuadora e, portanto, não incrementadora, da intensidade de um incêndio que possa 
lavrar pela sua envolvente. Face a um incêndio com eventual origem na própria pedreira, para 
além da baixa probabilidade desta ocorrência (os sistemas produtivos da pedreira não 
envolvem processos de combustão ou comburentes, a não ser os realizados nos motores dos 
equipamentos móveis), também devido ao cariz rochoso da área da pedreira, complementado 
com a faixa de proteção prevista ao redor das instalações anexas, o mais provável seria que 
esse foco de incêndio ficasse contido na pedreira, com baixa probabilidade de poder vir a 
adquirir maiores proporções. 
 
De referir ainda que nesta pedreira não há lugar ao armazenamento de explosivos, os quais 
são colocados na pedreira, por transportador legalmente autorizado, no dia para o qual são 
requisitados, mediante as necessidades de consumo previstas, sendo as eventuais sobras de 
explosivo expedidas da pedreira, no final desse mesmo dia, pelo mesmo transportador.   
 
Neste contexto, prevê-se que os danos ambientais de um incêndio, passíveis de se 
relacionarem intrinsecamente com a pedreira em estudo, assumiriam baixa gravidade 
ambiental, considerando ainda que serão devidamente mantidas na pedreira as medidas 
referidas neste EIA, de prevenção e proteção das florestas contra incêndios (ver itens IV.5.4 e 
V.3.4). 
 
Na fase de desativação e pós-desativação, considera-se que as espécies vegetais, assim 
como a correspondente disposição espacial na área da pedreira, como previsto no PARP, 
enquadram-se nas melhores práticas silvícolas de defesa da floresta contra incêndios, ao 
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garantir descontinuidades verticais e horizontais dos povoamentos previstos, com alternância 
de parcelas com distinta inflamabilidade e combustibilidade. 
 
Em suma, são estes os aspetos decorrentes da intensificação dos fenómenos de seca 
meteorológica no território nacional aos quais a pedreira em estudo poderá ser vulnerável, 
cuja análise, fundamentada no acima exposto, leva a atribuir baixa gravidade aos danos 
ambientais intrinsecamente relacionados com a laboração da pedreira. 
 
V.3.3 – NÍVEL DE RISCO 
 
Do exposto, e de acordo com a metodologia descrita nesta secção, resulta efetuar a seguinte 
classificação do risco associado ao fenómeno de seca meteorológica: 
 
Quadro V.3.1 - Classificação do risco associado a seca meteorológica. 

Parâmetros da análise Resultado matricial Nível de Risco 

Classe de probabilidade do fenómeno  Elevada (A) 
Nível de gravidade ambiental Baixa (4) 

4A Médio (III) 

 
V.3.4 – MEDIDAS RECOMENDADAS 
 
No que respeita às disponibilidades hídricas, as medidas recomendadas para a redução do 
associado risco ambiental, passam pela promoção do uso eficiente da água na pedreira, 
através de procedimentos que devem desde já começar a ser implementados, de modo a que, 
em situação de seca efetiva, se encontrem já bem enraizados na organização e, assim, a 
pedreira possa estar melhor preparada para fazer face a condições de escassez de água, 
com a menor afetação possível, quer dos seus processos produtivos, quer do seu 
desempenho ambiental. 
 
Estas medidas foram já propostas neste EIA para a mitigação dos impactes nos recursos 
hídricos (ver item IV.8.6), sendo aqui de reforçar a promoção da redução progressiva do 
consumo de água limpa extraída do furo de captação, através das seguintes medidas: 
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� Avaliar e otimizar os caudais efetivamente necessários para o arrefecimento dos 
elementos de corte de pedra, abolindo práticas que levem ao desperdício de água nas 
frentes de desmonte; 

 
� Reduzir ao mínimo indispensável a periodicidade e o tempo de lavagem dos 

equipamentos; 
 
� Introduzir dispositivos de regulação e redução do fluxo de água em todos os dispositivos 

de saída/consumo; 
 
� Manter em bom estado as condutas e as canalizações de água; 
 
� Utilizar a água clarificada nas bacias de decantação para a rega por aspersão dos 

acessos interiores da pedreira; 
 
� De uma forma geral, em caso de intensificação dos períodos de seca, deverão ser 

equacionados sistemas e procedimentos que permitam à pedreira efetuar o melhor 
aproveitamento da água utilizada em todos os seus processos, passível de tratamento e 
reutilização. 

 
A empresa proponente deve ainda atender às seguintes medidas: 
 
� Acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos para o setor extrativo, no que concerne a 

sistemas de contenção de poeiras, nomeadamente por aspiração, para os atos da 
perfuração de rocha, tal como atualmente é já de uso corrente nas máquinas de 
perfuração munidas de captador de poeiras; 

 
� A medida já proposta neste estudo (item IV.9.4) de preservação e reforço da vegetação 

arbórea presente nas zonas de defesa, assume, neste contexto, importância acrescida 
como barreira eficaz à propagação de empoeiramento para o exterior da pedreira; 

 
� A intensificação da seca meteorológica poderá colocar a necessidade de se proceder à 

substituição das espécies vegetais propostas no PARP por outras mais adaptadas a 
ambientes mais secos. Nestas condições, será também de equacionar a substituição do 
método de hidrossementeira por sementeiras de precisão, assim como, a introdução de 
sistemas de rega, os quais, em caso de necessidade, deverão ser dimensionados para a 
menor utilização possível de água; 
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� A referida eventual alteração do PARP deverá continuar a assegurar a eficácia das 
funcionalidades da área recuperada da pedreira no âmbito da defesa da floresta contra 
incêndios; 

 
� Assegurar a manutenção da faixa de proteção ao redor das instalações anexas, assim 

como o apetrechamento das máquinas de combustão interna ou externa com os 
dispositivos de prevenção e combate a incêndios, em cumprimento das disposições 
(artigos 15.º e 30.º) do D. L. 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual;  

 
� Manter o reservatório de armazenamento de gasóleo em boas condições de 

operacionalidade e de segurança, assim como a respetiva zona de proteção, em 
cumprimento das disposições da Portaria 131/2002, de 9 de fevereiro, alterada pela 
Portaria 362/2005, de 4 de abril.  

