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1. INTRODUÇÃO 

 

Em relação ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação, foi a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) notificada pela Autoridade Nacional do LUA (APA) de 

que o projeto em apreço 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 

em função do pagamento da taxa, pelo que é a data de 20 de junho 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 CCDR constituiu-se como Autoridade de AIA (AAIA), atento ao disposto no Decreto-Lei nº 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 21 de junho de 2018, pelo que 

decorre, atualmente, a fase de avaliação da conformidade do EIA.  

O EIA, apresentado em fase de Projeto de Execução, diz respeito às “Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego 

da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20”, localizadas na freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa.  

Este projeto, cujo proponente é a empresa SOLICEL – Sociedade do Centro Industrial de Esteios de 

Lousa, 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 “pedreira que, em conjunto com outras unidades 

similares, num raio de 1km, ultrapassem os limiares referidos”, com área ≥15ha. 

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); 

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

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

−  ICNF, nos termos da alínea c) do ponto 2 do artigo 9.º, em matéria de Sistemas Ecológicos e 

PARP; 

−  ARSNorte, ao abrigo da alínea i) do ponto 2 do artigo 9.º, em matéria de Saúde Humana; 

−  ANPC, ao abrigo da alínea k) do ponto 2 do artigo 9.º, em matéria de Análise de Riscos; 

−  APA, ao abrigo da alínea j) do ponto 2 do artigo 9.º, em matéria de Alterações Climáticas. 

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, Eng. Carla Pereira, Eng. Olga Carvalho, Arqt. Paisagista Joaquim Almeida, Dra. Cristina Figueiredo, 

Eng. Luísa Queirós e Eng. Miguel Catarino. 

A APA/ARHN está representada na CA pelo Sr. Dr. Normando Ramos. 

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

A DRCN nomeou a Sra. Dra. Leonor Sousa Pereira como sua representante na CA. 

A ANPC nomeou o Sr. Dr. José Rabaça, do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda e, 

em sua suplência, o Sr. Comandante Miguel Teixeira do mesmo Comando Distrital. 

A ARSNorte nomeou para sua representante a Sra. Dra. Helena Maltês. 

O ICNF nomeou o Sr. Dr. António Monteiro para seu representante. 

A APA, em matéria de Alterações Climáticas, não respondeu ao solicitado. 

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 19 de julho 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 20 de julho de 

2018, tendo mesmo sido introduzido na Plataforma LUA a 24 de julho de 2018, e tendo o prazo do 

procedimento de AIA sido suspenso nesta data, decorridos 24 dias úteis do mesmo. 
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Apesar do prazo definido para resposta pela AAIA ter sido o dia 31 de outubro de 2018, a 25 de outubro 

de 2018 o proponente solicitou prorrogação desse prazo, tendo a mesma sido concedida pela AAIA a 26 

de outubro de 2018, cifrando-se o novo prazo de resposta no dia 31 de janeiro de 2019, dia em que a 

notificação da entrada da resposta do proponente foi comunicada à AAIA, coincidindo com a da submissão 

desses elementos. Assim, o prazo do procedimento de AIA foi retomado a 1 de fevereiro de 2019, pelo 

que a data para a emissão da Declaração de Conformidade foi o dia 18 de fevereiro de 2019, e a data de 

conclusão do procedimento de AIA será o dia 22 de maio 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 pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos 

referidos no Anexo V do diploma referido. 

Nesse âmbito, reunida a informação, concluiu-se que o Estudo em apreço passou a estar corretamente 

organizado no que respeita ao exercício da Avaliação de Impacte Ambiental, e está de acordo com as 

disposições legais em vigor nesta área. A informação, complementada com a resposta ao pedido de 

elementos adicionais solicitados preenche, na globalidade, os requisitos do índice de matérias a analisar. 

Não obstante, foi necessário apresentar à AAIA, enquanto elementos complementares, e conforme já 

tinha sido solicitado no âmbito do descritor Paisagem em sede de PEA, o de seguida destacado: 

“A análise do descritor deverá ainda ser, na sua revisão, i) confrontada com a metodologia do Guia do ICOMOS, dada 

a área sensível, do ponto de vista patrimonial, em que o projeto se insere, e ii) deverá refletir, sem prejuízo da 

avaliação que o ICNF fará do PARP apresentado, as ações que o proponente prevê para a recuperação do passivo 

ambiental que é mencionado na página 33 do RS.”. 

