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1. INTRODUÇÃO 

 

 Em relação ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação, a CCDR foi notificada pela Autoridade 

Nacional do LUA (ANLUA – Agência Portuguesa do Ambiente - APA), indicando esta entidade que o 

projeto supra citado havia sido submetido a procedimento integrado na Plataforma LUA. Atendendo à 

legislação aplicável (DL nº 75/2015, de 11 de maio), a data para início do procedimento é determinada 

pela notificação da ANLUA à Autoridade de AIA, pelo que é a data de 16 de abril de 2018 aquela que 

deve ser considerada para início do procedimento integrado (incluindo o procedimento de AIA), já que 

esta corresponde à data da comunicação da APA.  

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

Autoridade de AIA (AAIA), atento ao disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a 

redação e alterações produzidas pelos DL nº 47/2014, de 24 de março, DL nº 179/2015, de 27 de agosto, 

Lei nº 37/2017, de 2 de junho, e DL nº 152-B/2017, de 11 de dezembro – Regime Jurídico de AIA (RJAIA). 

O procedimento foi, assim, instruído a 17 de abril de 2018.  

O EIA, apresentado em fase de Projeto de Execução, diz respeito à “Projeto Ampliação da Pedreira nº 

5116-Campinhos”, localizada na Freguesias de Pias e Abedim, concelho de Monção. 

Este projeto, cujo proponente é a empresa Granitos S. Martinho, Unipessoal, Lda., tem enquadramento 

no RJAIA na subalínea ii) da alínea b) do ponto 4 do artigo 1º do RJAIA, e na alínea a) do ponto 2 do 

Anexo II, por se tratar de uma “pedreira que, em conjunto com outras unidades similares, num raio de 1km, 

ultrapassem os limiares referidos”, com área ≥15 ha. 

De acordo com o previsto no ponto 1 do Artigo 9.º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA (AAIA), 

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

Comissão: 

- CCDR-Norte: Arqt. Paisagista Alexandra Duborjal Cabral, (Presidente da CA); 

- CCDR-Norte: Dra. Rita Ramos, (responsável pela avaliação do RNT e acompanhamento da fase 

de Consulta Pública); 

- DRCN, nos termos da alínea d) do ponto 2 do artigo 9.º; 

- APA/ARH-Norte, nos termos da alínea b) do ponto 2 do artigo 9.º; 
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- DGEG, nos termos da alínea h) do ponto 2 do artigo 9.º; 

- ARSNorte, nos termos da alínea i) do ponto 2 do artigo 9.; 

- APA, nos termos da alínea j) do ponto 2 do artigo 9.º; 

- ANPC, nos termos da alínea k) do ponto 2 do artigo 9.º. 

A CCDR-Norte encontra-se representada na CA pelos seguintes técnicos: Arqt. Paisagista Alexandra 

Duborjal Cabral, Dra. Rita Ramos, Eng. Armindo Magalhães, Eng.ª Maria Ana Fonseca, Dr.ª Maria João 

Barata, Arqt. Paisagista Sílvia Freitas, Eng, Isabel Presa, Eng. Luísa Queirós, Dra. Cristina Figueiredo e Eng. 

Miguel Catarino. 

A APA/ARHN está representada na CA pelo Sr. Eng. António Afonso. 

A DGEG designou como representante na CA o Sr. Eng. Rui Sousa. 

A DRCN encontra-se representada pelo Sr. Dr. Pedro Baère de Faria. 

A ANPC nomeou seu representante o Sr. Dr. Jorge Pereira, do Comando Distrital de Operações de 

Socorro de Viana do Castelo.  

A APA/ Alterações Climáticas indicou não ter identificado questões pertinentes, pelo que considerou não 

ser relevante participar nesta avaliação.  

Atendendo ao estipulado no ponto 6 do artigo 14º do RJAIA, a AAIA convidou o proponente a efetuar a 

apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, em reunião que ocorreu no dia 22 de maio de 2018. 

Face à avaliação da conformidade do EIA efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), e sem prejuízo dos 

esclarecimentos prestados no âmbito da reunião referida, verificou-se a necessidade de obter, 

formalmente, esclarecimentos/ informação adicional sobre determinados aspetos do EIA, pelo que se 

emitiu o Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de conformidade do EIA, a 22 de maio de 

2018, data em que igualmente tal documento foi introduzido na Plataforma LUA, tendo o prazo do 

procedimento de AIA sido suspenso nessa data, e decorridos 24 dias úteis do mesmo. 

A notificação da entrada da resposta do proponente foi comunicada à AAIA no dia 3 de outubro de 2018, 

data que coincidiu com a da submissão desses elementos. Assim, o prazo do procedimento de AIA foi 

retomado a 4 de outubro de 2018, pelo que a data para a emissão desta Declaração de Conformidade foi 
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o dia 22 de outubro de 2018, e a data de conclusão do procedimento de AIA será o dia 23 de janeiro de 

2019.  

Dando cumprimento ao disposto no ponto 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua redação atual, confirmou-se que a documentação entregue traduzia, na generalidade, a 

informação requerida pela Comissão de Avaliação, e que pretendia avaliar se o EIA cumpria os requisitos 

referidos no Anexo V do RJAIA. 

Neste pressuposto, a Autoridade de AIA declarou, a 22 de outubro de 2018, a conformidade do EIA, cuja 

cópia se encontra em anexo, prosseguindo o procedimento de AIA a sua tramitação nos moldes previstos 

na legislação. 

Não obstante, foi necessário solicitar ao proponente elementos complementares, cuja resposta foi dada 

a tempo. 

A CA efetuou uma visita ao local do projeto no dia 14 de novembro de 2018, tendo sido acompanhada 

por representantes do proponente e da equipa de consultoria ambiental responsável pelo EIA. 

Ao abrigo do ponto 11 do artigo 14.º do RJAIA, foram solicitados pareceres à Câmara Municipal de 

Monção e ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., não tendo sido obtida qualquer 

resposta. 

Consultada a Plataforma SiLIAmb, verifica-se que o relatório da Consulta Pública foi aí disponibilizado a 

18 de dezembro de 2018, informando que a Consulta Pública decorreu durante o período de 30 dias 

úteis, de 26 de outubro a 07 de dezembro de 2018, tendo sido promovida pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, enquanto Autoridade Nacional para o Licenciamento Único de Ambiente (ANLUA), 

O proponente do projeto é a empresa Granitos São Martinho – Sociedade Unipessoal, Lda., com os 

seguintes contactos: 

Morada: Pólo Empresarial da Lagoa, Lote N1, 4950-850 Cortes, Monção 

Email: inesqueiros@dfg.es  

Telefone: +351 251 656 422 

web: http://www.grupodfg.com  

mailto:inesqueiros@dfg.es
http://www.grupodfg.com/
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A equipa de consultoria ambiental responsável pela elaboração do EIA é a GEOMEGA – Geotecnia e 

Ambiente, Lda., e a elaboração do EIA decorreu de abril de 2017 a novembro de 2017, tendo sido depois 

revisto em conformidade com as disposições do D L nº 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

A Entidade Licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

O projeto encontra-se em fase de projeto de execução. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Enquadramento 

O projeto em avaliação foi submetido na Plataforma LUA ao abrigo do DL nº 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) - a ampliação agora requerida inclui uma área onde a atividade extrativa não se 

afigura compatível com o disposto no Regulamento do PDM de Monção, motivo que justifica a avaliação 

deste projeto de ampliação no âmbito do RERAE (alínea b), do Art.º 1.º, do DL nº 165/2014, de 5 de 

novembro). 

Neste contexto, foi emitida pela Câmara Municipal de Monção, em 4 de julho de 2017, Certidão, ao abrigo 

da alínea a) do n.º 4 do Art.º 5.º do RERAE, 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”, que consta em anexo ao EIA. 

 

Descrição do projeto 

A presente descrição do projeto é maioritariamente transcrita do EIA, que por sua vez se baseou no 

Plano de Pedreira, datado de julho de 2017. 

A pedreira localiza-se no lugar de Campinhos, nas freguesias de Pias e Abedim, concelho de Monção, 

distrito de Viana do Castelo. 
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A totalidade da área da pedreira de Campinhos é propriedade da empresa GRANITOS S. MARTINHO, 

LDA. (GRUPO DFG). 

A área da pedreira de Campinhos 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: 

 

Em termos de áreas específicas, o projeto prevê: 

- 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, que são: 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. Estas zonas de defesa 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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A área em apreço encontra-se na proximidade de importantes eixos rodoviários, dos quais se destacam 

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). 

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. 
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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 a ligação ao norte de Espanha e aos outros eixos rodoviários com destino 

aos mercados e aos portos marítimos nacionais. 

As instalações anexas da pedreira de Campinhos inserem-se no interior da sua área, 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). 

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. 

Quando a ampliação for iniciada, será efetuada 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, e 

proceder-se-á ao desmonte da rocha granítica. 
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Os solos removidos serão armazenados em pargas, para a posterior reconstituição dos terrenos e da 

flora autóctone durante a fase de recuperação paisagística, a localizar, conforme já indicado, 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. 

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. 

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 
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o fio diamantado, podendo também ser utilizados explosivos na operação de subdivisão do grande bloco 

em blocos secundários. 

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. 

A massa granítica existente na área de exploração da 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. 

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. 

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. 

A exploração dará origem a cerca de 4 341 087 m3 de escombros, que 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. Assim, 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, que a empresa pondera vir a instalar na área da pedreira. 
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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, sendo que os 

materiais serão condicionados nessas áreas, de modo a que a sua recolha/deposição seja harmonizada 

com os trabalhos de extração, até à posterior mobilização e depósito em área específica configurada como 

de recuperação paisagística, conforme anteriormente indicado. 

 

O período de laboração da pedreira é compreendido entre as 07:00 horas e as 19:00 horas, de segunda-

feira a sexta-feira. 

Os equipamentos afetos à exploração são: 

 

Os camiões de expedição do material seguem predominantemente pela EN101, em direção a Norte, até 

Monção, onde se localiza a unidade de transformação do Grupo DFG, a PAVESTONE, podendo continuar 
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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. 

As fontes de energia do processo produtivo da pedreira são o gasóleo e a eletricidade, sendo o consumo 

médio anual de gasóleo na pedreira 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, e apresenta um consumo médio anual de 550 000 kWh. 

 

 

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO 

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

da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi reunida 

a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto. 

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

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

fundamentais. 

 

 

3.1. PARP 

Caracterização da situação de referência 

Neste capítulo, destacam-se os antecedentes do projeto/processo: 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere que o projeto de Ampliação da Pedreira nº 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 DL. Nº 

65/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho. 
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E que 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. Sendo a empresa 

proprietária da pedreira e proponente do projeto em avaliação tem a designação social de GRANITOS 

SAO MARTINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. (GRANITOS S. MARTINHO), com sede no Polo 

Empresarial da Lagoa, Lote N1, 4950-850 Cortes, concelho de Monção. E que é uma empresa especializada 

na exploração e comercialização de rochas ornamentais, inserida no grupo DFG (DAVID FERNANDEZ 

GRANDE), grupo multinacional espanhol com sede em Vigo (Pontevedra). 

Ainda refere que 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. 

O EIA ainda refere que o processo de licenciamento da pedreira de Campinhos remonta ao ano de 1988, 

altura em que obteve licença de estabelecimento emitida pela Camara 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”. 

E que em 1990, atendendo a que a pedreira passou a estar abrangida pela alínea b), do Art.º 14.º do DL 

nº 227/82, de 14 de junho, a licença de estabelecimento camararia 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 

marco. Com a entrada em vigor do DL nº 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 a 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 e posterior emissão da licença 

de exploração (adaptação), em 19.02.2015, para uma área de 176 000 m2. 

E ainda que 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 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, também conhecido por Castelo de São Martinho da Penha, publicado no 

Anuncio n.º 206/2013, de 7 de junho (Diário da Republica, 2ª Série, N.º 110, de 7 de junho de 2013). Em 

01.06.2016 a empresa GRANITOS S. MARTINHO apresentou a entidade licenciadora a cartografia do 
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Plano de Pedreira com o novo limite Este da área licenciada, a qual passou de 17,60 ha para 16,84 ha. Na 

mesma cartografia foi também reajustado o limite da área de exploração de modo a não abranger a 

referida Zona Geral de Proteção (ZGP). 