 
V.4 – TEMPESTADES  
 
V.4.1 – PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 
 
As tempestades associam-se à ocorrência, em simultâneo ou individualizada, de diferentes 
fenómenos meteorológicos, tais como episódios de chuvas intensas (> 16 mm/h) suscetíveis 
de provocar alagamentos ou inundações, e ventos fortes (entre 35 km/h e 55 km/h) ou muito 
fortes (> 55 km/h), neste caso passíveis de se identificarem com tornados ou ciclones,  
suscetíveis de afetar estruturas construídas e, deste modo, causar danos ambientais.  
 
Os dados meteorológicos disponibilizados pelo IPMA (ver item III.6), indicam para a região em 
estudo uma precipitação média anual de 1178,5 mm, em geral, bem distribuída ao longo do 
ano, com um valor médio mensal de 182,9 mm registado no mês mais chuvoso (dezembro) e 
um valor máximo diário de 118,5 mm, registado no mês de setembro.  
 
No que respeita ao regime de ventos, os ventos mais intensos apresentam velocidades 
médias anuais que não excedem os 9,5 km/h, não havendo registos de ventos com 
velocidades compreendidas entre 35 km/h e 55 km/h (ventos fortes) ou de ventos com 
velocidades superiores a 55 km/h (ventos muito fortes), (ver item III.6.5). 
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Estes dados indicam que a região em estudo, embora se encontre entre as mais chuvosas do 
território nacional, não é propensa a períodos prolongados de extrema precipitação, sendo 
muito baixa a nula a frequência de ocorrência de ventos fortes e de ventos muito fortes. 
Também não é de considerar para a área em estudo a ocorrência de tempestades associadas 
a queda de neve ou de granizo.   
 
Contudo, decorrente das alterações climáticas, diversos documentos relacionados com esta 
temática apontam para a intensificação, em termos globais, de tempestades associadas a 
fenómenos de elevada precipitação (Hartmann, D. L. et al., 2013; Otto, F. et al., 2018) aos 
quais o território nacional não estará, certamente, imune. 
 
Neste contexto, considera-se que a região em estudo não é suscetível à ocorrência de 
tempestades com ventos fortes ou muito fortes, embora se atribua uma média probabilidade 
de ocorrência de períodos de elevada pluviosidade associados a chuvas torrenciais. 
 
V.4.2 – GRAVIDADE DOS DANOS AMBIENTAIS 
 
A pedreira em estudo processa uma atividade a céu-aberto efetuada com recurso a 
equipamentos móveis (pás-carregadoras, escavadoras-giratórias, etc.) ou amovíveis 
(máquinas de perfuração, etc.), não existindo na pedreira instalações industriais ou outro tipo 
de estruturas construídas com dimensão tal que leve a prever que a eventual ocorrência de 
ventos fortes ou muito fortes possa provocar danos em construções com possíveis 
consequências ambientais.  
 
Particular atenção foi tida com o reservatório de gasóleo, tendo-se concluído que não é 
provável que, mesmo em situação de ventos muito fortes, esse reservatório possa ser 
desestabilizado, tendo em conta a sua forma de apoio e o maciço de sustentação, bem como 
o local abrigado em que se encontra. 
 
Por conseguinte, o fenómeno aqui considerado relaciona-se com a ocorrência de elevada 
precipitação que, originando à superfície quantidades de água acima do normal, nem as redes 
de drenagem naturais, nem os sistemas artificiais de drenagem, em termos gerais, têm 
capacidade para escoar de forma ordenada e em tempo útil. 
 



 

V.13 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

A pedreira em análise fica afastada de leitos de cheia associados a cursos de água sazonais 
ou perenes, com exceção da linha de água de 2.ª ordem que confina com o extremo W da 
área da pedreira, abrangendo, portanto, uma pequena bacia de drenagem e numa zona de 
montante, insuscetível de, mesmo num período crítico, as suas águas poderem extravasar 
significativamente o canal de drenagem e, assim, provocar inundações na pedreira. 
 
As águas pluviais que precipitarem no interior da pedreira serão recolhidas e encaminhadas 
pela rede de drenagem a instalar na pedreira em direção a bacias de decantação que se 
encontrarão instaladas na zona de cotas mais baixas na periferia da pedreira, conforme está 
previsto no Plano de Pedreira (ver item II.5.14).  
 
Em situação de precipitação intensa por um período mais ou menos prolongado, é expectável 
que o tempo de residência da água no interior das bacias seja reduzido, ou seja, as águas 
drenadas entrarão nas bacias e estas deverão estar preparadas para escoar esses caudais 
para o meio exterior de forma ordenada e em condições de segurança.  
 
É provável que, nestas situações extremas, o tempo de residência da água nas bacias não 
permita efetuar uma adequada decantação dos sólidos suspensos até à libertação dessa 
água para o meio exterior, mas daqui não decorre que a pedreira possa ser tida como a 
origem da afetação da qualidade da água, em alturas em que, naturalmente, todos os cursos 
de água conduzem águas carregadas de sólidos suspensos, com elevada turbidez, adquirindo 
a cor “barrenta” que comummente se observa nestas situações. 
 
Também não é razoável exigir que a pedreira construa bacias de decantação com capacidade 
de armazenamento capaz de fazer face a caudais de água originados em episódios extremos 
de tempestades com intensa precipitação (seriam, certamente, estruturas colossais face à 
dimensão do projeto de pedreira em questão), devendo-se ainda não perder de vista que se 
trata, e tão só neste projeto, de águas pluviais.  
 
Contudo, se as bacias não estiverem devidamente preparadas para efetuarem o escoamento 
da água em condições de segurança, poderão ocorrer ruturas que permitam o derramamento 
das lamas nestas contidas para o meio exterior da pedreira, uma vez que se encontrarão 
instaladas em zonas periféricas da área de exploração, pese embora não se preveja que tal 
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eventual ocorrência pudesse afetar mais do que uma pequena área no limite imediato da 
pedreira, atendendo ao volume de lamas que as mesmas comportarão.  
 
Face ao exposto, considera-se que a ocorrência de uma tempestade com intensa 
pluviosidade poderia ter repercussões ambientais de gravidade moderada, relacionada com a 
suscetibilidade de serem causadas ruturas nas bacias de decantação de águas pluviais 
devido a chuvas torrenciais.  
 
V.4.3 – NÍVEL DE RISCO 
 
A probabilidade de ocorrência de tempestades com elevada pluviosidade e a gravidade dos 
danos ambientais relacionáveis com a pedreira em estudo, leva a classificar o risco associado 
a este fenómeno conforme indicado no quadro seguinte. 
 