 

Sem prejuízo do acima solicitado, e sem comprometer o trabalho previsto no nº 1 do artigo 16º do 

Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto, Lei nº 37/2017, de 2 de junho, e 

Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, face ao disposto no ponto 10 do artigo 14º, e ainda ao 

previsto no Anexo V do diploma mencionado, a AAIA declarou a conformidade do EIA, a 18 de fevereiro 

de 2019, cuja cópia se encontra em anexo, prosseguindo o processo de AIA a sua tramitação nos moldes 

previstos na legislação. 

A CA efetuou uma visita ao local do projeto no dia 8 de março de 2019, tendo sido acompanhada por 

representantes do proponente e da equipa de consultoria ambiental responsável pelo EIA. 
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Ao abrigo do ponto 11 do artigo 14.º do RJAIA, foram solicitados pareceres à Câmara Municipal de Vila 

Nova de Foz Côa (CMVNFC), à Fundação Côa, à Comissão Nacional da UNESCO, e à Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), sendo que a CMVNFC não emitiu qualquer parecer. 

Conforme documento em anexo, a 13 de fevereiro de 2019, foi comunicado à CA que “…a Pedreira de 

Xisto n.º 4995 - Rego da Vide foi incluída no futuro “Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica” 

(elaborado por um Grupo de Trabalho coordenado pelo Gabinete do Senhor MATE e com a participação das 

CCDR’s, DGEG, ICNF e APA), pelo facto de ter sido identificada como uma pedreira que comporta situações críticas 

para pessoas e bens e/ou para o ambiente. 

Mais se informa que, de acordo com o draft final do “Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica”, 

que é do conhecimento desta CCDR, o grau de intervenção para esta pedreira foi classificado de prioridade 

“elevado”. 

Este Plano de Intervenção foi já aprovado na reunião do Conselho de Ministros do dia 07 de fevereiro de 2019, 

aguardando-se, contudo, a sua publicação no Diário da República através da respetiva Resolução de Conselho de 

Ministros (RCM), para ser efetuada a sua divulgação pública.”. 

Nesta sequência, e conforme mail em anexo, a 6 de março de 2019 foi enviada à CA a RCM nº 50/2019, 

de 5 de março, transmitindo-se a confirmação de inclusão da Pedreira de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide 

na listagem, com classificação de grau de intervenção “elevado”. 

A Consulta Pública decorreu durante o período de 30 dias úteis, de 25 de fevereiro de 2019 a 05 de abril 

de 2019, tendo sido promovida pela CCDRN. 

O proponente do projeto é a empresa Solicel – Sociedade do Centro Industrial de Esteios de Lousa Lda., 

com os seguintes contactos: 

Morada: Estrada Nacional 102, 40, Edifício SOLICEL, 5150 644 Vila Nova de Foz Côa 

Endereço eletrónico: solicel@solicel.pt  

A equipa de consultoria ambiental responsável pela elaboração do EIA é a MONITAR, engenharia do 

ambiente, Lda., e a elaboração do EIA decorreu de abril de 2017 e abril de 2018. 

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

O projeto encontra-se em fase de projeto de execução. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O conteúdo do presente capítulo é maioritariamente extraído do Relatório Síntese do EIA. 

 

Enquadramento 

O proponente, SOLICEL – Sociedade do Centro Industrial de Esteios de Lousa, Lda., detentora das 

licenças emitidas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa das Pedreiras “Rego da Vide”, com uma 

área licenciada de cerca de 2,3ha e “Fraga do Poio n.º 20”, com uma área licenciada de cerca de 3,9ha, 

pretende a ampliação e fusão das pedreiras para dar continuidade à sua atividade atual. 

O EIA enquadra-se no pedido de regularização da atividade, cuja gerência da empresa pretende levar a 

efeito e que, para tal, solicitou a regularização da atividade no âmbito do Regime Extraordinário da 

Regularização de Atividades Económicas (RERAE), definido no Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de 

novembro, alterado pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho, entregue na Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) - Área Norte, no dia 21 de julho de 2017. 

O EIA ainda refere que a empresa obteve uma Declaração de Interesse Municipal sob por proposta da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa (CMVNFC) e emitida pela Assembleia Municipal de Vila Nova 

de Foz Côa em 23 de maio de 2017. A área total do Projeto Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” 

e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” a licenciar é de 32ha, dos quais se prevê uma área de exploração de 

15ha. 