 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

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 a medida do avanço da 

exploração se proceda a imediata recuperação paisagística das áreas libertadas/exploradas. 

O EIA refere que 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 a pedreira e ao mesmo tempo impedir 

a propagação para o exterior de ruido e poeiras, pelo que será de implementação imediata e consistira na 
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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. 

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 pecas 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 

seguira a realização de plantações e sementeiras nas áreas de flanco de encosta. 

Esta será a fase mais longa e que se prolongara 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, a 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. 

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. 
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O PARP, ainda segundo o EIA, apresenta o seguinte cronograma, relativas às fases e respetivas atividades 

de recuperação paisagística. 

 

 

 

 

 

 

O EIA ainda refere como Medidas de Recuperação Paisagística as seguintes: 

- Preservação, manutenção e reforço da cortina arbórea 

Que 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. 
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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 

E que 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 angulo do talude será um angulo 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. 

O EIA ainda estima que a área a tratar resultante do adoçamento das bancadas em flanco de encosta seja 

da ordem de 347 321 m2. Sendo que ainda refere que estima para valor de escombros, 3.994.192 m3 no 

total, necessários à proposta de recuperação paisagística da pedreira. 

 

- Sementeiras e Plantações 

Após os trabalhos de modelação acima descritos, o EIA refere que se proceder-se-á a revegetação 

imediata dos taludes finais através de sementeiras e plantações de espécies, respetivamente, 

herbaceoarbustivas e arbóreas, características da região e adaptadas às condições edafo-climaticas locais. 

E que 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 a medida que a exploração vai 

avançando, com recurso a vegetação herbácea e arbustiva de sistema radicular pouco profundo que 

permitira a inclusão, ao longo do tempo, de espécies existentes na envolvência, através de processos de 

recolonização. 

O método de sementeira proposta é a hidrossementeira, atendendo a dimensão da obra e a maior rapidez 

e facilidade de execução que esta técnica possibilita, podendo, contudo, recorrer-se a sementeira 
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convencional (manual) sempre que seja possível e/ ou necessário para a posterior plantação de espécies 

arbóreas autóctones. 

E que 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. E que as plantações de espécies arbóreas serão efetuadas de acordo com o 

faseamento da recuperação paisagística. E ainda que 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. 

O quadro seguinte indica as espécies propostas no EIA para plantação e as quantidades previstas para as 

diferentes fases. 

 

 

- Drenagem das águas pluviais 

O EIA refere que 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 
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O EIA refere que 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 as 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. 

 

Conclusão 

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

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

Face ao exposto, emite-se parecer favorável condicionado referente à Descrição do Projeto e ao PARP, 

ficando no entanto condicionado a: 

- Prestação da caução, relativa ao PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a determinar pela 

CCDR-N na fase de licenciamento, nos termos previstos no art.º 52º do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 

de outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

 

 

3.2. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

Caracterização da situação de referência 

Segundo o EIA, a área em estudo, inserida na Zona Galiza Média – Trás-os-Montes, abrangendo os 

concelhos de Valença e Monção, 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. 

É apresentada uma caracterização das 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. 
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O EIA refere que, de acordo com a observação da carta geológica referida, a pedreira de Campinhos se 

insere 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. No domínio do maciço de Monção ocorre um 

“granito calco-alcalino, porfiroide, de grão grosseiro (γπg)” e no domínio dos terrenos parautóctones ocorre 

um “complexo xisto-migmatítico (migmatitos, gnaisses, micaxistos, xistos luzentes) (Xyz)”. 

Refere ainda que, nos trabalhos de campo se verificou que o granito alvo de exploração na pedreira é um 

granito porfiroide, 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. 

De acordo com o exposto no EIA, 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%. 

O EIA refere também que, 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 físicomecânicas, moderada fraturação e homogeneidade de textura e de coloração, sendo 

designado por “Branco Pérola”. 

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. 
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É referido que essas 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 

Norte. 

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. 

Relativamente à geomorfologia, o EIA menciona que, na área em estudo, a fragmentação do relevo se 

manifesta 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%. 

O EIA refere que, segundo a informação da base de dados “Geo-Sítios - Inventário dos Sítios com 

Interesse Geológico” (LNEG, 2017), se verifica que estão referenciados dois geossítios no distrito de 

Viana do Castelo, ambos localizados na serra da Peneda, portanto, fora da área em estudo. 

É ainda mencionado que, segundo Rodrigues, M. (2009), que inventariou os potenciais locais com interesse 

geomorfológico existentes na região do vale do Minho, foram identificados 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 geossítios 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. 

Foram caracterizados esses geossítios, sendo relevado o geossítio “Castelo de São Martinho da Penha” 

está localizado na freguesia de Abedim, do concelho de Monção, numa elevação granítica (cabeço) que se 
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ergue defronte, a Este, da encosta ocupada pela pedreira de Campinhos, interpondo-se entre ambas um 

pequeno vale muito encaixado. 

É concluído que, 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 elementos rochosos que se destacassem das características comuns presentes em toda a área. 

No que respeita à sismicidade, é referido que a área em estudo se insere 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, e na zona 

sísmica D indicada no Regulamento e Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (DL nº 

235/83, de 31 de maio), 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). 

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

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Segundo o EIA, na fase de exploração, a extração de blocos de rocha ornamental 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, é considerado que, do 

ponto de vista da remoção da massa mineral, a intervenção da pedreira em estudo, sendo muito localizada, 

produz um impacte pouco significativo. 

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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É concluído 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. 

É ainda referido que 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. 

No que respeita à geomorfologia, o EIA refere que se verifica que a pedreira em estudo não impõe 

alterações pronunciadas no relevo local, originando impactes que, assim, se consideram pouco 

significativos e de reduzida magnitude. 

Na fase de desativação 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 com 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. 

De acordo com o EIA, a pedreira não provocou qualquer afetação no geossítio “Castelo de São Martinho 

da Penha” durante as suas três décadas de atividade, sendo que o desenvolvimento da exploração da 

pedreira no sentido NNW (área de ampliação), irá proporcionar o progressivo afastamento da área de 

exploração a este geossítio, pelo que não se prevê qualquer alteração negativa. 

Considera-se que os impactes identificados para a fase de exploração não se encontram corretamente 

caracterizados no que respeita à significância. Embora o objeto do projeto seja o desmonte da massa 

mineral, tendo em consideração a área e volume associados à extração, considera-se que a destruição da 

formação geológica e a alteração da topografia são impactes significativos. 

No que respeita à fase de desativação / recuperação, também não se concorda com a caracterização dos 

impactes identificados, considerando-se as ações desta fase equivalentes às desenvolvidas na fase de 

exploração, podendo os impactes ser considerados pouco significativos. 

 

Medidas de minimização 
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O EIA propõe algumas medidas, referindo que 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, a saber: 

- 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. 

Considera-se que todas as medidas elencadas são ações do projeto propriamente dito – Plano de Pedreira, 

pelo que não são efetivas medidas de minimização. 

 

Conclusão 
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Face ao exposto, e tendo em consideração que os impactes ambientais, apesar de significativos, decorrem 

do objeto do projeto – exploração da pedreira, emite-se parecer favorável referente aos fatores 

ambientais Geologia e Geomorfologia para o projeto da “Ampliação da Pedreira n.º 5116 – Campinhos”. 

 

 

 

 

 

3.3. Vibrações 

Caracterização da situação de referência 

O EIA refere que na pedreira de Campinhos são utilizadas substâncias explosivas como meio auxiliar a 

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”). 

E que 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. 

Assim, ainda refere que para avaliar a intensidade das vibrações produzidas na pedreira de Campinhos 

procedeu a medições por sismógrafo de duas pegas de fogo detonadas na pedreira, no dia 2 de maio de 

2017. 

E que a medição se realizou numa habitação de Gandrachao, que é a povoação mais próxima da pedreira, 

a cerca de 750 m do local de detonação, com utilização de 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. 

O EIA afirma que a campanha de medições seguiu a metodologia indicada na Norma Portuguesa NP 

2074:2015 - “Avaliação da influencia de vibrações impulsivas em estruturas”, na qual são estabelecidos 

valores limite para a velocidade máxima de vibração (de pico), definidos em função das frequências 
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dominantes registadas (f ≤ 10Hz; 10 Hz < f ≤ 40 Hz; f > 40 Hz) e do tipo de estrutura (sensíveis, correntes 

ou reforçadas). 

E que 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. 

Mais afirma que 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 detonação, pelo que 

não colocam em causa a integridade das construções situadas na envolvente da pedreira. 

E que 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), 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. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

O EIA refere que os impactes das vibrações resultantes da utilização de explosivos na pedreira em estudo 

podem ser classificados como negativos, pouco significativos e de reduzida magnitude, temporário e não 

havendo também a registar situações que possam causar impactes cumulativos face aos eventuais impactes 

originados por outras unidades extrativas localizadas naquele território. 

 

Medidas de minimização 

O EIA refere como medidas cautelares as seguintes: 

- 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; 
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- 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. 

Atendendo que decorrem da boa prática de lavra, julga-se não se justificar a sua transcrição para a DIA. 

Contudo deverá existir a seguinte: 

- Deverá ser cumprido o Despacho: 19/GDN/2017 da Polícia de Segurança Pública (PSP). 

 

Monitorização 

O Plano de Monitorização para as vibrações merece aceitação e deverá ficar expresso na DIA, devendo 

dar cumprimento ao Despacho: 19/GDN/2017 da Polícia Segurança Pública. 

 

Conclusão 

Face ao exposto emite-se parecer favorável condicionado. 

Considera-se que a situação de referência foi devidamente caraterizada e os impactes das ações inerentes 

às diferentes fases do projeto foram identificados e caraterizados corretamente. 

O Plano de Monitorização para as vibrações deverá ficar expresso na DIA e deverá respeitar o Despacho: 

19/GDN/2017 da Polícia Segurança Pública (PSP). 

 

 

3.4. Uso do Solo e Ordenamento do Território 

Caracterização da situação de referência 
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Os descritores Uso do Solo e Ordenamento do Território em análise encontram-se, genericamente, bem 

caraterizados no EIA, após a resposta aos elementos adicionais e complementares solicitados (Aditamento 

ao EIA), salientando-se o seguinte: 

- Uso do Solo 

O EIA e aditamento referem que com base na cartografia Corine Land Cover – CLC 2012_PT, 

disponibilizada no Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), da Direção Geral do Território, a 

maioria da área da pedreira está classificada como “vegetação esparsa”, havendo ainda uma área 

classificada como “florestas mistas” e “matos”. 

Mais refere o Aditamento ao EIA, de setembro de 2018, que “Consultada a Carta de Uso e Ocupação do 

Solo de Portugal, COS2015, recentemente (julho de 2018) disponibilizada pela DGT, em que a unidade mínima 

cartográfica é 1 ha, verifica-se que já contempla a representação da classe “Área de extração” na área licenciada 

da pedreira. A área da pedreira de Campinhos abrange ainda a classe “Matos”, “Florestas de pinheiro-bravo e de 

outras resinosas” e “Florestas de outros carvalhos”. (…)”. 

Também refere que com base na fotografia aérea e nos trabalhos de campo efetuados, na área de estudo 

predomina a vegetação esparsa/ afloramentos rochosos, a floresta basicamente pinheiro bravo, existindo 

eucalipto em menor escala. Quanto ao uso do solo atual na área da pedreira de Campinhos, o estudo 

menciona que “(…) a área licenciada está intervencionado pela atividade extrativa, quase na sua totalidade, a 

atividade esta que se tem vindo ali a processar há quase três décadas, e que a área de ampliação, bastante 

afetada pelo incêndio acima referido, é maioritariamente ocupada por afloramento rochosos e vegetação esparsa. 

No setor sul da pedreira, junto à instalações anexas, existe um coberto arbóreo mais denso, à base de pinheiro-

bravo. 