Quadro V.4.1 - Classificação do risco associado a tempestades com elevada pluviosidade. 

Parâmetros da análise Resultado matricial Nível de Risco 

Classe de probabilidade do fenómeno  Média (B) 
Nível de gravidade ambiental Moderada (3) 

3B Médio (III) 

 
V.4.4 – MEDIDAS RECOMENDADAS 
 
A redução do nível de risco passa pela construção de bacias de decantação que garantam 
uma resistência adequada a cargas hidrostáticas elevadas e aos fenómenos de erosão 
hídrica. Para tal, recomendam-se as seguintes medidas: 
 
� As bacias de decantação deverão consistir em depressões escavadas na rocha 

subjacente, de modo a ficarem confinadas em todo o seu perímetro pelo próprio maciço 
rochoso; 

 
� As bacias serão dimensionadas para garantir um processo de decantação eficiente 

mesmo em condições de períodos prolongados de precipitação, recomendando-se a 
escavação de estruturas prismáticas retangulares, com altura mínima de talude de 3,40 m 
e uma área mínima de 65 m2; 
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� Na zona de descarga de cada bacia, a partir do talude jusante, será aberta uma vala com 
cerca de 1,50 m de profundidade e 1,00 m de largura, direcionada, com ligeira inclinação 
descendente, para o exterior da área da pedreira. Nesta vala serão instaladas manilhas 
de betão armado com 0,60 m de diâmetro mínimo; 

 
� Na zona de descarga de cada bacia, as manilhas de betão armado serão acopladas a um 

elemento coletor da água clarificada, correntemente designado por “cachimbo”, que 
poderá ser construído em madeira, com secção retangular livre (0,50 m x 0,40 m). A face 
deste elemento que fica voltada para a bacia, será munido de comportas sobrepostas e 
amovíveis que permitirão regular em qualquer altura o nível da água clarificada, a partir 
do qual se pretende a libertação para o exterior; 

 
� Nas mencionadas zonas de descarga, o espaço causado pela abertura da vala destinada 

à conduta de manilhas, será tamponado com a construção de um maciço em betão 
armado com 0,40 m de espessura mínima, devidamente encastrado na rocha envolvente. 
Este maciço de betão servirá ainda para solidarizar a junção da (primeira) manilha com o 
cachimbo e para a própria amarração deste elemento;  

 
� O restante troço da vala, uma vez instalada a conduta de manilhas, será totalmente 

preenchido por gravilhas graníticas e encimado por camada de terras vegetais.     
 
A figura seguinte representa um corte esquemático da bacia recomendada para a recolha e 
decantação de águas pluviais.  
 
Figura V.4.1 – Corte esquemático da bacia de decantação de águas pluviais (S/escala).  
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Esta solução é frequentemente utilizada com eficácia em pedreiras quando a finalidade do 
tratamento se relaciona com a decantação de águas pluviais de escorrência, impregnadas por 
partículas sólidas de cariz geológico, como é o caso em estudo. Constituindo a própria rocha 
os taludes (“paredes”) das bacias, estas serão devidamente resistentes às solicitações 
hidrostáticas e não serão sujeitas a fenómenos erosivos em situação de chuvas torrenciais, 
garantindo, assim, o cabal confinamento das lamas. Este modelo conceptual poderá e deverá 
ser ajustado às efetivas condições de campo, de modo a assegurar os objetivos que se 
pretendem alcançar.  
 
Outras medidas destinadas a reduzir o risco associado a tempestades: 
 
� Reforçar e manter em bom estado de conservação os pontos de apoio/amarração do 

depósito de gasóleo ao maciço de suporte;  
 
� Dimensionar as valetas de drenagem das águas pluviais de modo a garantirem o 

escoamento em período de elevada precipitação, mantendo-as sempre desobstruídas e 
em bom estado de conservação; 

 
� Proceder à remoção periódica das lamas depositadas nas bacias de decantação. Estas 

deverão encontrar-se sempre libertas de lamas no final do verão; 
 
� Proceder à inspeção periódica, pelo menos no final do verão, do estado de conservação 

das bacias de decantação, em particular dos elementos localizados nas zonas de 
descarga (maciço de betão armado, cachimbo e a sua ligação à conduta de manilhas); 

 
� No caso de se verificar o assoreamento de terrenos envolventes da pedreira devido a 

eventuais falhas do sistema de drenagem e de decantação das águas pluviais, proceder 
no imediato à remoção dos materiais acumulados e resolver a(s) falha(s) identificadas(s).  
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V.5 – SISMOS  
 
V.5.1 – PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 
 
Tendo por base os registos históricos, a área de implantação do projeto em estudo localiza-se 
numa região de baixa intensidade sísmica – grau VI na escala de Mercalli Modificada –, 
classificada como Zona D no Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 
Edifícios e Pontes.  
 
A baixa probabilidade de ocorrência de sismos de elevada intensidade nesta região leva a que 
o mencionado regulamento lhe atribua o mais baixo coeficiente de sismicidade (α = 0,3) para 
o cálculo de estruturas.  
 
Nesta análise considera-se, como média, a probabilidade de ocorrer um sismo com um grau 
de intensidade VI na região em estudo.  
  
V.5.2 – GRAVIDADE DOS DANOS AMBIENTAIS 
 
As potenciais consequências para o meio ambiente (sistemas ambientais, pessoas e bens) de 
um sismo com um grau de intensidade sísmica VI são traduzidas na descrição da escala de 
Mercalli Modificada, como se transcreve: 
 
«O sismo é sentido por todas as pessoas; as pessoas caminham com dificuldade, os objectos 
e quadros caem, o revestimento dos muros pode rachar, as árvores e os arbustos são 
sacudidos; danos leves podem acontecer em imóveis mal construídos, mas nenhum dano 
estrutural». 
 
As instalações anexas da pedreira de Campinhos são construções de pequena dimensão, 
essencialmente constituídas por estruturas metálicas (telheiros e pequenos edifícios), 
algumas complementadas por paredes em alvenaria, considerando também o maciço de 
betão armado que suporta o reservatório de gasóleo. 
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Trata-se, em geral, de estruturas bem construídas e dimensionadas para as respetivas 
finalidades, o que, aliado à sua reduzida dimensão, não leva a prever que a ocorrência de um 
sismo com a intensidade prevista possa afetar a integridade das mesmas ao ponto de causar 
danos ambientais, nomeadamente devidos a derrames de combustível. 
 