O EIA refere que a SOLICEL é detentora das licenças emitidas pela CMVNFC das pedreiras “Rego da 

Vide”, com uma área licenciada de cerca de 22591m2 e “Fraga do Poio n.º 20”, com uma área licenciada 

de cerca de 38782m2, localizadas na freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa e distrito de Guarda, 

e que solicitou ao abrigo do art.º 5.º do Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, a regularização da 

área não titulada por licença, mas que o processo nunca foi concluído. 

A SOLICEL tem laborado na extração de xisto, na zona agora a regularizar, desde 1985. A empresa, para 

além da atividade de extração, possui também transformação, que funciona na mesma área. 
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Objetivos e justificação do projeto 

O EIA refere que a SOLICEL pretende licenciar uma área de 322498m2 localizada na freguesia de Vila 

Nova de Foz Côa, e que a área total a licenciar engloba a área das licenças camarárias, com exceção de 

uma parte – cerca de 17807m2 –, a nascente da pedreira n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20", área essa não 

intervencionada, e da qual prescinde, por se encontrar na sua zona de defesa do Património Classificado 

de Interesse Nacional “Canada do Inferno / Rego da Vida”. 

Ainda é referido no EIA que a SOLICEL possui atualmente 64 trabalhadores, dos quais 49 trabalhadores 

estão afetos à pedreira, e 15 trabalhadores afetos à atividade de transformação. Estes 64 trabalhadores 

são habitantes, maioritariamente, do concelho de Vila Nova de Foz Côa. A empresa SOLICEL pretende 

continuar a extração de xisto para fins ornamentais e assim responder à procura deste recurso geológico 

no mercado nacional e internacional. 

 

Descrição do projeto 

 

Localização 

O projeto situa-se na freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda. 

  
Localização da Pedreira. Fonte: Desenhos do EIA. 
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O EIA refere que o acesso principal à pedreira faz-se a partir do IP2, sentido Mêda – Vila Nova de Foz 

Côa. Sai-se na saída da EN202, para Freixo de Numão e para a EN102. Segue-se pela EN102 no sentido 

norte, e em direção a Vila Nova de Foz Côa. Corta-se na 1ª estrada à direita na direção que indica 

Pedreiras do Poio. Segue-se sempre em frente pela estrada alcatroada até ao fim da mesma, onde se 

encontra a entrada da pedreira. A entrada da pedreira localiza-se aproximadamente a uma latitude de 

41°3'6.85"N e longitude de 7°7'28.95"W (coordenadas WGS84), em terrenos particulares. 

O EIA também refere que existem nesta zona 5 pedreiras vizinhas georreferenciadas de acordo com as 

informações da DGEG – ex-Direção Regional da Energia do Norte (DREN), e da CMVNFC. De Norte 

para Poente, respetivamente Jardim n.º 4, Vale da Mó e Xistopor, e de Sul para Poente, respetivamente 

Vale Videiro n.º 1 e Vale Videiro n.º 2. 

   
Localização das Pedreiras vizinhas. Fonte: Desenhos do EIA. 

 

O local de implementação do Projeto Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do 

Poio n.º 20” é uma área sensível, pois localiza-se numa Zona de Proteção dos Bens Imóveis Classificados 

ou em vias de Classificação (Zona Especial de Proteção ao Alto Douro Vinhateiro), definida nos termos 

da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro (por ter sido inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO 
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em 2001), nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 72.º do Decreto-Lei nº 309/2009, 

de 23 de Outubro), e numa Zona de Proteção Especial (Zona de Proteção Especial do Vale do Côa), 

classificada nos termos do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de abril). 

   
Espacialização das áreas com classificação patrimonial. Fonte: Desenhos do EIA. 

 

Zonas de defesa 

O EIA refere que serão cumpridas as zonas de defesa previstas na lei, nomeadamente: 

- Prédios rústicos vizinhos – 10m; 

- Caminhos públicos – 10m; 

- Linhas de água não permanentes – 10m; 
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Contudo esta pedreira encontra-se identificada na Resolução de Conselho de Ministros nº 50/2019, de 5 

de março, com classificação de Grau de Intervenção Elevado, nomeadamente por não estarem a cumprir 

as zonas de defesa. 

A entidade competente pela aprovação do Plano de Lavra é a DGEG, pelo que resulta que esta Entidade 

deverá verificar o cumprimento das zonas de defesa. Acresce que a RCM nº 50/2019, no seu ponto 3, 

determina que a coordenação e o acompanhamento da execução do Plano de Intervenção compete à 

DGEG. 