Em termos de percentagem, considerando a totalidade da área da pedreira de Campinhos (áreas licenciada e 

área de ampliação – 42,97 ha), verifica-se que cerca de 27% (11,50 há) corresponde a área intervencionada pela 

exploração, cerca de 65% (28,17 há) está ocupada por afloramentos rochosos e vegetação esparsa e cerca de 

8% (3,30 há) está ocupada por floresta de pinheiro-bravo.” 

Da visita da CA ao local, realizada no dia 14/11/2018, e de acordo com a caraterização feita no EIA e 

Aditamento, verificou-se que o atual uso do solo se carateriza por uma reduzida ocupação florestal, 

nomeadamente constituída por pinheiros, herbáceas, arbustos e matos, bem como apresenta 

afloramentos rochosos.  
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Em virtude de parte da área do projeto já se encontrar intervencionada desconhece-se a totalidade das 

caraterísticas originais do terreno. 

 

- Ordenamento do Território 

Na área de intervenção vigora o Plano Diretor Municipal de Monção, publicado pelo Aviso nº 9853/2009, 

de 20 de maio e retificado pelo Aviso nº 13391/2011, de 28 de junho. 

Da análise da planta de Condicionantes do local estão demarcadas as seguintes condicionantes: - Recursos 

Naturais: Recursos Hídricos / Domínio Hídrico; 

- Recursos Geológicos: Pedreiras ou Núcleo de Pedreiras – Granito Ornamental; 

- Recursos Agrícolas e Florestais: Regime Florestal Parcial; 

- Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional. 

No que se refere à planta de Ordenamento, constata-se que as áreas afetadas correspondem ao seguinte: 

- Solo Rural: -Espaço Florestal de Proteção e Conservação; 

-Espaço de Indústria Extrativa. 

 

Analisando o Regulamento do PDM, verifica-se o seguinte: 

- Para as servidões e restrições de utilidade pública que afetam a área do projeto, remetem para a 

legislação aplicável em vigor; 

- A ampliação da pedreira integra a Estrutura Ecológica Municipal, conforme o Artigo 19.º (Caraterização) 

que refere “A estrutura ecológica em solo rural compreende o conjunto de áreas, valores e sistemas fundamentais 

para a protecção e valorização ambiental dos espaços enquadráveis em solo rural, integrando, de um modo geral, 

as áreas delimitadas no âmbito da (…), REN e do Regime Florestal”; 

- Para o Espaço Florestal de Proteção e Conservação, o Artigo 32.º (Caracterização) dispõe “(…) é 

constituído por áreas florestadas ou não, integradas ou não na Rede Natura 2000, Regime Florestal, REN, ou 

RAN, cuja função de protecção contra a erosão dos solos, da rede hidrográfica e de conservação da biodiversidade, 
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se sobrepõe às funções de produção florestal. Sendo ainda constituído, por pequenas áreas de maiores 

potencialidades para a produção agrícola submetidas ao regime da REN mas que não constituem um uso 

predominante.” 

 O Artigo 33.º (Usos) refere que “Sem prejuízo do disposto no PROFAM e no PMDFCI, o uso preferencial é o 

florestal, submetido às funções de protecção dos ecossistemas e conservação da fauna e flora, bem como a 

permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das 

actividades 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." 

- O Artigo 41.º (Compatibilidade), da secção 4.5 (Indústria extrativa), menciona que sem prejuízo de 

legislação específica, a atividade de exploração de recursos geológicos é compatível com o Regime 

Florestal.  

Considerando assim que a atividade de exploração de recursos geológicos é compatível com o Regime 

Florestal, e que a Assembleia Municipal de Monção, por deliberação de 29 de Junho de 2017, reconheceu 

o interesse municipal da ampliação da pedreira, afigura-se que o PDM de Monção não inviabiliza o 

desenvolvimento deste projeto nas categorias de Espaço em presença. 

Em relação às condicionantes remete para a legislação aplicável em vigor, no que se refere à verificação 

da conformidade do projeto com os regimes respetivamente aplicáveis. 

 

Condicionantes 

Quanto à afetação de áreas da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Monção, esta intervenção 

insere-se parcialmente nos sistemas Cabeceiras das Linhas de Água e Áreas com Risco de Erosão, 

constando como tal na carta da REN (Portaria nº 470/2010, de 7 de julho). 

De acordo com o Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, 

de 2 de novembro, considera-se que o uso e ações pretendidas poderão ser compatíveis com os objetivos 

de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em 

REN, de acordo com o indicado nos nºs 2 e 3 do artigo 20º, encontrando-se previstas na alínea d) Novas 

explorações ou ampliação de explorações existentes, do ponto VI, do Anexo II deste Decreto. Por 

aplicação do disposto no nº 7 do artigo 24º deste diploma, quando a pretensão se encontra sujeita a 
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procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito deste 

procedimento compreende a emissão de autorização. 

A Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro, no Anexo I do ponto I na alínea d) específica o seguinte 

requisito “A pretensão pode ser admitida desde que seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes.” 

Requisito cumprido, por via do Plano da Pedreira, que inclui o Plano de Lavra e o Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística. Esta situação encontra-se garantida. 

Considerando o disposto na Portaria atrás referida, no Anexo II do Ponto VI - alínea d), e em virtude da 

afetação da tipologia de solos da REN “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, esta ação carece de parecer obrigatório e vinculativo da 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), tendo em consideração se os usos e ações em questão 

envolvem impactes significativos e se os mesmos são suscetíveis de ser compatíveis com a salvaguarda do 

recurso ou do risco respeitante às tipologias da REN em causa. O nº 3 do artigo 5.º refere “Nos casos em 

que usos e ações constantes do anexo II à presente portaria estejam sujeitos a avaliação de impacte ambiental ou 

a avaliação de incidências ambientais, a pronúncia da APA, I.P. nessa sede compreende a emissão do parecer 

obrigatório e vinculativo referido no n.º 1 do presente artigo.” 

A área do projeto insere-se em Recursos Hídricos / Domínio Hídrico cuja tutela é da APA, I.P., integrando 

a mesma a Comissão de Avaliação (CA), pelo que caberá a esta entidade garantir a verificação do 

cumprimento da legislação aplicável. 

Relativamente à área de povoamento florestal percorrida por incêndio ocorrido em 9 de agosto de 2016, 

o proponente apresentou cópia do Despacho nº 5573/2018, de 5 de junho, e posterior Declaração de 

Retificação nº 546/2018, de 6 de agosto, que determinou o levantamento das proibições estabelecidas no 

nº 1 do artigo 1.º, do Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, na área de execução 

do projeto da pedreira de Campinhos. 

No que concerne à interferência do projeto com a condicionante “Regime Florestal Parcial”, o proponente 

informou, no Aditamento ao EIA, que já solicitou esse parecer ao Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas, I.P. e que aguardam por esse parecer. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

No que diz respeito aos impactes identificados e sua classificação, nos descritores em causa (capítulo 

III.4.3., para o Uso do Solo, e capítulos III.5.2.2 e III.5.2.3.2 para o Ordenamento do Território), considera-
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se que, genericamente, o EIA identifica satisfatoriamente os impactes, nomeadamente após a resposta aos 

elementos adicionais e complementares solicitados. Para o Ordenamento de Território avalia como 

positivos os impactes inerentes por considerar existir compatibilidade com o PDM de Monção.  

Para que se verifique essa compatibilidade carece ainda da pronúncia do ICNF, I.P. em sede do Regime 

Florestal. 

 

Medidas de minimização 

As medidas aplicáveis ao descritor Ordenamento do Território que o EIA apresenta são as seguintes: 

- 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; 

- O aproveitamento sustentado do recurso geológico, compatibilizando a exploração com os valores 

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

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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Quanto à medida “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”, propõe-se que se retire “e com o faseamento de recuperação 

paisagística estabelecido no PARP”, porque a implementação do PARP já está contida na primeira medida, e 

entende-se que o objetivo desta medida é para implementar na fase de exploração, tendo-se constatado 

na visita da CA ao local, que alguns taludes na área já intervencionada apresentavam revestimento vegetal 

para a fixação do solo para evitar a sua erosão. 

 

 

 

Conclusão 

Em face do exposto, no que concerne aos descritores Uso do Solo e Ordenamento do Território, propõe-

se parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas anteriormente mencionadas e à 

obtenção do parecer do ICNF, I.P. no âmbito do Regime Florestal. 

 

 

3.5. Recursos Hídricos 

Caracterização da situação de referência 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais a área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Minho e 

Lima – RH1, mais precisamente na bacia hidrográfica do Rio Minho. 

A linha de água mais próxima da área de exploração à Ribeira de Cortelhos, que se desenvolve pela 

periferia W da área de ampliação da pedreira. De resto, a drenagem superficial da área em estudo 

processa-se maioritariamente no sentido do rio Gadanha. Outra parte desenvolve-se numa vertente que 

drena no sentido do rio Manco e ribeiro do Lara, afluentes do rio Minho. 

Relativamente à ribeira de Cortelhos, dada a sua proximidade com a área de exploração, o estudo sugere 

a criação de uma zona de defesa com a largura superior a 10 metros, onde não está prevista qualquer tipo 

de intervenção. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_8/2018 

Projeto de Ampliação da Pedreira Nº 5116 – Campinhos 

Janeiro de 2019 
33/94 

Atualmente, as águas pluviais seguem por trajetos preferenciais, impostos pela zona de desmonte, 

continuando o seu escoamento para jusante da pedreira ou ficando acumuladas nas depressões resultantes 

da exploração, onde acabam por se infiltrar. 

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 de águas pluviais provenientes dos terrenos 

exteriores de montante, encaminhando-as para a rede de drenagem natural da envolvente, e por outro 

lado, recolher e encaminhar para bacias de decantação as águas pluviais que precipitam no interior da área 

de exploração, podendo estas águas ser reutilizadas no processo de produção e/ou ser encaminhadas para 

a rede de drenagem da envolvente. 

Em termos recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo localiza-se na unidade Hidrogeológica do 

Maciço Antigo Indiferenciado. 

A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de influências dos cursos de 

água superficiais, sendo a sua produtividade baixa. 

Além da captação subterrânea existente no interior da área de exploração, para fins industriais, a captação 

de água mais próxima localiza-se a cerca de 140 metros a Norte e corresponde a um poço com uma 

profundidade de cerca de dois metros e com a finalidade de rega. As restantes captações inventariadas 

localizam-se a uma distância bastante superior. 

Tendo em conta o historial de exploração da pedreira, não é previsível que estas captações venham a ser 

afetadas, até porque segundo o EIA o nível freático estará associado ao talvegue do Ribeiro dos Cavaleiros, 

que drena entre as cotas de 200m e 150m, inferiores às cotas de flanco de encosta em que se desenvolve 

a exploração da pedreira, entre os 516m e os 290m. Neste sentido, não é previsível que a laboração da 

indústria extrativa tenha interferências significativas com os recursos hídricos subterrâneos. 

O abastecimento de água à exploração é garantido por uma captação subterrânea devidamente licenciada 

e as águas residuais domésticas são encaminhadas para uma fossa sética seguida de infiltração no solo, 

estando esta descarga também devidamente licenciada. As águas residuais industriais resultantes do 

processo de lavagem são encaminhada para um separador de hidrocarbonetos e reutilizadas no processo 

referente à operação de lavagem, existindo no entanto a pretensão por parte da empresa em licenciar 

uma eventual descarga destas águas residuais, após tratamento. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 
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Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem 

superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e qualidade 

da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos pouco significativos. 

Os principais impactes sobre os recursos hídricos ocorrerão durante as fases de preparação e exploração, 

visto ser nestas fases que se irão verificar as principais ações destrutivas inerentes aos avanços da atividade 

extrativa. 

Nas fases de preparação e exploração, os principais impacte sobre os recursos hídricos superficiais 

resultam essencialmente de casos esporádicos e acidentais de arrastamento, transporte e deposição de 

partículas sólidas em suspensão ou de hidrocarbonetos, derivados das diversas operações de exploração 

da pedreira e do uso de máquinas e veículos, que poderão originar a contaminação das linhas de água a 

jusante da pedreira, nomeadamente em períodos de maior precipitação. Atendendo às medidas previstas, 

designadamente na alteração da rede de drenagem no interior da área de exploração e instalação de bacias 

de decantação, considera-se que estes impactes são negativos, de magnitude reduzida e pouco 

significativos. 