Na área de exploração, um sismo com este grau de intensidade poderia proporcionar a 
abertura da fraturação do maciço rochoso ou mesmo induzir micro-fissuras nas zonas mais 
superficiais e, como tal, já descomprimidas do maciço, mas não é de prever que pudesse 
causar a movimentação de massas rochosas ou quaisquer alterações da superfície 
topográfica. As consequências destas eventuais afetações do maciço rochoso, traduzir-se-iam 
essencialmente nos níveis de produtividade da pedreira (menor rentabilidade da extração de 
blocos), sem repercussões expectáveis a nível ambiental.  
 
Nos enchimentos de escombros projetados no Plano de Pedreira para colmatar os vazios da 
escavação, um sismo com a intensidade prevista poderia provocar pequenos deslocamentos 
dos materiais depositados, cuja possível ocorrência poderia induzir, num período mais ou 
menos prolongado após o sismo, zonamentos instáveis e, consequentemente, proporcionar 
deslizamentos ou desmoronamentos de escombros nessas zonas dos enchimentos.  
  
Nesta situação, as consequências sentir-se-iam essencialmente no interior da pedreira (riscos 
para trabalhadores e máquinas), uma vez que os enchimentos serão materializados no interior 
das zonas de escavação ficando assim confinados, em grande parte do seu perímetro, pelos 
taludes das bancadas de desmonte, não sendo, contudo, de pôr de lado a possibilidade de 
poderem ocorrer deslizamentos para o meio exterior imediato da área da pedreira, caso a 
instabilização seja causada em zonas dos enchimentos mais periféricos da área da pedreira.   
 
Contudo, não se prevê que os possíveis danos ambientais decorrentes da situação acima 
referida viessem a exceder com significado as zonas de defesa estabelecidas no Plano de 
Pedreira, considerando o método previsto no Plano de Pedreira para a deposição de 
escombros nos vazios da escavação, à medida do desenvolvimento da exploração, formando 
enchimentos em degraus com largos patamares, com alturas da ordem de 15 m e inclinações 
de talude da ordem de 45º, parâmetros que se consideram adequados para assegurar a 
estabilidade dos escombros depositados.  
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Neste âmbito, teve-se particularmente em conta o setor Este da pedreira, onde se encontra 
uma ampla zona de defesa prevista no Plano de Pedreira com o objetivo específico de 
proteção à elevação “Castelo de S. Martinho”, não sendo, assim, de prever qualquer possível 
afetação deste geosítio por escorregamentos de escombros ou de quaisquer outros materiais 
relacionados com a pedreira em estudo. 
 
Nestas condições, não é expectável que a ocorrência de um sismo na região com um grau de 
intensidade VI, ou mesmo de maior intensidade, colocasse a pedreira em estudo na origem de 
danos ambientais com um nível de gravidade superior a marginal.  
 
V.5.3 – NÍVEL DE RISCO 
 
Com base no exposto, efetua-se a seguinte classificação do risco ambiental associado a 
sismos. 
 
Quadro V.5.1 - Classificação do risco associado a sismos. 

Parâmetros resultantes da análise Resultado matricial Índice de Risco 

Classe de probabilidade do fenómeno  Média (B) 
Nível de gravidade ambiental Baixa (4) 

4B Baixo (IV) 

 
V.5.4 – MEDIDAS RECOMENDADAS 
 
� Realizar inspeções periódicas às estruturas e elementos construtivos dos edifícios, tais 

como pilares, vigamentos, coberturas, maciços de suporte, incluindo do reservatório de 
gasóleo, procedendo à resolução adequada e imediata das anomalias detetadas; 

 
� Cumprir as zonas de defesa definidas no Plano de Pedreira, as quais, como já referido, 

devem constituir áreas providas de vegetação natural, a preservar e a fomentar; 
 
� Efetuar uma gestão criteriosa dos escombros produzidos na pedreira, evitando a sua 

deposição provisória próximo das zonas de defesa e procedendo à sua deposição 
definitiva nos vazios da escavação, de acordo com as especificações do Plano de 
Pedreira;   
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� Implementar as medidas preconizadas para a redução dos riscos associados a eventuais 
rupturas das bacias de decantação (ver item V.4.4);  

 
� Estabelecer o diálogo com os serviços de Proteção Civil Municipal e com o corpo de 

Bombeiros do concelho de Monção, no sentido de se prever uma atuação integrada da 
pedreira com os planos de emergência municipais em caso de sismo; 

 
� Após a ocorrência de um sismo, competirá à empresa proponente desenvolver as ações 

necessárias à remediação dos danos ambientais que eventualmente vieram a verificar-se, 
identificados como resultantes da sua atividade.  

 
V.6 – CONCLUSÕES 
 
Da presente análise verifica-se que os fenómenos naturais identificados como suscetíveis de 
se exercerem na área de implantação do projeto – seca meteorológica, tempestades e 
sismos, conferem níveis de risco ambiental de baixo a moderado, decorrentes das respetivas 
probabilidades de ocorrência e dos consequentes danos (impactes) ambientais passíveis de 
se relacionarem com a pedreira em estudo. 
 
A seca meteorológica constitui o fenómeno ao qual foi atribuída a maior probabilidade de 
ocorrência, embora com danos ambientais de baixa gravidade no que se relaciona com a 
pedreira em estudo. Não obstante, a provável intensificação deste fenómeno nos anos 
vindouros, leva a que a pedreira deva desde já preparar-se para fazer face a períodos 
prolongados de escassez de água através da implementação de medidas e boas práticas na 
utilização do recurso água, cujo arreigamento no seio da organização permitirá uma mais 
rápida e melhor adaptação da pedreira às condições adversas previstas, de modo a que no 
futuro não venha a deparar-se com condicionalismos significativos ao nível, quer dos seus 
processos produtivos, quer do seu desempenho ambiental, nomeadamente ao nível da 
qualidade do ar (empoeiramento). 
  