 

Áreas e produções da pedreira 

O EIA refere que a área final da pedreira será de 322498m2, englobando a área das licenças camarárias, 

com exceção de uma parte, cerca de 17807m2, a nascente da pedreira nº 5002 “Fraga do Poio n.º 20", 

área essa não intervencionada e da qual prescinde, por se encontrar na zona de defesa da área de 

Património classificado de interesse nacional “Canada do Inferno / Rego da Vide”. 

É proposta, no EIA, como área de exploração, 154036m2, distribuídos por três áreas nas seguintes fases: 

• 1ª fase –área atual de exploração a norte - 62770m2; 

• 1ª e 2ª fase – área de exploração a poente - 44438m2; 

• 2ª fase –área futura de exploração a sul - 46828m2. 

A área do projeto inclui também uma área destinada aos anexos onde se localizam as instalações industriais 

de transformação de xisto, nomeadamente produtos serrados, e diversos telheiros para a transformação 

do xisto em bruto, nomeadamente produtos clivados. Possui também uma área de espaços de circulação, 

depósitos de materiais, escritórios, instalações sociais e sanitárias, oficinas, depósitos de combustível, 

postos de transformação e deposição temporária de terras de cobertura e de escombros. 

O Plano de Pedreira refere que a produção bruta útil prevista da pedreira será de cerca 75000 m3/ano. 

E que o volume total de rocha in situ a desmontar de acordo com as cotas do projeto é de 4963651m3. E 

que assim a totalidade de reservas exploráveis ao ritmo da atual produção anual faz prever uma vida útil 

estimada para esta pedreira de cerca de 39,71 anos. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_9/2018 
Projeto das Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20" 
Maio de 2019 

10/172

O EIA ainda refere que o tipo de massa mineral a explorar é o xisto, que se destina principalmente à 

produção de blocos e de semi-blocos para posterior transformação em artefactos de xisto para obras 

públicas e construção civil. E que após a extração do recurso mineral, a transformação do xisto é 

maioritariamente realizada nas instalações industriais próprias, localizadas na área da pedreira, sendo que 

uma pequena parcela é transformada em indústrias exteriores. 

O EIA estima que, do volume extraído, só sejam aproveitados 60% para fins ornamentais. Os restantes 

40%, considerados como escombro, podem ser dirigidos para outros fins, dependendo da qualidade do 

xisto e de outros aproveitamentos que forem oportunos em termos de mercado. E ainda refere que os 

desperdícios de xisto sem qualquer valor comercial serão armazenados temporariamente numa 

escombreira na pedreira, em áreas definida para tal. E que existe a norte, dentro da área a licenciar, uma 

zona para escombreira temporária. Este escombro será aproveitado na recuperação paisagística da 

pedreira, de acordo com o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP). 

 

Metodologia extrativa 

O EIA refere que a exploração se irá desenvolver em flanco de encosta e em profundidade, sendo na: 

• 1ª fase – área de exploração atual a norte e durante os próximos anos. A exploração será feita 

em flanco de encosta, ou seja, entre a cota 354 e a cota 211, e em rebaixo, considerando-se a cota 

211, como o nível a partir do qual a exploração se fará em profundidade (rebaixo), até à cota final 

de exploração prevista de 194. 

• 1ª e 2ª fase – área de exploração a poente e durante toda a vida da exploração, pois trata-se da 

exploração específica do xisto oxidado. A exploração será feita em flanco de encosta, ou seja, entre 

a cota 399 e a cota 339, e uma só bancada explorada em profundidade (rebaixo), até à cota final de 

exploração prevista de 334. 

• 2ª fase – futura área de exploração a sul. A exploração será feita em flanco de encosta, ou seja, 

entre a cota 359 e a cota 233, e em rebaixo, considerando-se a cota 233, como o nível a partir do 

qual a exploração se fará em profundidade (rebaixo), até à cota final de exploração prevista de 214. 
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Vista da área atual de exploração a norte e pedreira adjacente 

 

 
Vista da futura área de exploração a sul 

 

 
Vista da área de exploração a poente 

 

Pedreira adjacente 
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O EIA ainda refere que foi considerada a criação de patamares de exploração com largura de 3 a 5m, de 

modo a garantir o acesso em segurança de pessoas e equipamentos, e alturas de bancadas médias de 10m 

nas bancadas atuais, de forma a adequar a exploração já existente, e alturas médias de 5m nas futuras 

bancadas, de forma a enquadrar as diferentes alturas praticadas. O desenvolvimento das bancadas de 

exploração, com estas caraterísticas, processar-se-á em todas as áreas demarcadas. 