Devido à criação da zona de defesa à Ribeira de Cortelhos, não são expectáveis impactes irreversíveis, 

que possam por em causa a integridade desta linha de água. 

Outro dos potenciais impactes sobre os recursos hídricos superficiais resulta da possível rejeição de águas 

residuais da bacia de decantação para a rede de drenagem natural. Apesar dos impactes desta rejeição 

serem negativos, se cumpridas as condições que vierem a ser impostas na respetiva licença de descarga, 

espera-se que os mesmos sejam pouco significativos. 

Nas fases de preparação e exploração, os principais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos 

prendem-se com a eventual alteração qualidade da água, decorrente de situações extraordinárias de 

infiltração de substâncias poluentes no solo, resultantes por exemplo do derrame de óleos provenientes 

do normal funcionamento dos veículos e maquinaria. Considera-se que estes impactes são negativos, de 

magnitude reduzida e pouco significativos. 

Durante a fase de exploração, existe o risco de ocorrer a intersecção do nível freático, aumentando o 

risco de alterações ao nível da qualidade das águas subterrâneas. No entanto, tendo em conta o exposto 

na situação de referência sobre esta matéria, não se prevê que haja interferência significativa da escavação 

com os recursos hídricos subterrâneos. 
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Outro potencial impacte sobre os recursos hídricos subterrâneos resulta da rejeição de águas residuais 

domésticas no solo, depois de armazenamento em fossa séptica. No entanto, apesar dos impactes desta 

rejeição serem negativos, se cumpridas as condições que vierem a ser impostas na respetiva licença de 

descarga, espera-se que os mesmos sejam pouco significativos. 

 

Medidas de Minimização 

O estudo prevê a implementação, durante as fases de preparação e exploração, de um conjunto de 

medidas de minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

As medidas propostas visam minimizar os impactes quantitativos e qualitativos, que foram identificados 

para o descritor Recursos Hídricos. 

Estas medidas, estão elencadas no ponto IV.8.6 do Relatório Síntese do EIA, sendo de destacar a criação 

do sistema de drenagem previsto no Plano de Pedreira, para evitar o escoamento na área da pedreira das 

águas pluviais vindas do exterior e ordenar o escoamento das águas pluviais no interior da pedreira, 

encaminhando-as para bacias de decantação. 

Além destas, propõe-se ainda que sejam acrescentadas as seguintes medidas: 

- Cumprimento das condições impostas na licença de rejeição de águas residuais domésticas no solo; 

- As águas pluviais conduzidas para a bacia de decantação referida no ponto anterior e que poderão ser 

restituídas à rede de drenagem natural em casos de acumulação excessiva, deverão cumprir com as 

condições a definir na licença de descarga que vier a ser emitida para o efeito e que deverá ser requerida 

pelo proponente; 

- Revisão periódica de todas as viaturas, máquinas e equipamentos presentes em obra, devendo ser 

mantido um registo atualizado dessas operações; 

- As operações de manutenção e armazenamento de substâncias potencialmente poluentes, como 

combustíveis e óleos, deverão ser localizadas em locais impermeabilizados e cobertos, dotados de bacias 

de retenção com capacidade suficiente para conter eventuais derrames; 

- Em caso de derrame acidental, remover imediatamente o solo e/ou água contaminados para 

armazenamento e tratamento adequados; 
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Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes 

(combustíveis e óleos), todos os trabalhadores da pedreira devem ser instruídos para que, caso se detete 

algum derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento enviado para 

reparação, devendo a área contaminada ser confinada e sujeita a um processo de 

limpeza/descontaminação. 

 

Monitorização 

No que respeita ao fator Ambiental Recursos hídricos, o EIA propõe dois planos de monitorização: um 

para os recursos hídricos superficiais e outro para os recursos hídricos subterrâneos. 

No que respeita aos recursos hídricos superficiais, o plano de monitorização incide sobre a rejeição das 

bacias de decantação. No entanto, como a descarga deste sistema terá que ser objeto licenciamento, 

deverá ser cumprido o regime de monitorização que vier a ser implementado na respetiva licença de 

rejeição, não se justificando a implementação do plano proposto. 

No caso das águas subterrâneas, o plano proposto consiste na monitorização da água do furo que abastece 

pedreira. Porém, face à baixa significância dos impactes identificados para os recursos hídricos 

subterrâneos, considera-se que este plano de monitorização irá ser pouco relevante, não se justificando 

a sua implementação, sem prejuízo do cumprimento das condições estabelecidas no respetivo título de 

utilização dos recursos hídricos. 

 

Conclusão 

De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de instalação e 

exploração e são considerados negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, não é espectável a 

ocorrência de impactes negativos significativos. 

Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos 

hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de parecer 

favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas neste parecer. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_8/2018 

Projeto de Ampliação da Pedreira Nº 5116 – Campinhos 

Janeiro de 2019 
37/94 

Pelas razões anteriormente referidas, não se considera relevante a implementação dos planos de 

monitorização propostos para os recursos hídricos. 

Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos recursos 

hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir pela APA, 

I.P., nomeadamente a rejeição de águas pluviais potencialmente contaminadas armazenadas na bacia 

decantação a instalar na zona mais baixa da exploração. 

 

 

 

 

 

3.6. Socio-economia 

Caracterização da situação de referência 

O projeto em análise diz respeito à ampliação de uma pedreira localizada no lugar de Campinhos, nas 

freguesias de Pias e Abedim, concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo. A atual pedreira possui 

uma área licenciada de 16,84 ha, pretendendo-se agora o licenciamento de mais 26,13 ha. 

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 Gandrachão a 400 metros e Retorta a 800 m. Na envolvente existem também 

outras explorações. 

No Aditamento é referido que a área em questão se encontra afastada de aglomerados habitacionais ou 

de habitações isoladas, não havendo registos de reclamações até à data. 

O caminho de acesso à pedreira não atravessa nem margina qualquer povoação ou habitação. Contudo, 

este caminho é também o acesso ao sítio do Castelo de São Martinho da Penha, cujos visitantes ocorrem 

essencialmente em dias em que a pedreira esta inativa. 

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 a A27/IP9 (Viana do 
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Castelo - Ponte de Lima), a A7/IC5 (Vila do Conde - Vila Pouca de Aguiar), a A1/IP1 (Porto - Lisboa), a 

A4/IP4 (Porto - Bragança), a A24/IP3 (Vila Verde da Raia - Viseu), a A25/IP5 (Aveiro - Vilar Formoso) e a 

A11 (Apúlia - Castelões/Penafiel). 

Da rede de caminhos municipais destaca-se na proximidade o CM1106, que faz a ligação entre a EN101, 

junto a Regoufe, a as povoações de Pomeda, Abedim e Gandrachão. 

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 a A3/IP1, a qual permite aceder ao norte de Espanha 

e a outros eixos rodoviários com destino aos mercados e aos portos marítimos nacionais. Os portos 

marítimos de Vigo e de Leixões são os mais utilizados pela empresa para efetuar a expedição dos produtos 

da pedreira para os mercados extra Península Ibérica. 

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. Na extração dos grandes blocos são também utilizados explosivos, 

sendo a periodicidade das pegas de fogo diária. As instalações anexas da pedreira de Campinhos inserem-

se no interior da sua área (429 738 m2). 

Face as reservas exploráveis da pedreira, prevê-se um prazo de exploração de cerca de 48 anos. 

Atualmente a empresa emprega cerca de 20 trabalhadores, sendo previsível que ao longo da vida útil da 

pedreira venham a ser admitidos novos funcionários. O período de laboração da pedreira é compreendido 

entre as 07:00 horas e as 19:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira. 

O tráfego medio diário (TMD) atual é de 22 camiões/dia e o previsto com a ampliação é de 26 camiões/dia. 

O EIA apresenta a caraterização socioeconómica ao nível do concelho e das freguesias. Assim, é referido 

que o concelho de Monção tem uma densidade populacional de 91,0 hab/km2. Em 2011 residiam no 

concelho cerca 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). 

Na década, entre 2001 e 2011, a perda de população do concelho foi menos expressiva (-3,6%) que em 

anos anterior, mantendo-se uma variação negativa nesta ordem de grandeza (-3,9%) em anos mais 

recentes, 2012 a 2015. 
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Já 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 respeita a estrutura etária da população residente no concelho de Monção em 2011, verifica-se 

que se trata de uma população envelhecida o 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). 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. Os dados disponíveis mostram que o 

concelho de Monção tem uma taxa de natalidade inferior à sub-região Alto Minho e da região Norte. 

Quanto a 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. 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. 

Verifica-se também, uma taxa de natalidade inferior a taxa de mortalidade, o que traduz uma estrutura 

etária envelhecida, responsável por um crescimento natural negativo, e não permitindo assim uma 

substituição favorável das gerações. 

Na freguesia de Pias, no que se refere a estrutura etária da população residente, verifica-se que em 2011, 

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%). 

No que diz respeito à 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 
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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). 

Quanto a equipamentos, no concelho de Monção existem 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). 

A nível empresarial, 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. 

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%). 

No que se refere as “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 a 

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. 

O EIA, com base nos dados do INE relativos ao Censos de 2011, informa 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 esta em consonância com cariz familiar das empresas deste 

setor, essencialmente constituído por empresas em nome individual. 

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 
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secundário a situação manteve-se sensivelmente a mesma, embora se tenha registado um ligeiro aumento 

da população ativa afeta a este setor (+0,7%). 

A estrutura etária da população empregada no concelho, em 2011, era constituída por 90,9% 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%. 

Quanto a taxa de desemprego, o concelho de Monção apresentava, em 2011, um valor de 9,8%, inferior 

a 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). 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

O EIA informa que os impactes socioeconómicos 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. 

Segundo o EIA, a pedreira, em 2014, gerou um valor de produção da ordem de 1,6 milhões de euros, 

valor que revela o peso económico desta pedreira no conjunto do setor extrativo sediadas no concelho 

de Monção. 

Assim, como impacte positivo é identificado a dinamização das 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 (industria de transformação de granito e construção civil), as atividades de 

fabrico ou de representação de equipamentos utilizados na extração (equipamentos moveis e fixos e seus 
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componentes), as atividades de manutenção industrial (mecânica e metalomecânica) e, de um modo geral, 

as atividades do setor terciário. 

A nível salarial, a empresa regista, em 2016, uma massa saliar de 205 343,0 € atribuída aos seus 

trabalhadores, sendo estes maioritariamente residentes no concelho de Monção onde, assim, ficam retidos 

os montantes salariais. 

Como impacte positivo, a nível económico é referida a contribuição da pedreira de Campinhos para as 

exportações, com um valor de 1 771 955,9 € registado em 2016. 

Do exposto, considera-se que a nível económico a pedreira de Campinhos induz impactes positivos, 

considerados 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 no território. 

Aos postos de trabalho diretamente criados pela pedreira em estudo, acresce o emprego indireto gerado 

por outras atividades económicas potenciadas pelo setor extrativo, com destaque para as diversas 

atividades do setor terciário já referidas. Estes aspetos traduzem impactes positivos e significativos no 

emprego e no mercado de trabalho local e regional, impactes diretos e indiretos. 

Considerando que a pedreira em estudo oferece um emprego estável e com perspetivas de longo-prazo, 

o EIA salienta a contribuição da pedreira em estudo para a fixação da população ativa e consequente 

estabilidade demográfica do concelho e da região onde se insere. Esta situação é avaliada como um impacte 

positivo, direto e indireto, e significativo, na estrutura e dinâmica populacional. 

Relativamente ao tráfego associado à atividade da pedreira, o troço percorrido da EN101 regista um 

trafego moderado de veículos ligeiros, apresentando um traçado adequado as 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. Face as boas 

condições de transitabilidade e de conservação que apresentam o conjunto das estradas percorridas pelos 

camiões da pedreira, bem como a 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. 

Atendendo ainda a que a expedição da pedreira é realizada apenas em período diurno e que os camiões 

da pedreira recentes e em boas condições de manutenção e de circulação considera-se que o tráfego de 
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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. 

No que se refere à eventual afetação da qualidade de vida das populações, o Aditamento informa que da 

análise conjunta das matérias relacionadas (qualidade do ar, ruido e tráfego), o projeto em análise não 

interfere negativamente, não havendo impactes negativos significativos não minimizáveis. 