Ainda neste domínio da seca meteorológica, a pedreira deverá também implementar as 
medidas de defesa da floresta contra incêndios legalmente estabelecidas, bem como prever 
medidas conducentes a não comprometer os objetivos da recuperação ambiental paisagística, 
designadamente ao nível da revegetação das áreas exploradas. 
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Dos fenómenos com moderada probabilidade de ocorrência – tempestades e sismos –, as 
tempestades com chuvas torrenciais podem causar danos ambientais que se consideraram de 
gravidade moderada, devido à possibilidade de rutura das bacias de decantação das águas 
pluviais previstas para a pedreira e consequente extravasamento das lamas nestas contidas 
para o meio exterior. 
 
A redução deste nível de gravidade passa por instalar bacias de decantação com adequada 
resistência às cargas hidrostáticas e aos fenómenos erosivos dos seus taludes, em situações 
extremas de pluviosidade, garantido, assim a sua completa integridade. O modelo de bacia de 
decantação recomendado neste estudo, a par com as demais medidas propostas neste 
domínio, permitirá abolir este risco, ressalvando-se que se trata de um modelo conceptual 
que, como tal, poderá (deverá) ser adaptado às condições efetivas de campo, reajustando 
e/ou redefinindo os parâmetros construtivos propostos, sempre com o objetivo de assegurar a 
maior eficácia destas estruturas. 
 
Relativamente a sismos, à moderada probabilidade de ocorrência associa-se um baixo nível 
de gravidade ambiental relacionado com a pedreira em estudo, sendo, contudo, 
imprescindível a correta implementação do Plano de Pedreira, em particular no que respeita à 
metodologia prevista neste Plano para a deposição dos escombros nos vazios da escavação.     
 
Em suma, desta análise conclui-se que a pedreira em estudo, incluindo o seu projeto de 
ampliação, tem baixa vulnerabilidade a fenómenos naturais indutores de riscos ambientais, 
não sendo, portanto, expectável que venha a estar na origem de danos (impactes) ambientais 
graves (significativos) face à eventual ocorrência desses fenómenos no território onde se 
insere.  
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VI – MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 
 
VI.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A monitorização ambiental definida para o projeto em avaliação tem como principal objetivo 
fornecer as “ferramentas” necessárias à prática de uma gestão sustentada do recurso 
geológico, com base no estabelecimento de um sistema de informação sobre as condições do 
ambiente na área da pedreira e na sua envolvente. 
 
Pretende-se, assim, implementar um Plano de Monitorização assente nos princípios: 
 
� Ser cientificamente baseado; 
� Produzir resultados que possam ser interpretados e que conduzam a conclusões;  
� Ser suficientemente flexível para permitir reconsiderar tarefas e abordagens face aos 

resultados obtidos.  
 
Assente nestes princípios, o Plano de Monitorização irá possibilitar a recolha sistemática de 
informação ambiental, cuja análise permitirá conhecer e avaliar:  
 
� O estado do ambiente;  
� As causas das alterações do estado do ambiente;  
� O significado de eventuais alterações do ambiente; 
� A eficácia das medidas mitigadoras preconizadas. 
 
Centrado, portanto, na avaliação de cenários presentes ou passados (o que está a acontecer 
ou o que aconteceu), o plano de monitorização proposto irá também fornecer a informação 
necessária à identificação de sinais precoces de aviso e, consequentemente, permitir 
antecipar novas questões ambientais que possam emergir no decorrer da vida útil da pedreira. 
 
Para tal, preconiza-se que a monitorização abranja os domínios do ambiente acústico, 
vibrações, resíduos industriais e de extração e qualidade da água, domínios nos quais, 
embora as análises efetuadas neste EIA não levem a prever impactes negativos significativos, 
será avisado proceder à sua monitorização para assegurar o bom desempenho ambiental da 
pedreira ao longo da sua vida útil. 



 

VI.2 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

A avaliação das alterações induzidas no ambiente será efetuada confrontando os valores 
obtidos através da monitorização com valores recomendados, tendo estes sido definidos na 
observância dos requisitos legais e das normas de proteção ambiental em vigor, por forma a 
permitir a deteção e correção atempada de eventuais situações anómalas.  
 
Deste modo, ter-se-á uma avaliação sistemática do cenário ambiental associado à pedreira, 
que possibilitará equacionar e implementar ações preventivas ou corretivas, de acordo com 
um planeamento flexível e que assegure eficácia às decisões tomadas. 
 
Por fim, refere-se que, face às limitações tanto de recursos humanos como de meios de 
observação/medição, pretendeu-se desenhar uma monitorização que, sem prejuízo dos 
objetivos traçados, não implique a dispersão ou sobrecarga dos recursos humanos da 
empresa, nem a utilização de métodos dispendiosos. 
 
VI.2 – PLANO DE MONITORIZAÇÃO 
 
O Plano de Monitorização é apresentado nos quadros seguintes. 
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Quadro VI.2.1 – Plano de Monitorização. 

 
 

DOMÍNIOS DE 
MONITORIZAÇÃO 
 

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 

AM
BIE

NT
E A

CÚ
ST

IC
O 

• Atividades de 
extração; 

 
• Equipamentos 

móveis. 

De acordo com o                      
D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, 
na sua redação atual: 
• LAr – Nível de avaliação do 

Ruído Ambiente (dB(A)), no 
período de referência em que 
se insere o horário de 
laboração da pedreira; 

• LAeq (RR) – Nível sonoro 
contínuo equivalente do 
Ruído Residual (dB(A)), no 
período de referência em que 
se insere o horário de 
laboração da pedreira; 

• 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, na sua redação 
atual, 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: Gandrachão, Santo André e 
Retorta; 

• 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. 9/2007, de 17 de 
janeiro, na sua redação 
atual. 

• 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, caso os resultados que 
se obtenham não excedam os 
valores limite estabelecidos na 
legislação. 

VIB
RA

ÇÕ
ES

 

• Desmonte de 
rocha com 
explosivos. 

 

• Vibrações (mm/s). 

• Medição triaxial das velocidades de vibração originadas pelas detonações da pega 
de fogo. Cálculo da resultante; 

• Medição em Gandrachão, numa habitação que se encontre mais próxima da 
pedreira; 

• As pegas de fogo a monitorizar deverão incluir o desmonte de “limpeza”, de acordo 
com as cargas de explosivo indicadas no Plano de Pedreira. 

 

• Valor indicado na NP 
2074:2015, em função das 
frequências dominantes 
registadas e do tipo de 
estruturas. 

 

• Verificar se estão a ser 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. 
 