O EIA refere ainda que após a desmontagem dos locais ainda não explorados e retiradas as terras de 

cobertura, proceder-se-á ao arranque do xisto nas bancadas, utilizando-se pólvora e os explosivos 

convencionais e, no futuro, poderá ainda vir a ser efetuado com máquinas de fio diamantado. Este método 

inclui as operações unitárias clássicas da boa exploração de minas e pedreiras a céu aberto, sendo estas 

as seguintes: perfuração, carregamento de explosivo ou pólvora, escorvamento e detonação, seguidos, se 

necessário, da fragmentação secundária, remoção e transporte do material. Como já foi referido, nesta 

pedreira a exploração do xisto é a céu aberto, segundo o método de degraus direitos em bancada, 

prevendo-se uma altura média de 10m para as atuais bancadas e de 5m para as bancadas futuras, e uma 

largura de 3 a 5m. 

   
Localização da escombreira já existente a Sul. Fonte: Volume II - Desenhos do EIA. 
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Instalações auxiliares e anexos 

O EIA refere que os anexos existentes na exploração foram dimensionados de forma a permitir um normal 

funcionamento, existindo nesta área instalações sociais e de apoio: 

• Escritórios; 

• Instalações sociais e sanitárias; 

• Oficinas; 

• 2 Depósitos de gasóleo, com capacidade para 10m3. 

Mais refere que as operações de lubrificação e manutenção das máquinas são efetuadas na oficina. No 

caso de surgirem zonas de possível contaminação, o chão será impermeabilizado e proceder-se-á à 

bombagem de todos os resíduos de óleos e hidrocarbonetos, que hipoteticamente possam escorrer, para 

um recipiente estanque, a ser enviado para operador de gestão de resíduos licenciado. 

Ainda segundo o EIA, estão definidas áreas de Parque de Blocos e de deposição de materiais inertes e de 

estéreis. Os trabalhadores terão sempre à sua disposição água potável em quantidade suficiente, conforme 

dispõe o art. 134º da Portaria nº 53/71. Todas estas infraestruturas serão desmanteladas e retiradas após 

o encerramento da pedreira. 

O EIA esclarece ainda que dentro da área de pedreira não haverá lugar à construção de edifícios, 

mantendo-se a utilização de contentores pré-fabricados da área transformadora para as instalações de 

apoio. 

 

Terras de cobertura 

O EIA indica que aquando das operações de preparação e traçagem, nas áreas de exploração a incorporar, 

será retirado o solo existente à superfície e que se encontra sobre a rocha que se pretende desmontar. 

E que este solo de cobertura será armazenado, o mais próximo possível do seu estado inicial, para a 

posterior reconstituição dos terrenos e flora autóctone durante a fase de recuperação paisagística, no 

aterro destinado às terras de cobertura, também designado por parga. 
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Estéreis 

O EIA relativamente ao material estéril (escombros) desaproveitado no processo produtivo, refere que 

prevê uma volumetria total que rondará os 1985460m3 (cerca de 40% das reservas brutas de xisto a 

explorar até às cotas do projeto). E que todos estes estéreis serão armazenados em zona destinada 

exclusivamente a escombreira. Os estéreis (escombros) serão utilizados para o cumprimento integral da 

proposta de recuperação paisagística da pedreira, incluindo as áreas das licenças camarárias, já exploradas 

anteriormente. E que de acordo com o volume de estéril a ser utilizado na recuperação final da pedreira, 

em caso de existirem excedentes, poderão ser eventualmente cedidos e/ou comercializados para a 

construção civil e obras públicas a empresas de construção de muros, como já acontece com outras 

pedreiras. 

 

 

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 

A recuperação ambiental e paisagística de pedreiras é um imperativo consignado na legislação portuguesa 

(Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro que alterou e republicou o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 

de Outubro). Neste sentido, o presente Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) vem dar 

resposta à legislação vigente, tendo como objetivo apresentar as medidas ambientais a adotar para a 

recuperação ambiental e paisagística das Pedreiras de xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do 

Poio n.º 20”, bem como apresentar propostas para a fase de desativação e encerramento destas Pedreiras. 
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Este Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística foi desenvolvido em consonância com o Plano de 

Lavra de modo a que, à medida que a exploração avance e se libertem áreas próximas das finais, se proceda 

à sua imediata recuperação. 