 

Medidas de minimização 

São propostas várias medidas que consistem em boas práticas e políticas de desenvolvimento da empresa 

que não constituem efetivas medidas de minimização de impactes, pelo que não deverão constar na DIA. 

Considera-se contudo que deverão ser incluídas as seguintes medidas: 

- Colocar sinalização que estabeleça a necessidade de que à saída da pedreira todos os camiões (próprios 

ou de clientes) tenham a carga devidamente acondicionada; 

- Colocar sinalização de proximidade à pedreira e de entrada e saída de camiões que deverá ser 

previamente autorizada pelo município. 

- Implementar um mecanismo expedito que permita o esclarecimento de dúvidas e o atendimento de 

eventuais reclamações das populações. Os registos efetuados no âmbito do mecanismo de atendimento 

ao público e o desenvolvimento dado deverão ser mencionados nos relatórios de monitorização, a enviar 

no âmbito dos restantes planos de monitorização. 

 

Conclusão 

De um modo geral, e no âmbito do fator ambiental “Socioeconomia” considera-se que os impactes 

negativos do projeto são pouco significativos e minimizáveis através da implementação das medidas e da 

adequada atenção a eventuais reclamações efetuadas por parte da população residente na envolvente do 

projeto. 

Como impactes positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego, associado aos 

postos de trabalho mantidos e criados, e na dinamização económica inerente à atividade, associada ao 

desenvolvimento das atividades complementares, serviços, fornecimento de produtos. 
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Do exposto, emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado à implementação do 

mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações cujo ponto de situação deverá ser remetido, juntamente com os relatórios de monitorizações 

dos demais descritores. 

 

 

3.7. Sistemas Ecológicos 

Caracterização da situação de referência 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) revela que a Pedreira n.º 5116 – Campinhos não coincide com 

nenhuma área pertencente à Rede Nacional de Áreas Protegidas ou com qualquer Sítio da Rede Natura 

2000, Zona Especial de Conservação ou Zona de Proteção Especial, embora se localize nas proximidades 

dos Sítios da Rede Natura 2000 PTCON0040 Corno do Bico (cerca de 4,5km a sul), que inclui a Área 

Protegida do Corno do Bico (cerca de 7,5km a sul), e PTCON0019 Rio Minho (cerca de 6,5km a norte) 

e da Zona de Proteção Especial PTZPE0001 Estuários dos Rios Minho e Coura (cerca de 8,8km a oeste). 

Não obstante esta relativa proximidade a áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, o EIA 

considera que o afastamento é suficiente, “não sendo efetivamente de supor que a pedreira possa influenciar 

as áreas classificadas na região, (…), 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”. 

Contudo, é de relevar a importância do SIC Corno do Bico 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” e o facto da área de estudo, 

nomeadamente no seu quadrante sul, abranger “o território referenciado pelo ICN (Pimenta, V. et al., 2005) 

como de ocorrência provável da “Alcateia da Boulhosa”, passível de ocupar a região montanhosa de confluência 

dos concelhos de Valença, Monção e Paredes de Coura”. 

Refira-se que, segundo o EIA, os dados do ICNF (2015) referem registos de indemnizações por ataques 

atribuídos ao lobo, em 2013, na freguesia de Abedim (Monção), onde se situa a pedreira de Campinhos. 

Já no que se refere à metodologia adotada na caracterização da fauna e da flora, esta encontra-se 

devidamente descrita no relatório síntese (recurso a fotografia aérea e realização de percursos pedestres 
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para identificação de espécies florísticas; informação bibliográfica complementada com prospeções de 

campo dirigidas aos principais grupos faunísticos, com levantamentos periciais, utilizando prospeção 

seletiva de espécies ou vestígios da sua ocorrência; transectos durante as primeiras e últimas horas do 

dia, recorrendo a métodos diretos e indiretos; listagem das espécies potenciais e confirmadas com 

indicação da sua relevância ecológica e dos seus estatutos de conservação e proteção com base nas 

Diretivas Aves e Habitats, nas convenções internacionais mais importantes e no Livro Vermelho de 

Vertebrados de Portugal) revelando rigor técnico e evidenciando que o trabalho realizado permitiu uma 

caracterização bem fundamentada e de considerável nível de pormenor, tanto para região, como para a 

área de estudo e de intervenção da pedreira propriamente ditas. 

Através dos estudos realizados, conclui o EIA que a área de implantação do projeto (área da pedreira em 

estudo e a sua envolvente, abrangendo uma distância de 1000m à pedreira) se insere num “meio rural 

caracterizado por um relevo acidentado, onde predominam os afloramentos rochosos e os povoamentos de 

pinheiro-bravo”, e onde se verifica uma forte ocupação antrópica marcada pela extração de rocha e 

exploração florestal, situação agravada pelos incêndios ocorridos, nos últimos anos, um pouco por toda 

a área de estudo. 

“De um modo geral, o pinhal é constituído por exemplares jovens, dispostos em talhões intercalados por estradões 

florestais e por zonas de clareira”, o seu coberto arbustivo “é formado por espécies adaptadas a solos ácidos e 

pouco espessos” e o “estrato herbáceo é esparso e pouco diversificado”. “A meia encosta, as áreas arborizadas 

dão lugar aos terrenos agrícolas, associados a pequenos aglomerados populacionais”. 

Já a área de ampliação da pedreira é dominada por “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”, onde o estrato arbóreo é quase inexistente e o “coberto herbáceo e arbustivo 

pouco diversificado e empobrecido”. 

Na área de implantação do projeto, “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”. As poucas áreas de interesse conservacionista prendem-se assim com as “matas de pinhal 

mais preservadas e alguns troços dos vales de drenagem de linhas de água sazonais” que, segundo o EIA, 

representam um “descontínuo em relação às áreas mais intervencionadas” e “bolsas de refúgio de 

biodiversidade”. 

Em termos faunísticos, apenas um reduzido número de espécies potenciais foi confirmado, o que “reflete 

a realidade deste local, onde a maioria das espécies animais assinaladas na região, em particular as que requerem 
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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”. 

Apesar da consistência do relatório síntese, este apresentava algumas lacunas de informação, pelo que foi 

feito um Pedido de Elementos Adicionais no sentido de esclarecer a localização e configuração das zonas 

de defesa; as distâncias às áreas sensíveis com relevância para a conservação da natureza; a ocupação da 

área de estudo em termos de biótopos; a distância ao centro de ação da Alcateia da Boulhosa e a incidência 

na respetiva área afeta à alcateia. 

Nessa sequência, o aditamento feito ao EIA, ao responder satisfatoriamente a todos os elementos 

solicitados, permitiu uma melhor avaliação dos possíveis impactes associados ao projeto e demonstrou, 

mais uma vez, o carácter pouco significativo do efeito cumulativo previsto sobre as comunidades animais 

e vegetais, em termos globais. 

Perante a Carta de biótopos apresentada (Figura 4 do aditamento), é possível confirmar que a ampliação 

incidirá sobretudo em meio rochoso “associado a um esparso coberto vegetal herbáceo e arbustivo”, e que 

será mantida uma distância satisfatória à maioria das linhas de água sazonais (elementos que, nesta área, 

constituirão uma das poucas áreas de interesse conservacionista em termos ecológicos), estando prevista 

uma zona de defesa para a linha de água mais próxima. 

Por outro lado, o aditamento revelou-se particularmente rigoroso na descrição dos aspetos relacionados 

com a espécie Canis lupus signatus (Lobo-ibérico) e com a afetação da área de ação da Alcateia da Boulhosa, 

confirmando a efetiva incidência na área afeta a esta alcateia (ocupação de 0,5% da área e distância ao 

centro de ação em cerca de 2,5 a 3km) que, segundo dados referentes ao período 2004-2013 traduzidos 

no documento “Situação de referência para o Plano de Ação para a Conservação do Lobo-ibérico em Portugal”, 

é referenciada como uma alcateia confirmada. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Face ao exposto, o EIA considera que as principais ações da pedreira passíveis de provocar impactes 

negativos são as desmatações e os desmontes do maciço rochoso que causam a destruição do coberto 

vegetal, a perda de habitat e o afastamento de espécies faunísticas, bem como o ruído e o empoeiramento 

associados à própria dinâmica produtiva da atividade. 

Contudo, o EIA considera que a maior intensidade destes impactes se verificou na fase inicial da 

exploração da pedreira e que, atualmente, os impactes serão apenas de efeito cumulativo. Não obstante, 
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dado que estes impactes “ocorreram num local que não é provido de relevante valor ecológico”, “não foram 

observadas associações vegetais relevantes, no que respeita ao tipo, à diversidade e à densidade das espécies 

presentes”, as desmatagens serão levadas a cabo “de forma muito localizada sobre um coberto vegetal pobre e 

bastante deteriorado em algumas zonas”, e que as plantas, tanto na envolvente, como no interior da pedreira, 

não evidenciam sinais de grande afetação por empoeiramento nem de “impactes relacionados com libertação 

de poluentes para os solos ou para as linhas de água”, o EIA considera estes impactes “pouco significativos e 

de reduzida magnitude”. 

Para além disso, a área envolvente contém áreas de habitat semelhante, e em melhores condições, nas 

quais as espécies faunísticas poderão refugiar-se, e a área destinada à exploração foi provida de zonas de 

defesa que, entre prédios rústicos, caminhos e a Zona Geral de Proteção ao Castelo de São Martinho da 

Penha ou Castelo da Pena da Rainha, englobam a linha de água localizada a oeste que representará um dos 

poucos biótopos com interesse conservacionista. 

É ainda de realçar que, tendo em conta a envolvente marcada por várias unidades extrativas, mediante a 

aplicação das medidas propostas a pedreira “não deverá constituir uma fonte de incremento significativo dos 

impactes cumulativos”. 

Já no que respeita ao Lobo-ibérico, o EIA, assim como o respetivo aditamento, assume que “a atividade 

da pedreira poderá, naturalmente, provocar o afastamento da espécie da envolvente da área de exploração (…), 

não sendo, contudo, de admitir que a pedreira possa condicionar diretamente esta espécie ou a estabilidade das 

alcateias, nomeadamente da “Alcateia da Boulhosa””, já que na área de exploração não se verificam “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” ou “materiais, produtos ou águas contaminadas suscetíveis de ser ingeridos ou de, por outras 

formas, poderem afetar a espécie (doenças e/ou mortalidade)”. 

O EIA afirma, inclusive, 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)” e adota 

como uma das medidas de minimização “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 próativa neste domínio”. 

 

Medidas de minimização 
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O EIA prevê um conjunto de medidas de minimização e a implementação gradual de um Projeto de 

Recuperação Paisagísticas (PARP) que, em parte, poderão garantir a minimização dos novos impactes, de 

efeito cumulativo, identificados, e que deverão constar da DIA, com as retificações e medidas adicionais 

que se propõe. Uma vez o projeto se reporta a uma pedreira já em exploração e que se prevê que a 

recuperação paisagísticas seja faseada, ocorrendo em simultâneo com a ampliação e laboração da pedreira, 

as medidas propostas não se encontram divididas por fases, devendo ser aplicadas ao longo de todo o 

projeto: 

- 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; 

- Medida adicional – Proceder à balizagem/sinalização prévia das áreas a intervencionar, restringindo a 

obra às áreas estritamente necessárias. As sinalizações, que podem ser instaladas faseadamente mediante 

o decorrer da obra, só devem ser removidas após finalização das respetivas intervenções. 

- Realizar as desmatações na área de ampliação da pedreira faseadamente, procedendo à desmatação por 

faixas de terreno, apenas à medida do avanço da exploração; 

- Medida adicional – Assinalar e vedar a área afeta às zonas de defesa, nomeadamente a associada à linha 

de água, de forma a preservá-las de qualquer intervenção; 

- Medida adicional – Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não 

perturbem a execução da obra, nomeadamente na área prevista para anexos, devendo para o efeito ser 

assinalados previamente ao início dos trabalhos. As sinalizações, que podem ser instaladas faseadamente 

mediante o decorrer da obra, só devem ser removidas após finalização das respetivas intervenções. 