• Realizar mais duas campanhas 
de medições, com uma 
periodicidade anual; 

• Se os valores obtidos forem 
superiores ao valor limite, a 
monitorização passará a ser 
semestral; 

• Se os valores obtidos estiverem 
abaixo do valor limite, a 
monitorização passará a ser 
bienal. 



 

VI.4 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE   

 

Quadro VI.2.1 – Plano de Monitorização (continuação). 

 

DOMÍNIOS DE 
MONITORIZAÇÃO 
 

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 
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• Manutenção dos 
equipamentos; 

• Procedimentos de 
gestão de 
resíduos 
industriais. 

• Parâmetros dos Controlos de 
Rotina 1 e 2, definidos para a 
análise da água destinada ao 
consumo humano, no Anexo 
II (Parte B), do                      
D. L. 306/2007, de 27 de 
agosto, na sua redação atual; 

• Parâmetro Hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos, do 
Anexo I, do D. L. 306/2007, 
de 27 de agosto, na sua 
redação atual. 

• Recolha de amostras de água no furo de captação 
existente na pedreira de Campinhos, em recipientes 
adequados; 

• A análise da amostra deverá seguir a metodologia 
definida no Anexo IV, do D. L. 306/2007, de 27 de 
agosto, na sua redação atual.  

• Valores paramétricos definidos no Anexo I, 
do D. L. 306/2007, de 27 de agosto, na sua 
redação atual; 

• Analisar o tipo de contaminação para aferir se esta pode ter origem na 
atividade da pedreira, verificando, nomeadamente: 
- se existem desvios relativamente às práticas de gestão de resíduos 
industriais implementadas; 
- se existem registos de derrames acidentais de poluentes (óleos, 
lubrificantes) para o solo; 
- o estado de funcionamento da fossa séptica; 

• Verificar o estado de implementação e a eficácia das medidas mitigadoras 
propostas no EIA; 

• Corrigir as anomalias detetadas. 

Anual 

• Impregnação das 
águas pluviais por 
partículas. 

 

• Sólidos Suspensos Totais 
(SST). 

• Recolha de amostras de água, junto ao ponto de 
descarga das bacias de decantação. 

• Análise segundo a metodologia definida no Anexo XVII 
do D. L. 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. 

• Valor Máximo Recomendado: 60 mg/l, 
conforme estabelecido no Anexo XVI 
(Qualidade das águas destinadas à rega) 
do D. L. 236/98, de 1 de agosto, na sua 
redação atual. 

 

• 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. 
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• Derrames 
acidentais de 
óleos, 
lubrificantes, 
combustíveis,etc. 

• Óleos e gorduras. 

• 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. 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. 

• Valor Limite de Emissão: 15 mg/l, 
conforme estabelecido no Anexo XVIII 
(Valores limite de emissão na descarga de 
águas residuais) do D. L. 236/98, de 1 de 
agosto, na sua redação atual. 

• 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. 

• Sempre que se pretenda libertar água da 
bacia de decantação para a rede de 
drenagem natural.  

 
• Ou de acordo com o que ficar estabelecido no 

respetivo licenciamento. 
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Quadro VI.2.1 – Plano de Monitorização (continuação). 
DOMÍNIOS DE  
MONITORIZAÇÃO 

 
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 

• 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. 

• 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 e de forma seletiva. 

• 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 estabelecido: 

 
- na Portaria 145/2017, de 26 de abril, que 
define as regras aplicáveis ao transporte de 
resíduos em território nacional e cria as 
Guias eletrónicas de Acompanhamento de 
Resíduos (e-GAR), emitidas a partir do 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER), disponível na plataforma 
eletrónica SILIAM da Agência Portuguesa 
do Ambiente. 
e 
- no D. L. 152-D/2017, de 11 de dezembro, 
que estabelece o regime jurídico a que fica 
sujeita a gestão dos resíduos de 
embalagens, óleos, pneus, equipamentos 
elétricos e eletrónicos, pilhas e 
acumuladores e veículos em fim de vida. 

• Controlo/supervisão das condições de 
expedição: 
- verificar se as e-GAR são emitidas e 
corretamente preenchidas; 
- verificar as condições de transporte 
dos resíduos; 
- verificar qual o destino a dar aos 
resíduos, consoante a sua tipologia e 
possível valorização; 
- verificar se o destinatário dispõe de 
licença ou autorização para receber os 
resíduos; 
- verificar na plataforma eletrónica, 
qualquer alteração aos dados originais 
das e-GAR efetuada pelo destinatário 
dos resíduos no momento da sua 
receção, aceitando ou recusando as 
mesmas, no prazo máximo de10 dias; 
- verificar se as e-GAR ficam 
concluídas na plataforma eletrónica, 
após receção dos resíduos pelo 
destinatário, no prazo máximo de 30 
dias. 

• Emissão (pela empresa proponente ou pelo 
transportador ou pelo destinatário, após 
autorização da empresa proponente) das e-GAR, 
para todos os resíduos industriais expedidos da 
pedreira; 

• Expedição de todos os resíduos industriais por 
transportadores ou empresas autorizados para o 
efeito; 

• Receção de todos os resíduos industriais por 
destinatários que disponham de licença ou 
autorização para os receber, ou que se 
encontrem obrigados à retoma dos resíduos;  

• Conservar as e-GAR, em formato físico ou 
eletrónico, durante um período de cinco anos; 

• 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 se verifique que o destinatário dos resíduos, após a receção dos mesmos, não efetue no prazo 

máximo de 10 dias, a confirmação da receção dos resíduos e/ou a proposta de correção dos dados 
originais da e-GAR e/ou a rejeição da receção dos resíduos, a empresa proponente deverá contactar 
esse destinatário de imediato, de forma a solucionar esta questão; 

• Avaliar as razões pelas quais não se procede ao arquivo de todas as e-GAR por um período mínimo de 
cinco anos, em formato físico e/ou eletrónico. No caso do arquivo ser efetuado em formato físico, 
implementar ações corretivas destinadas a evitar este tipo de procedimentos, que poderão envolver, por 
exemplo, a determinação de um local específico da pedreira para arquivo temporário destes registos, 
antes de serem transferidos para o escritório da empresa proponente. 

Constante 

RE
SÍD

UO
S I

ND
US

TR
IAI

S 

• Produção, 
armazenamento 
temporário e 
expedição dos 
resíduos 
industriais. 