No que diz respeito às zonas envolventes às áreas a explorar, nomeadamente, as áreas já exploradas das 

Pedreiras n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20”, para as quais não estão preconizadas 

outras atividades de exploração ao longo da vida útil da pedreira, irá proceder-se à sua recuperação 

gradual e faseada, devendo ser apenas executados os trabalhos de recuperação ambiental e paisagística, 

nomeadamente regularização do terreno utilizando-se os escombros da própria exploração e posterior 

revegetação da área com plantação e sementeiras de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceo-arbustivas. 

A Recuperação Ambiental e Paisagística será desenvolvida em quatro fases distintas, em termos de ações 

a desenvolver, pelo que os trabalhos deverão ser executados logo desde a primeira fase que corresponde 

à preparação dos terrenos a explorar (desmatação, recolha e armazenamento de terras de cobertura), 

acompanhando a fase de exploração e o respetivo faseamento e evolução da lavra e na fase final de 

recuperação paisagística e desativação / encerramento das Pedreiras de xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e 

n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20”. 

Atendendo que o local se insere em Rede Natura 2000, a Entidade competente para aprovação do PARP 

é o ICNF, que integra a Comissão de Avaliação. 

Assim, de acordo com o constante no PARP, a recuperação será efetuada de acordo com as seguintes 

fases: 

- Fase 1 – Fase de preparação: recuperação a curto prazo (Plano Trienal - Próximos 3 anos) 

Esta fase será de implementação imediata e decorrerá nos próximos 3 anos da fase de exploração. 

Consiste principalmente na continuação dos trabalhos de exploração, no reforço da vedação em redor 

das áreas de exploração, melhoramento da rede de drenagem (nas áreas a licenciar norte e poente) e 

plantação e manutenção e reforço da cortina arbórea na envolvente de toda a área a licenciar e caminhos. 

Paralelamente serão melhoradas as infraestruturas de apoio a exploração e criadas condições de receção 

das terras de cobertura e de alguns dos rejeitados da exploração da pedreira, a depositar nas escombreiras 

e que serão utilizados na recuperação, nomeadamente das bancadas em flanco de encosta e nas bancadas 

em rebaixo. 

Nesta fase iniciar-se-á também a modelação das áreas das Pedreiras de xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e 

n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” anteriormente licenciadas, nomeadamente com o enchimento de cavidades 
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geradas no processo extrativo, particularmente uma cavidade de grande dimensão na Pedreira n.º 4995 

“Rego da Vide”, prevendo-se o seu enchimento ate a cota 325 e regularização de taludes. 

- Fase 2 – Recuperação segundo o avanço da exploração 

Esta recuperação será feita de forma gradual consoante o avanço da exploração, iniciando-se nas áreas de 

exploração abandonadas. 

Nesta fase será finalizada a recuperação das áreas anteriormente licenciadas já exploradas, utilizando-se 

escombros da própria exploração, incluindo a modelação topográfica e preparação do terreno para 

vegetação da área nomeadamente com sementeiras de plantas herbáceas e arbustivas e plantação de 

árvores e arbustos. 

Apos os trabalhos de modelação das bancadas em flanco de encosta, nas áreas de exploração norte e 

poente proceder-se-á a vegetação imediata dos taludes finais através do método da hidrossementeira com 

uma mistura de espécies arbóreas e arbustivas e posterior plantação de espécies endémicas da região. 

Em redor de valas de drenagem e bacias de decantação nas áreas de exploração norte e poente, assim 

como em redor das linhas de água próximas, será feita também uma sementeira de espécies higrófilas que 

proporcionam uma maior diversidade paisagística e de nichos ecológicos. 

- Fase 3 – Recuperação segundo o avanço da exploração 

Esta fase inicia-se com a finalização de exploração na área localizada a norte e início da exploração da área 

sul. 

Nesta fase será finalizada a recuperação das bancadas em flanco de encosta na área de exploração a norte 

assim como o enchimento das bancadas em rebaixo, criando-se uma plataforma base a cota 214, 

utilizando-se escombros da própria exploração.  

Em redor das valas de drenagem e bacia de decantação na área de exploração sul, ira proceder-se também 

a sementeira de espécies higrófilas. 

As fases 2 e 3 serão as mais longas e que se prolongarão durante o período de vida útil da pedreira. 