- Medida adicional - Os exemplares arbóreos autóctones que não possam ser mantidos deverão, sempre 

que possível, ser transplantados para a envolvente próxima do projeto em condições de habitat 

semelhantes, ou utilizados na implementação do PARP; 

- Programar o desenvolvimento da pedreira de modo a que as desmatações e os trabalhos de preparação 

dos terrenos para extração sejam realizados faseadamente, como uma sequência que permita a existência 

de áreas que possam funcionar como corredores de fuga para animais de locomoção lenta; 
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- 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; 

- 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 de 

recuperação paisagística; 

- Vedar as áreas em recuperação, interditando a passagem a 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 revelem 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, ambienta 

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 Conservação do Lobo-ibérico (PACLobo), na medida do possível e relacionável 

com a pedreira em estudo, adotando uma postura pró-ativa neste domínio. 

 

Conclusão 

Tratando-se o projeto em causa de uma pedreira já existente, localizada numa zona de forte ocupação 

antrópica e de baixo valor ecológico, prevê-se que o efeito cumulativo sobre as comunidades animais e 

vegetais, em termos globais, não seja muito significativo. 

Para além da maior intensidade dos possíveis impactes se associar à época em que a pedreira foi instalada 

e ao facto de estar atualmente em laboração, a ampliação encontra-se prevista para uma área pouco 

relevante em termos florísticos e suficientemente afastada das zonas mais propícias à ocorrência de 

espécies faunísticas e de áreas classificadas e corredores ecológicos de interface entre elas. Devido às 
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perturbações a que está sujeita, pode considerar-se que a pedreira não reúne condições para a ocorrência 

da maioria das espécies faunísticas, nomeadamente as mais sensíveis e com estatuto de proteção. 

Contudo, face à potencial ocorrência da espécie Canis lupus signatus (Lobo-ibérico) e à incidência do 

projeto na área afeta à Alcateia da Boulhosa, o EIA assume que, ainda que indiretamente, possa haver uma 

perturbação ao nível desta espécie. 

Nesse sentido, atendendo a que o ICNF é a entidade máxima com competências para avaliar esses 

possíveis impactes e garantir a proteção e conservação da alcateia de Lobo-ibérico em causa, considera-

se assim imprescindível a pronúncia dessa entidade. 

Face ao exposto, não obstante as medidas de minimização propostas, entende-se que o presente EIA 

reúne condições para a emissão de parecer favorável condicionado à pronúncia favorável do ICNF, 

enquanto entidade externa, sem prejuízo da aplicação das eventuais medidas de minimização e/ou 

compensação que essa entidade possa vir a entender necessárias. 

 

 

3.8. Paisagem 

Caracterização da situação de referência 

Para a Caracterização da Situação de Referência, a metodologia adotada consistiu na análise integrada dos 

fatores que a equipa considerou determinarem o caráter da paisagem da área em estudo, baseada em 

elementos bibliográficos e nos resultados trabalho de campo. Esta análise foi suportada em cartografia a 

escala regional, local e de projeto, e por registos fotográficos, incluindo fotografia aérea. 

A concretização da metodologia adotada foi efetuada através da identificação e caracterização das 

unidades e subunidades homogéneas de paisagem existentes na área em estudo, com enfoque na área de 

implantação do projeto, entendida como a área da pedreira em estudo e a sua envolvente direta. Foram, 

com base na análise desenvolvida, identificados, avaliados e classificados os parâmetros “Qualidade visual 

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

paisagem”. 

A identificação das unidades de paisagem partiu da escala nacional, com base no estudo “Contributos para 

a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (Cancela d`Abreu et al., 2004), 
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concluindo o EIA que “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.”, destacando, em seguida, as três subunidades de paisagem que 

identificaram - “meio florestal”, “afloramentos rochosos” e “mosaico rural”, correspondendo, 

respetivamente, cada uma delas, aos setor SE da área em estudo, setor W da área em estudo, e povoações 

de Gandrachão e de Retorta, as mais próximas da área do projeto. 

A subunidade “Meio florestal” apresenta como características principais uma “…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.”. Do ponto de vista cromático, predomina nesta 

subunidade o verde escuro, intervalado pela diversidade de usos do solo associada aos aglomerados rurais. 

Na subunidade “Afloramentos rochosos” predominam as zonas de relevo acidentado e de maior altitude, 

sendo destacada a predominância de extensos lajedos ou caos de blocos graníticos, sulcados e mais ou 

menos enegrecidos pela erosão, sendo a cobertura vegetal escassa, dominando um estrato arbustivo de 

pequeno porte, pouco denso e pouco diversificado, composto essencialmente por tojos, giestas e urzes, 

que subsistem nas bolsadas de solos existentes ao redor dos afloramentos rochosos. Neste território 

rochoso instalaram-se várias pedreiras de rocha ornamental, entre as quais a pedreira em estudo, que 

conferem à subunidade contrastes cromáticos e cénicos resultantes da dinâmica produtiva da exploração 

das massas minerais. 

A subunidade “mosaico rural” apresenta pequenas povoações, isoladas e consideravelmente distantes 

umas das outras, rodeadas por parcelas de terrenos agricultados, dos quais se transita abruptamente para 

as matas de pinhal envolventes, localizando-se as áreas agrícolas nos vales mais amplos, associados aos 

principais cursos de água. As principais culturas agrícolas são as forraginosas e o milho, destacando-se 

também a expressão dos vinhedos neste território que se insere na “região demarcada dos vinhos verdes”, 

contornando os campos agrícolas, 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. Estes campos estão, do ponto de vista da exploração, ainda associados à 

presença das matas, atualmente dominadas por 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. 

Nas galerias ripícolas predominam o salgueiro e amieiro. 
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Com base nesta identificação dos principais compartimentos de território, foi efetuada a caracterização 

qualitativa dos parâmetros que caracterizam a paisagem em estudo, no que respeita à Qualidade visual da 

paisagem, à Acessibilidade visual, à Capacidade de absorção visual da paisagem, e à Sensibilidade da 

paisagem. 

Tendo em conta a escala estabelecida, e focalizando a análise na área de implantação do projeto (área da 

pedreira e sua envolvente) verifica-se que: 

- a Qualidade visual da paisagem é considerada baixa a moderada, por o EIA entender que há 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. É ainda referido que “O mosaico rural já caracterizado… 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.”; 

- em termos de Acessibilidade visual, devido às interposições do relevo, a área da pedreira, no conjunto 

da área em exploração e da 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, sendo que 

de “…ambas as povoações é apenas visível uma pequena parte da área da pedreira, surgindo esta em planos 

distantes da povoação.”. “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.”, pelo que o EIA considera que há baixa acessibilidade visual à área da pedreira; 

- a Sensibilidade da paisagem é classificada no EIA como moderada, fruto do carácter “…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.”. Não 

obstante, o EIA destaca ainda que há 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; 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_8/2018 

Projeto de Ampliação da Pedreira Nº 5116 – Campinhos 

Janeiro de 2019 
53/94 

- a Capacidade de absorção visual é considerada elevada, já que “…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.”. A estes aspetos associa-se o 

pequeno número de potenciais observadores, determinando assim que esta paisagem apresenta uma 

capacidade elevada para integrar novas estruturas ou elementos a si alheios, sem alterar o seu carácter e 

qualidade visual. 

Concorda-se com a caracterização efetuada, e considera-se um trabalho de elevado rigor técnico e fiáveis 

conclusões, fundamentadas na síntese acima apresentada. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

A Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais foi efetuada de forma diferenciada para 

a situação atual, a fase de ampliação e a fase de desativação, refletindo a tipologia de projeto em avaliação 

e, mais ainda, o facto de se tratar de uma ampliação. 

Assim, e com base na metodologia, de base bibliográfica, adotada para este trabalho de identificação e 

classificação de impactes, o EIA determinou se, e até que ponto, uma paisagem natural admite a introdução 

de alterações por qualquer tipo de ação antropogénica, sendo que o “grau de modificação permitido” é 

determinado através da combinação em matriz da “qualidade da paisagem” e do “nível de sensibilidade da 

paisagem”, considerando a “acessibilidade visual”, fatores que foram avaliados neste estudo para a área de 

implantação do projeto. 

De acordo com a escala de classificação utilizada, resulta uma classificação GM 3 - Modificação permitida, 

traduzindo, assim, uma paisagem que não levanta restrições à sua modificação, significando que o projeto 

pode estar isento da imposição de condicionantes ao nível das áreas de implantação, volumes de 

construção, etc., embora não permita prescindir da implementação de medidas de integração paisagística 

ou de mitigação dos impactes na paisagem. 

Do ponto de vista da capacidade de absorção visual, sendo a área de implantação do projeto caracterizada 

por “elevada capacidade de absorção visual”, face ao grau de modificação GM3 resulta uma classificação 
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de restrição de nível IV, correspondendo a um dos níveis que menores restrições leva a impor na ótica 

da gestão da paisagem. 

Tendo em consideração as análises acima sumariadas, o EIA conclui que os impactes na Paisagem serão 

negativos, diretos e indiretos, temporários, mas pouco significativos, de moderada magnitude, e de 

reduzida cumulatividade, não obstante haver na área mais alargada da envolvente do projeto outras 

explorações similares, mas que não concorrem diretamente para o efeito cumulativo dos impactes. 

Concorda-se com a análise realizada, bem como com os resultados obtidos. 

 

Medidas de minimização 

As medidas de minimização propostas no EIA são apresentadas com o objetivo de garantir o baixo 

significado dos impactes previstos e a evitar que estes venham a ter repercussões cumulativas. 

Da listagem apresentada, considera-se que se tratam de ações que se encontram incluídas ou no Plano de 

Lavra, ou no PARP, pelo que apenas se destaca a necessidade de implementação faseada do PARP. 

 

Conclusão 

Face ao avaliado, bem assim como ao aferido no decurso da visita ao local, e considerando que: 

- a paisagem avaliada apresentar uma relativa homogeneidade, baseada em povoamento florestal dominado 

por duas espécies, traduzindo-se num cromatismo, textura e alternância limitadas, 

- da análise ao descritor, particularmente no que se refere à dimensão de visibilidade do projeto, se verifica 

o facto de as povoações mais próximas se encontrarem a menos de 1km, mas de haver um número 

reduzido de observadores, e não haver visibilidade de a partir de rodovias, 

- a classificação da capacidade de absorção visual ter sido considerada elevada, 

- o efeito cumulativo dos impactes, tendo em conta a existência de explorações similares na envolvente 

ter sido classificado como reduzido, 

Considera-se que deverá ser emitido parecer favorável á ampliação do projeto, condicionado à 

implementação programada do PARP. 
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3.9. Qualidade do Ar 

Caracterização da situação de referência 

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. 

O empoeiramento é gerado pela atividade desta pedreira, designadamente pelos processos de desmonte 

do maciço rochoso, redução do tamanho dos blocos e circulação dos equipamentos nos acessos interiores 

da pedreira. 

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). 

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. 

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. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_8/2018 

Projeto de Ampliação da Pedreira Nº 5116 – Campinhos 

Janeiro de 2019 
56/94 

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 fins-de-semana, em que a pedreira se 

encontrava inativa. 

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. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

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. 

Os resultados obtidos na campanha de amostragem de PM10 permitem constatar que o empoeiramento 

se faz sentir com fraca intensidade na envolvente da pedreira e, concretamente, nos aglomerados 

populacionais (recetores sensíveis) potencialmente mais 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. 

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, 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 e 7 de abril) e em Retorta (14 de abril), durante as quais a pedreira se 
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encontrava, a montante das povoações, nas 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. 

 

Medidas de minimização 
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Foram propostas medidas de minimização para assegurar a produção de baixos níveis de empoeiramento 

durante a fase de exploração, as quais se consideram ser eficazes e suficientes, nomeadamente: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

Monitorização 

Tendo como referência o disposto na Secção III da Nota Técnica “Metodologia para a monitorização de 

níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras”, os resultados obtidos na campanha de monitorização, 

levada a cabo para avaliação da situação de referência, 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). 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “qualidade do ar” merece parecer favorável. 