• Procedimentos formais estabelecidos na 
legislação (D. L. 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua redação atual, e Portaria 
289/2015, de 17 de setembro): 
Preenchimento dos Mapas Integrados de 
Registo de Resíduos (MIRR), através do 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER), disponível na plataforma 
eletrónica SILIAM da Agência Portuguesa 
do Ambiente.  

• Controlo dos registos de resíduos, na 
internet, no SIRER através da 
plataforma SILIAMB 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 
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Quadro VI.2.1 – Plano de Monitorização (continuação). 
DOMÍNIOS DE  
MONITORIZAÇÃO 

FONTES DE  
IMPACTE 

PARÂMETROS A 
MONITORIZAR MÉTODO DE MONITORIZAÇÃO OBJECTIVOS A ATINGIR / 

VALORES LIMITE 
MEDIDAS A IMPLEMENTAR FACE AO INCUMPRIMENTO DOS 

VALORES LIMITE E DOS OBJECTIVOS 
FREQUÊNCIA DA 

MONITORIZAÇÃO b) 

• Deposição de resíduos de 
extração com possíveis 
focos de contaminação ou 
de outras tipologias de 
resíduos. 

• 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 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. 

• 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 contaminação.  

• Evitar a poluição dos solos e das águas superficiais e 
subterrâneas. 

• 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, 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. 178/2006, de 
5 de setembro, alterado e republicado pelo D. L. 73/2011, de 17 de 
junho, e alterado pelo D. L. 127/2013, de 30 de agosto, pela Lei 82-
D/2014, de 31 de dezembro, pelo D. L. 75/2015, de 11 de maio, pelo 
D. L. 103/2015, de 15 de junho, pela Lei 7-A/2016, de 30 de março, 
pelo D. L. 71/2016, de 4 de novembro e pelo D. L. 152-D/2017, de 11 
de dezembro).  

• Constante, até ao 
final do enchimento 
da escavação. 
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 a)
  

• Deposição dos resíduos de 
extração de forma 
inadequada. 

• Forma de deposição dos 
resíduos de extração. 

• Fenómenos de 
instabilidade 
(desmoronamentos, 
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; 

• 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).  

• Garantir a realização de patamares de enchimento, de 
acordo com a geometria definida no Plano de Lavra. 

• 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.   

• Constante, até ao 
final do enchimento 
da escavação.  

a) “Resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais”, de acordo com o disposto no D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo D. L. 31/2013, de 22 de fevereiro; No caso da pedreira de Campinhos trata-se de escombros graníticos. 
b) Na fase de encerramento e pós-encerramento, competirá à entidade licenciadora, com fundamento no cumprimento de exigência ambientais, verificar a necessidade de dar continuidade à monitorização do enchimento da escavação, de acordo com o disposto no n.º 4, conjugado com o disposto no n.º 3, do 
Art.º 13.º, do D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro. 
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VII – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
O presente EIA teve como objetivos identificar, prever e avaliar os impactes ambientais 
associados à exploração da pedreira de Campinhos e propor medidas eficazes de mitigação 
ou de potenciação dos impactes mais significativos. 
 
Tendo por base a análise do Plano de Pedreira e dos resultados obtidos para caracterizar o 
quadro ambiental de referência, este estudo efetua a previsão da evolução futura do estado 
do ambiente, considerando as fases de ampliação e de desativação da pedreira, segundo 
uma ótica de análise integrada dos impactes manifestos e dos impactes previstos. 
 
De um modo geral, as análises efetuadas neste EIA, sustentadas nos resultados dos 
levantamentos de campo e das campanhas de medição in situ, permitem concluir que a 
pedreira de Campinhos, considerada por si só ou de forma cumulativa com as restantes 
fontes de impacte identificadas no território onde se insere, tem exercido a sua atividade sem 
condicionar de forma negativa e significativa os valores ambientais ou patrimoniais presentes 
na área em estudo.  
 
Esta situação deve-se ao facto da área onde se insere a pedreira em estudo não conter 
valores biofísicos relevantes, à sua localização isolada de aglomerados populacionais e 
consideravelmente afastada de zonas de maior valor paisagístico e ecológico, mas sobretudo 
aos métodos que são aplicados na exploração, dos quais se salientam os seguintes principais 
aspetos: 
 
� Desenvolvimento da lavra de acordo com as boas práticas de exploração a céu-aberto; 
� Utilização de equipamentos modernos e em boas condições de operacionalidade; 
� Recurso ao corte de rocha por fio diamantado; 
� Procedimentos e sistemas em prática de redução do empoeiramento; 
� Gestão adequada dos resíduos industriais. 
 
Para a fase de ampliação da pedreira, à qual se reporta, em concreto, o projeto sujeito ao 
procedimento de AIA agora desencadeado, a exploração irá progredir para uma área, 
contígua à atual área em exploração, que não representa valores relevantes do ponto de vista 



 

VII.2 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE 

ecológico ou paisagístico, nem contém elementos de interesse patrimonial ou sócio-cultural, 
assentando a implementação num planeamento que prevê um desenvolvimento da 
exploração em integração com a recuperação paisagística faseada das áreas 
intervencionadas.  
 
Estas ações permitirão minimizar os principais impactes previstos, evitando a sua 
manifestação cumulativa durante o prazo de exploração, designadamente nos domínios da 
paisagem, dos solos, dos recursos hídricos e da ecologia, a que acresce o facto de já se 
encontrar instalada naquele local a capacidade produtiva necessária à implementação deste 
projeto, sem que tal implique o estabelecimento de novas fontes de impacte ou a 
intensificação das fontes atuais. 
 
Nestas condições, as análises de impactes efetuadas para a fase de ampliação da pedreira 
em estudo não levam a prever alterações significativas do quadro ambiental que caracteriza a 
situação de referência, devendo os impactes manter-se, na generalidade, pouco significativos 
e pouco cumulativos, passíveis ainda de serem reduzidos e, em alguns casos, suprimidos 
com a implementação das medidas propostas neste EIA, bem como com a correta 
implementação do Plano de Pedreira. 
 
Do Plano de Pedreira ressaltam-se as ações previstas no Plano de Recuperação Paisagística, 
cuja implementação, em articulação com o desenvolvimento da exploração, permitirá 
minimizar e mesmo sanear alguns dos impactes manifestos e evitar a criação de impactes 
cumulativos significativos nos diferentes domínios biofísicos, ao longo da fase de ampliação, 
nomeadamente no que respeita aos domínios ambientais mais diretamente relacionados com 
o aumento da área de exploração, tais como a ecologia, a paisagem, os solos e os recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos. 
 