- Fase 4 – Fase final de recuperação 

Durante esta fase, preconiza-se a remobilização final do material rejeitado e depositado em escombreiras 

para a suavização dos taludes das bancadas e enchimento dos vazios deixados pela exploração. 
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Proceder-se-á a suavização das formas agrestes criadas pelas bancadas resultantes da exploração através 

do enchimento e suavização dos taludes, nas áreas de exploração poente e sul. 

As bancadas em rebaixo, nas áreas de exploração poente e sul, serão preenchidas, utilizando-se escombros 

da própria exploração, criando-se uma plataforma base a cota 339 na área de exploração poente e uma 

plataforma base à cota 239 na área de exploração sul. 

Será também nesta fase, que finalizarão os trabalhos de reflorestação com árvores e arbustos e 

revestimento herbáceo-arbustiva nas zonas das plataformas e nas zonas envolventes, de modo a ajudar a 

reabilitação biológica e paisagística do local. 

Para a recuperação paisagística foram propostos exemplares de espécies arbóreas e arbustivas que 

regenerem naturalmente na área afeta às pedreiras, nomeadamente, azinheira (Quercus rotundifolia), zimbro 

(Juniperus oxycedrus), cornalheira (Pistacia terebinthus), borrazeira-negra (Salix atrocinerea), entre outras. 

Na envolvente dos charcos temporários (bacias de decantação) existentes, a borrazeira-negra (Salix 

atrocinerea) e salgueiro-branco (Salix salviifolia), entre outra vegetação autóctone associada a ambientes 

aquáticos será preservada e fomentada. 

Está ainda prevista a implementação de uma cortina de absorção visual no perímetro da pedreira e em 

redor de caminhos, com oliveira (Olea europaea), borrazeira negra, salgueiro-branco, freixo (espécies bem 

adaptada à região e outras espécies que surjam espontaneamente nestas áreas, nomeadamente folhosas 

como castanheiros (Castanea sativa), carvalhos (Quercus spp.) (com probabilidade de desenvolvimento de 

copas profundas e densas), espécies de produção agrícola como a amendoeira (Prunus dulcis), a cerejeira 

(Prunus avium) ou a figueira (Ficus carica). 

Na mistura prevista para as sementeiras, deverá ser garantida a utilização de espécies autóctones da área 

em estudo. 

As medidas previstas no PARP e a promover serão, umas implementadas no fim da exploração, mas, a 

maioria, deve ser iniciada em simultâneo com a fase de extração, quer em zonas alvo de intervenção, à 

medida que se vão desativando frentes de trabalho, como em zonas que já não serão exploradas, 

cumprindo com o princípio “exploração à frente, recuperação na retaguarda”. 

Estas medidas prendem-se sobretudo com a regularização topográfica, instalação de vedações, instalação 

de sistemas de drenagem, condução, sementeira e plantação de vegetação, bem como medidas específicas 

para a fauna (locais de alimentação, locais de refúgio, adaptação de paredes da pedreira com a criação de 

condições de nidificação, abrigo ou pontos de caça para a avifauna, etc.). 
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Medidas propostas: 

Regularização topográfica – modelação do terreno, sistema de drenagem natural e cobertura vegetal 

proposta.  

A modelação inclui a utilização dos escombros resultantes da exploração da pedreira nas intervenções de 

modelação de terreno. 

Completar: 

▪ Desenho 6 “modelação do terreno” deverá ser cotado - cotas atuais e cotas projetadas, incluindo 

o circuito de drenagem de águas pluviais. Deverá traduzir também (por aposição de cotas no limite 

exterior da área da exploração), de que forma as cotas de projeto asseguram a continuidade com 

a modelação da envolvente imediata no perímetro da área de exploração. 

▪ Desenho 4 e desenho 5 “situação final em Planta e em Perfis (Plano Geral e Perfis)” – idem 

desenho 6. 

▪ Desenho 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 “plano de plantação de espécies arbóreas-arbustivas” fase 1, 2, 3 e 4, 

respetivamente. Será necessário cotar a implantação da vegetação para que se possa conformar o 

plano de plantação e, atendendo à extensão da área a plantar, seria mais exequível a adoção de 

módulos de plantação com composição previamente definida (espécies, nº de exemplares por cada 

espécie e localização relativa). 

Outros aspetos: 

▪ Nos diferentes elementos desenhados não surgem identificadas as zonas de defesa. Não é feito 

um ponto de situação quanto ao seu estado atual de conservação e, havendo sido quebrada a sua 

integridade (destruídas), a recuperação deverá decorrer desde o início da implementação do PARP. 