 

 

3.10. Património 

Caracterização da situação de referência 

Para a elaboração do EIA, o descritor patrimonial foi alvo de estudo da especialidade o qual  recorreu à 

metodologia de referência oficial para este tipo de avaliações. Da responsabilidade do arqueólogo Vítor 

Dias. 
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Daquele estudo concluiu-se que o único sítio com interesse patrimonial que poderia ser afectado pela 

ampliação da pedreira era o Castelo de Pena Rainha. Contudo, o projecto previu o afastamento da área 

de ampliação por forma a não incluir a zona de protecção do sítio, dado este estar em classificação. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Dada a localização do sítio do Castelo de Pena Rainha, num ponto consideravelmente mais alto do que a 

pedreira e a garantia da salvaguarda da respetiva ZP, não são esperados impactes. Contudo o relatório 

alerta para a existência de impactes visuais prováveis. 

 

Medidas de minimização 

Estão previstas como medidas de minimização de impactes o acompanhamento arqueológico da fase 

preparatória do terreno da pedreira, tendo esta medida um carácter geral. Contudo considera-se que 

este acompanhamento arqueológico deverá ter particular atenção relativamente às áreas mais próximas 

do sítio arqueológico (Castelo de Pena Rainha). 

Consideramos ainda que na fase de recuperação paisagística, no futuro, se deverá ter em atenção a 

proximidade ao sítio arqueológico, minimizando o impacte visual com coberto vegetal adequado ao efeito. 

 

Conclusão 

Face ao avaliado, a DRCN propõe um parecer sectorial final favorável, condicionado ao cumprimento da 

medida de minimização de impactes antes mencionadas. 

 

 

3.11. Resíduos 

Caracterização da situação de referência 
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Trata-se de um pedreira de granito ornamental com uma área licenciada de 16,84 ha pretendendo com o 

presente EIA a ampliação de mais 26.13 há. O projeto da ampliação encontra-se em fase de execução. A 

área total final da pedreira 42,97 há, engloba área de exploração, área de anexos, área para pargas e bacia 

de retenção e zona de defesa. 

O EIA considerou uma área de estudo de 50 Km2, centrada na pedreira. A análise de impactes e respetivas 

medidas de minimização foi efetuada para cenários distintos nomeadamente a situação atual, à fase de 

projeto propriamente dita (ampliação) e á fase de desativação. Foi também proposto um plano de 

monitorização. 

O Estudo procede á identificação das principais tipologias de Resíduos Industriais que são produzidos pela 

atividade da pedreira, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (códigos LER), identificando 

quantidades anuais e a sua origem. A origem é maioritariamente resultante da manutenção e reparação 

dos equipamentos. Estas operações são levadas a cabo numa oficina impermeabilizada instalada no local e 

os resíduos são posteriormente corretamente acondicionados. 

Todos os resíduos industriais produzidos são expedidos por transportadores oficialmente autorizados 

para o efeito, com destino a operadores de gestão de resíduos licenciados. 

A empresa está inscrita na Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) procedendo ao 

registo anual dos resíduos produzidos através do Mapa Integrado do Registo de Resíduos (MIRR). 

Juntamente com o Plano de Pedreira foi apresentado um Plano de Gestão de Resíduos estando em todas 

as fases do projeto prevista a correta gestão dos resíduos industriais. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Em fase de exploração e decorrente do projeto a quantidade e tipologia de resíduos industriais produzidos 

não deverá ser alterada já que a pedreira manterá as suas características ao nível dos processos 

operacionais e de equipamentos. 

Em fase de desativação prevê-se a correta implementação do PARP incluindo a prévia remoção da 

totalidade dos resíduos industriais existentes na área envolvida. 

Assim, de acordo com a matriz de impactes, no âmbito do descritor resíduos prevêm-se impactes pouco 

significativos e com efeitos cumulativos diminutos. 
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Medidas de minimização 

As medidas de minimização propostas são consideradas adequadas, sublinhando-se as seguintes: 

Situação atual e Exploração 

- Assegurar que os resíduos industriais espedidos são transportados por transportadoras autorizadas para 

o efeito e entregues a Operadores de Gestão de Resíduos licenciados para o efeito, privilegiando as 

soluções de valorização; 

- Manter e/ou melhorar as condições de armazenamento temporário de resíduos industriais, devendo os 

óleos usados serem armazenado em tambores herméticos, em recinto coberto e dentro de uma bacia de 

retenção; 

- Os resíduos industriais produzidos devem ser corretamente separados por forma a que, aquando da sua 

expedição, possam ser encaminhados por fluxos específicos de resíduos; 

- Adotar comportamentos de carater preventivo em matéria de gestão de resíduos adotando práticas que 

facilitem a reutilização e  a valorização; 

Desativação 

Na fase de desativação da pedreira implementar as medidas previstas no PARP procedendo à remoção de 

todos ao resíduos e desmantelamento das instalações anexas. 

 

Monitorização 

O cumprimento da legislação em vigor no domínio dos resíduos é considerado suficiente para a 

monitorização da gestão dos mesmos, em todas as fases do projeto. 

 

Conclusão 
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Emite-se parecer favorável relativamente ao descritor Resíduos desde que adotadas as medidas de 

minimização dos impactes acima referidas e as constantes no EIA submetido a apreciação assim como ao 

cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos submetido a apreciação. 

 

 

3.12. Ambiente Sonoro 

Caracterização da situação de referência 

No âmbito da realização do presente EIA, foram efetuadas medições dos níveis de ruido na envolvente da 

pedreira de Campinhos, junto aos recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruido por esta 

emitido. 

Relativamente ao critério de incomodidade verificou-se que não foram registadas situações de 

incumprimento do valor limite de incomodidade aplicável a atividade em avaliação. 

Relativamente ao critério de exposição máxima verificou-se que não se registam situações de 

incumprimento segundo o critério de exposição máxima. 

Os níveis de ruido gerados na pedreira de Campinhos, que labora apenas no período diurno, afetam 

apenas a sua envolvente muito próxima. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

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. 

A pedreira de Campinhos tem já instalada uma capacidade produtiva capaz de corresponder a 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. 
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A exceção ao acima referido prende-se com a eventualidade da instalação na pedreira de uma unidade 

móvel de britagem cujos níveis de ruido poderão fazer alterar significativamente o quadro acústico 

atualmente associado a pedreira 

Em suma, na fase de ampliação 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. 

Na fase de desativação, cessarão as fontes de ruido 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 ruido suscetíveis de criar impactes 

significativos no ambiente acústico. 

Assim, os impactes no ambiente acústico são classificados como: negativos, diretos e indiretos, 

temporários, pouco significativos, baixa magnitude e pouco cumulativos. 

 

Medidas de minimização 

Apesar da classificação dos impactes ser de pouco significado e baixa magnitude no ambiente acústico, a 

empresa exploradora deverá atender às seguintes medidas, nomeadamente: 

- intensificar o desmonte por corte com fio diamantado; 

- prosseguir a política de utilização de equipamentos recentes; 

- os equipamentos móveis devem cumprir os níveis de potência sonora estabelecidos na legislação vigente; 

- acompanhar a evolução tecnológica no setor extrativo; 

- seguir um planeamento criterioso do processo produtivo; 

- localizar as operações de esquadrejamento dos blocos e os equipamentos fixos mais ruidosos, em zonas 

da pedreira protegidas por barreiras acústicas naturais; 

- 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 a propagação do ruído. 
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Monitorização 

Foi apresentado plano de monitorização relativamente ao descritor ambiente sonoro, que deverá ter uma 

frequência trienal, exceto no caso em que se verifique alteração do processo produtivo ou sempre que 

surjam reclamações. 

Esta monitorização consiste na elaboração e apresentação de um relatório de avaliação de ruído ambiente, 

onde serão avaliados os valores limite de exposição e o critério de incomodidade, de acordo com o 

Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ambiente Sonoro” merece parecer favorável. 

 

 

3.13. Pareceres Externos 

Conforme já referido, e ao abrigo do ponto 11 do artigo 14.º do RJAIA, foram solicitados pareceres à 

Câmara Municipal de Monção e ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., não tendo 

sido obtida qualquer resposta. 

 

 

4. CONSULTA PÚBLICA 

Conforme já referido, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, 

Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, consultada a Plataforma 

SiLIAmb, verifica-se que o relatório da Consulta Pública foi aí disponibilizado a 18 de dezembro de 2018, 

informamdo que a Consulta Pública decorreu durante o período de 30 dias úteis, de 26 de outubro a 07 

de dezembro de 2018, tendo sido promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade 

Nacional para o Licenciamento Único de Ambiente (ANLUA), 
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Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer exposição. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

Após a avaliação do EIA e do respetivo Aditamento, considera-se que a informação reunida e 

disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão. 

Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que: 

- em relação à Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, considera-se que, tendo em 

consideração que os impactes ambientais, apesar de significativos, decorrem do objeto do projeto – 

exploração da pedreira, emite-se parecer favorável ao projeto; 

- Em termos de Vibrações, o EIA refere que os impactes resultantes da utilização de explosivos na 

pedreira em estudo podem ser classificados como negativos, pouco significativos e de reduzida magnitude, 

mas temporários, e não havendo também a registar situações que possam causar impactes cumulativos 

face aos eventuais impactes originados por outras unidades extrativas localizadas naquele território, 

considera-se ser de emitir parecer favorável condicionado;  

- No que concerne aos Recursos Hídricos, de modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos 

ocorrem essencialmente na fase de instalação e exploração, e são considerados negativos, de magnitude 

reduzida e pouco significativos. Contudo, ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de 

minimização previstas, não é espectável a ocorrência de impactes negativos significativos. 

Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos 

hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se entende ser de emitir parecer 

favorável condicionado; 

- Em relação aos Uso do Solo e Ordenamento do Território, entende-se ser de emitir parecer 

favorável condicionado face ao resultado da avaliação, da qual se conclui pela compatibilidade do projeto 

com o disposto no PDM em vigor embora condicionado ao cumprimento das medidas previstas e à 

obtenção do parecer do ICNF, I.P. no âmbito do Regime Florestal; 
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- No tocante ao fator Socio-economia, considera-se que os impactes negativos do projeto são pouco 

significativos e minimizáveis, através da implementação das medidas e da adequada atenção a eventuais 

reclamações efetuadas por parte da população residente na envolvente do projeto. 

Como impactes positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego, associado aos 

postos de trabalho mantidos e criados, e na dinamização económica inerente à atividade, associada ao 

desenvolvimento das atividades complementares, serviços, fornecimento de produtos. 

Assim, entende-se ser de emitir parecer favorável ao projeto, condicionado à implementação do 

mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações cujo ponto de situação deverá ser remetido, juntamente com os relatórios de monitorizações 

dos demais descritores; 

- em relação aos Sistemas Ecológicos, e de um modo geral, considera-se que tratando-se o projeto em 

causa de uma pedreira já existente, localizada numa zona de forte ocupação antrópica e de baixo valor 

ecológico, prevê-se que o efeito cumulativo sobre as comunidades animais e vegetais, em termos globais, 

não seja muito significativo. 

Para além da maior intensidade dos possíveis impactes se associar à época em que a pedreira foi instalada 

e ao facto de estar atualmente em laboração, a ampliação encontra-se prevista para uma área pouco 

relevante em termos florísticos e suficientemente afastada das zonas mais propícias à ocorrência de 

espécies faunísticas e de áreas classificadas e corredores ecológicos de interface entre elas. Devido às 

perturbações a que está sujeita, pode considerar-se que a pedreira não reúne condições para a ocorrência 

da maioria das espécies faunísticas, nomeadamente as mais sensíveis e com estatuto de proteção. 

Contudo, face à potencial ocorrência da espécie Canis lupus signatus (Lobo-ibérico) e à incidência do 

projeto na área afeta à Alcateia da Boulhosa, o EIA assume que, ainda que indiretamente, possa haver uma 

perturbação ao nível desta espécie. 

Nesse sentido, atendendo a que o ICNF é a entidade máxima com competências para avaliar esses 

possíveis impactes e garantir a proteção e conservação da alcateia de Lobo-ibérico em causa, considera-

se assim imprescindível a pronúncia dessa entidade. 