Não obstante o carácter pouco significativo dos impactes negativos, o EIA preconiza a 
implementação de medidas de minimização ou cautelares para a generalidade dos impactes, 
de modo a precaver eventuais incrementos do seu grau de significado e/ou magnitude durante 
a fase de exploração, reduzindo os riscos ambientais a estes associados, sem que tal exija a 
tomada de medidas complexas e/ou dispendiosas. Estas medidas foram propostas para a 
maioria dos descritores ambientais analisados, sendo todas elas consideradas importantes e 
de implementação imprescindível. 
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Procedeu-se neste EIA à análise de riscos ambientais, tendo subjacente a vulnerabilidade da 
pedreira face a fenómenos de origem natural, temporalmente imprevisíveis, de carácter 
anómalo e com potenciais consequências ambientais negativas.    
   
Desta análise, fundamentada na probabilidade de ocorrência e na gravidade dos respetivos 
danos ambientais potencialmente expectáveis, pode-se concluir que os riscos ambientais 
identificados são na generalidade controláveis com a adoção de medidas de prevenção, não 
se prevendo a ocorrência de danos ambientais graves decorrentes dos fenómenos 
analisados.     
 
No geral, as medidas propostas traduzem a recomendação à GRANITOS DE S. MARTINHO 
para que continue a conciliar a exploração da pedreira de Campinhos com as questões 
ambientais e sociais, adotando métodos de gestão que lhe possibilitem melhorar 
continuamente o desempenho ambiental da pedreira.  
 
Neste sentido, o Plano de Monitorização proposto neste EIA será uma peça chave dos 
processos de tomada de decisão conducentes ao desenvolvimento sustentado da pedreira, ao 
assentar numa avaliação sistemática do quadro ambiental com esta relacionado e 
consequente controlo dos seus impactes.  
 
Na fase de desativação da exploração, com o cessar das atividades produtivas e com a 
concretização da recuperação ambiental e paisagística das áreas intervencionadas, prevê-se 
a abolição da generalidade dos impactes negativos identificados, o que evidencia o carácter 
temporário e a manifestação muito localizada destes impactes.  
 
Os impactes residuais identificados relacionam-se com a impossibilidade de repor 
integralmente as condições primordiais do relevo na área da pedreira, impactes estes que, no 
entanto, não são considerados significativos e que poderão ser progressivamente diminuídos 
à medida da consolidação do modelo fisiográfico e biofísico que resultará da aplicação do 
Plano de Pedreira, nomeadamente através das medidas definidas no PARP. 
 
Em contraste com os impactes negativos, ressaltam os importantes impactes positivos 
induzidos pela pedreira de Campinhos no meio sócio-económico local e regional, ao nível da 
estabilidade demográfica e do desenvolvimento económico local e regional. Estes impactes 
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resultam da influência exercida pela pedreira, de forma direta, indireta e cumulativa, no 
mercado de trabalho, na estrutura económica e na sustentabilidade do tecido empresarial da 
região, relacionando-se com a criação de emprego e com a dinamização de relações 
comerciais estabelecidas a montante e a jusante da sua atividade.  
 
As medidas potenciadoras dos impactes sócio-económicos passam, no essencial, pela 
implementação deste projeto de ampliação, de forma a prolongar no tempo os impactes 
positivos identificados, competindo à empresa proponente efetuar o aproveitamento 
sustentado do recurso geológico, fazendo acompanhar o desenvolvimento da pedreira por 
investimento e criação de emprego na região. 
 
Em suma, as análises efetuadas neste EIA levam a prever impactes negativos, na 
generalidade, pouco significativos e de reduzida magnitude, o que, face aos significativos 
impactes positivos no meio sócio-económico, expressa um balanço ambiental favorável à 
implementação deste projeto de ampliação da pedreira de Campinhos. 
 
Considera-se, no entanto, fundamental a correta implementação do Plano de Pedreira, nas 
suas vertentes de exploração e de recuperação ambiental e paisagística, bem como das 
medidas de minimização e do Plano de Monitorização integrantes deste EIA. 
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VIII – LACUNAS DE CONHECIMENTO 
 
Sobre a área em estudo, encontra-se publicada ou disponível em websites de entidades 
públicas, diversa bibliografia, particularmente bem documentada no que concerne a 
descritores como a Geologia, Geomorfologia, Solos, Clima, Ecologia, Hidrologia e Sócio-
economia. 
 
Acerca de descritores como o Ambiente Acústico, Hidrogeologia, Qualidade do Ar e 
Paisagem, a informação disponível é de âmbito mais geral, numa ótica de caracterização 
regional, o que se traduziu na falta de informação mais localizada na área em estudo sobre 
estes domínios.  
 
As lacunas de informação foram, contudo, colmatadas com a pesquisa de informação 
constante em monografias e em trabalhos publicados e com os levantamentos de campo e as 
medições in situ, cujos resultados possibilitaram, por um lado, complementar e/ou aferir os 
elementos bibliográficos de carácter regional, verificando a sua adequabilidade à área em 
estudo e, por outro, permitiram efetuar uma caracterização objetiva e focalizada na área de 
implantação do projeto de todos os descritores ambientais considerados. 
 
Nos levantamentos de campo, recolheram-se elementos necessários à caracterização da área 
em estudo nas componentes da paisagem e da ecologia, aferiram-se as tipologias edáficas 
indicadas na bibliografia, verificaram-se as condições geológicas, hidrológicas e 
hidrogeológicas da área de implantação do projeto e reconheceram-se as áreas com potencial 
interesse arqueológico.  
 
Com as campanhas de medição in situ recolheram-se os dados que permitiram caracterizar o 
ambiente de referência nos domínios do ruído, do empoeiramento e das vibrações resultantes 
do desmonte por explosivos. 
 
O tratamento da informação obtida através da bibliografia consultada, dos levantamentos de 
campo e das campanhas de medições, permitiu basear as análises efetuadas neste EIA num 
conjunto de informação sólida, fundamentada e objetiva que, no cômputo geral, não faz 
antever a existência de lacunas técnicas ou de conhecimento suscetíveis de condicionar as 
conclusões retiradas neste estudo. 
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