Face ao exposto, não obstante as medidas de minimização propostas, entende-se que o presente EIA 

reúne condições para a emissão de parecer favorável condicionado à pronúncia favorável do ICNF, 

enquanto entidade externa, sem prejuízo da aplicação das eventuais medidas de minimização e/ou 

compensação que essa entidade possa vir a entender necessárias; 
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- No que concerne à Paisagem, face ao avaliado, bem assim como ao aferido no decurso da visita ao 

local, e considerando que: 

- a paisagem avaliada apresentar uma relativa homogeneidade, baseada em povoamento florestal 

dominado por duas espécies, traduzindo-se num cromatismo, textura e alternância limitadas, 

- da análise ao descritor, particularmente no que se refere à dimensão de visibilidade do projeto, se 

verifica o facto de as povoações mais próximas se encontrarem a menos de 1km, mas de haver um 

número reduzido de observadores, e não haver visibilidade de a partir de rodovias, 

- a classificação da capacidade de absorção visual ter sido considerada elevada, 

- o efeito cumulativo dos impactes, tendo em conta a existência de explorações similares na 

envolvente ter sido classificado como reduzido, 

considera-se que deverá ser emitido parecer favorável á ampliação do projeto, condicionado à 

implementação programada do PARP;  

- do ponto de vista da Qualidade do Ar, os impactes identificados 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. 

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 provocados 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, pelo que se considera ser de emitir parecer favorável condicionado; 

- em termos de Património, dada a localização do sítio do Castelo de Pena Rainha, num ponto 

consideravelmente mais alto do que a pedreira, e a garantia da salvaguarda da respetiva Zona de Proteção, 

não são esperados impactes, pelo que face ao avaliado, a DRCN propõe um parecer sectorial final 

favorável, condicionado ao cumprimento da medida de minimização de impactes mencionadas; 

- no tocante aos Resíduos, emite-se parecer favorável desde que adotadas as medidas de minimização 

dos impactes referidas, assim como ao cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos submetido a 

apreciação; 
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- em termos de Ruído, os resultados obtidos na avaliação acústica realizada 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. 

A pedreira de Campinhos tem já instalada uma capacidade produtiva capaz de corresponder a 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, pelo que se considera ser de emitir parecer favorável; 

- em matéria de Riscos e Catástrofes, a ANPC informou que a resposta/ elementos adicionais enviados, 

relativo ao pedido de informação/ parecer sectorial de conformidade desta Entidade, consideram-se 

respondidas/acauteladas todas as situações colocadas, no âmbito da proteção civil, pelo que a ANPC emite 

parecer favorável ao projeto. 

 

Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, e respetivo EIA, atendendo às conclusões 

setoriais sobre cada um dos descritores, e tendo em conta que os impactes mais significativos poderão 

ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, a Comissão de Avaliação 

(CA) propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto da “Ampliação da Pedreira Nº 5116 – Campinhos”, 

condicionado ao integral cumprimento das Condicionantes, das medidas de minimização e às demais 

consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como ao 

cumprimento dos planos de monitorização, de acordo com a listagem seguinte: 

 

 

1. Condicionantes 

1.  Prestação da caução, relativa ao PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a 

determinar pela CCDR-N na fase de licenciamento, nos termos previstos no art.º 52º do Decreto-

Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 

outubro; 

2.  Deverá ser cumprido o Despacho: 19/GDN/2017 da Polícia de Segurança Pública (PSP); 

3. Obtenção do parecer do ICNF, I.P. no âmbito do Regime Florestal; 
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4. Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos 

recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a 

emitir pela APA, I.P., nomeadamente a rejeição de águas pluviais potencialmente contaminadas 

armazenadas na bacia decantação a instalar na zona mais baixa da exploração. 

 

 

2. Medidas de Minimização 

Fase de construção 

1. Implementar um mecanismo expedito que permita o esclarecimento de dúvidas e o atendimento 

de eventuais reclamações das populações. Os registos efetuados no âmbito do mecanismo de 

atendimento ao público e o desenvolvimento dado deverão ser mencionados nos relatórios de 

monitorização, a enviar no âmbito dos restantes planos de monitorização; 

2. A eventual instalação de uma unidade móvel de britagem deverá ser efetuada numa área da 

pedreira protegida dos ventos dominantes (SW e NE), devendo ser apetrechada com sistema de 

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

3. 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; 

4. Efetuar 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; 

5.  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); 

6.  Adotar uma postura participativa no âmbito da prevenção e combate aos incêndios florestais, 

zelando pelo cumprimento das disposições DL nº 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, 
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aplicáveis à pedreira e disponibilizando, sempre que possível, os meios nesta existentes para este 

fim, em conjunção com as entidades regionais competentes nesta matéria; 

7. Durante o período crítico de incêndios, estabelecido no Art.º 2.º-A, do DL nº 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; 

8. Criação do sistema de drenagem previsto no Plano de Pedreira, para evitar o escoamento na 

área da pedreira das águas pluviais vindas do exterior, e ordenar o escoamento das águas pluviais 

no interior da pedreira, encaminhando-as para as bacias de decantação; 

9. Cumprimento das condições impostas na licença de rejeição de águas residuais domésticas no 

solo; 

10. Revisão periódica de todas as viaturas, máquinas e equipamentos presentes em obra, devendo 

ser mantido um registo atualizado dessas operações; 

11. As operações de manutenção e armazenamento de substâncias potencialmente poluentes, como 

combustíveis e óleos, deverão ser localizadas em locais impermeabilizados e cobertos, dotados 

de bacias de retenção com capacidade suficiente para conter eventuais derrames; 

12. Em caso de derrame acidental, remover imediatamente o solo e/ou água contaminados para 

armazenamento e tratamento adequados; 

13. Prestação de formação a todos os trabalhadores da pedreira para que, caso se detete algum 

derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento enviado para 

reparação, devendo a área contaminada ser confinada e sujeita a um processo de 

limpeza/descontaminação; 

14. Colocar sinalização que estabeleça a necessidade de que à saída da pedreira todos os camiões 

(próprios ou de clientes) tenham a carga devidamente acondicionada; 

15. Colocar sinalização de proximidade à pedreira e de entrada e saída de camiões que deverá ser 

previamente autorizada pelo município; 

16. Sinalizar os trajetos a utilizar pelos equipamentos, interditando a sua circulação e o aparcamento 

fora dos acessos e dos locais para tal definidos; 
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17. Proceder à balizagem/sinalização prévia das áreas a intervencionar, restringindo a obra às áreas 

estritamente necessárias. As sinalizações, que podem ser instaladas faseadamente mediante o 

decorrer da obra, só devem ser removidas após finalização das respetivas intervenções; 

18. Realizar as desmatações na área de ampliação da pedreira faseadamente, procedendo à 

desmatação por faixas de terreno, apenas à medida do avanço da exploração; 

19. Assinalar e vedar a área afeta às zonas de defesa, nomeadamente a associada à linha de água, de 

forma a preservá-las de qualquer intervenção; 

20. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a 

execução da obra, nomeadamente na área prevista para anexos, devendo para o efeito ser 

assinalados previamente ao início dos trabalhos. As sinalizações, que podem ser instaladas 

faseadamente mediante o decorrer da obra, só devem ser removidas após finalização das 

respetivas intervenções. 

21. Os exemplares arbóreos autóctones que não possam ser mantidos deverão, sempre que possível, 

ser transplantados para a envolvente próxima do projeto em condições de habitat semelhantes, 

ou utilizados na implementação do PARP; 

22. Programar o desenvolvimento da pedreira de modo a que as desmatações e os trabalhos de 

preparação dos terrenos para extração sejam realizados faseadamente e como uma sequência 

que permita a existência de áreas que possam funcionar como corredores de fuga para animais 

de locomoção lenta; 

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

previstos no Plano de Ação para Conservação do Lobo-ibérico (PACLobo), na medida do 

possível e relacionável com a pedreira em estudo, adotando uma postura pró-ativa neste domínio; 

24. Efetuar a manutenção preventiva do sistema de captação de poeiras instalado na máquina 

perfuradora, garantindo a sua máxima eficiência; 

25. Proceder à aspersão de água nos acessos interiores da pedreira, sempre que ocorra tempo seco 

e dias ventosos, independentemente da estação do ano; 

26. Proteger da erosão eólica os solos armazenados nas pargas e acondicionar devidamente os solos 

a reutilizar na recuperação paisagística; 
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Fase de Exploração 

27. Vedar as áreas em recuperação, interditando a passagem a terceiros, bem como do pessoal e 

máquinas da pedreira não afetas a esses trabalhos; 

28. 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, ambienta acústico e qualidade do ar; 

29. Assegurar que os resíduos industriais espedidos são transportados por transportadoras 

autorizadas para o efeito, e entregues a Operadores de Gestão de Resíduos licenciados para o 

efeito, privilegiando as soluções de valorização; 

30. Manter e/ou melhorar as condições de armazenamento temporário de resíduos industriais, 

devendo os óleos usados serem armazenado em tambores herméticos, em recinto coberto e 

dentro de uma bacia de retenção; 

31. Os resíduos industriais produzidos devem ser corretamente separados por forma a que, aquando 

da sua expedição, possam ser encaminhados por fluxos específicos de resíduos; 

32. Adotar comportamentos de carácter preventivo em matéria de gestão de resíduos, adotando 

práticas que facilitem a reutilização e a valorização; 

 

Fase de desativação 

33. Proceder à remoção de todos ao resíduos e desmantelamento das instalações anexas, para além 

da conclusão de implementação do PARP. 

 

 

3. Monitorização 
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Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

Regime Jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a 

redação e alterações produzidas pelos DL nº 47/2014, de 24 de março, DL nº 179/2015, de 27 de agosto, 

Lei nº 37/2017, de 2 de junho, e DL nº 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a garantir 

a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as que maior 

importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço. 

A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais 

permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e 

redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto. 

Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e importância, 

os seguintes: 

– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os parâmetros 

monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no cumprimento da legislação em 

vigor; 

– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas; 

– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a alguns 

aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes). 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos 

específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do proponente o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 
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Os descritores ambientais sobre o qual recairão planos de monitorização regular e calendarizado, para a 

fase de exploração, são: Vibrações e Ambiente Sonoro. 

Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas 

preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se 

venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum fator 

de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de imediato ser 

desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma de avaliar a 

extensão e/ou provimento de tais factos. 

Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados de acordo com as normas técnicas constantes do 

Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, devendo ser remetidos para a CCDRN, para 

apreciação, de acordo com a periocidade prevista em cada plano de monitorização. 

 

1. Vibrações 

O Plano de Monitorização para as vibrações merece aceitação, e deverá ficar expresso na DIA, devendo 

dar cumprimento ao Despacho: 19/GDN/2017 da Polícia Segurança Pública. 

Parâmetros a Monitorizar 

Vibrações (mm/s). 

 

Método de Monitorização 

- 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. 
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Valores limite / Objetivos a atingir 

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

 

Medidas a implementar face ao incumprimento dos valores limite e dos objetivos 

- 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. 

 

Frequência da monitorização 

- 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. 

 

 

2. Ambiente Sonoro 

 

Parâmetros a Monitorizar 

De acordo com o D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual: 
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• 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)). 

 

Método de Monitorização 

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 / Objetivos a atingir 

Valores limite estipulados nos Artigos 11.º e 13.º do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual. 

 

Medidas a implementar face ao incumprimento dos valores limite e dos objetivos 

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; 
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• 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. 

 

Frequência da monitorização 

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

exceto no caso em que se verifique alteração do processo produtivo ou sempre que surjam reclamações. 

 

 

3. Recursos Hídricos 

Uma vez que a descarga deste sistema terá que ser objeto licenciamento, deverá ser cumprido o regime 

de monitorização que vier a ser implementado na respetiva licença de rejeição, não se justificando a 

implementação de outro plano de monitorização. 

No caso das águas subterrâneas, o plano proposto consiste na monitorização da água do furo que abastece 

pedreira. Porém, face à baixa significância dos impactes identificados para os recursos hídricos 

subterrâneos, considera-se que este plano de monitorização irá ser pouco relevante, não se justificando 

a sua implementação, sem prejuízo do cumprimento das condições estabelecidas no respetivo título de 

utilização dos recursos hídricos. 
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