▪ Demonstrar a conformidade do PARP com as orientações de gestão definidas para a ZPE e para 

as espécies relevantes da fauna e avifauna do local, como forma também de dar o fundamento 

necessário às propostas do PARP, incluindo os tipos de revestimento vegetal propostos.  

▪ Sobre a manutenção das escombreiras (defendido em visita ao local), é importante salientar que, 

caso seja possível a manutenção das escombreiras, seria interessante, tendo em atenção a 

colonização e regeneração natural que já aí ocorreu. Contudo não se dispensa uma avaliação 

rigorosa desta possibilidade, considerando que é importante que a sua manutenção não ponha em 
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causa: i) a coerência da recuperação de toda a área, ii) a boa integração nas características do 

território onde se insere, iii) a indispensável estabilidade geomorfológica e, por último, iv) a 

segurança de pessoas e bens. 

Destaca-se ainda, pela positiva, a proposta de um plano de controlo e erradicação de espécies de flora 

invasoras, de utilização de um coberto vegetal dominado por espécies da vegetação autóctone e salienta-

se que devem ser dadas garantias quanto às origens de terras de empréstimo, como medida de salvaguarda 

de contaminações biológicas das áreas a recuperar. 

 
PARP – Modelação do terreno. 

 

 

Conclusão 

Emite-se parecer favorável condicionado às alterações, atrás referidas relativamente à melhoria do PARP. 

 

 

3.2. Sistemas Ecológicos 

Caracterização da situação de referência 

A avaliação do presente descritor, dada a inserção territorial do projeto, é da responsabilidade do ICNF, 

que emitiu parecer favorável em sede de conformidade do EIA. 
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No seguimento da emissão da Declaração de Conformidade do EIA, foi solicitada clarificação quanto à 

atuação a ter em relação à escombreira existente, sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do 

EIA. 

Conforme já referido no âmbito do Parecer Técnico Final da CA, no dia 8 de Março de 2019 foi efetuada 

visita ao local pelos elementos da CA. No decurso da visita, foi colocada, in loco, a questão relativa à 

escombreira existente a sul, dado que até esse momento o proponente não tinha remetido à AAIA os 

elementos complementares solicitados. A Presidente da CA colocou, por escrito, a situação à CA: “No 

âmbito da visita efetuada ao local das pedreiras no passado dia 8 de marco de 2019, foi ponderada, in loco, na 

presença dos representantes do proponente, da equipa de consultoria ambiental, e dos membros da CA presentes, 

qual a melhor solução para a reabilitação das escombreiras que se localizam na zona sudeste da área do projeto, 

conforme abaixo assinalo na imagem.”: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Localização da escombreira já existente a Sul 

Ponderada a situação, e tendo-se verificado que a regeneração vegetal natural se está a processar com 

eficácia, promovendo uma sustentação do material detrítico e apresentando diversidade climácica, o 

representante do ICNF deu a indicação de que, estando garantida a estabilidade geomorfológica das 

escombreiras – o que deve resultar de uma avaliação técnica especializada imediata –, seria desejável a sua 

manutenção, considerando a boa colonização e regeneração natural que aí se verifica. 

Nessa sequência, a equipa de consultoria ambiental remeteu à AAIA mensagem, dando nota de que “…[a 

SOLICEL] não irá  intervir  nas escombreiras, consideradas como passivo ambiental,…”. 
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Conforme já referido em relação à localização do projeto, verifica-se que o mesmo se insere: 

Áreas ecologicamente sensíveis: 

- O projeto insere-se integralmente dentro da ZPE do Vale do Côa (PTZPE0039), classificada pelo 

Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, cujas orientações de gestão do Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 (PSRN2000), publicado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de 

julho, são dirigidas prioritariamente para a conservação das aves rupícolas; 

- O local não integra a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP); 

- Não integra áreas submetidas ao Regime Florestal (parcial ou total); 

- Na área em análise não há registo de incêndios nos últimos 10 anos. 

 

Flora, vegetação, biótopos e habitats 
(Adaptado dos textos do RNT e do Relatório Síntese) 

 

No que diz respeito à FLORA E HABITATS, na zona de exploração e na envolvente das Pedreiras de 

Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” observaram-se valores de conservação 

relevantes, em particular no que diz respeito a “matos com azinheira, amendoeira e/ou oliveira dispersas”, 

“matos” e “matos com azinheira, zimbro, pinheiro-bravo, amendoeira e/ou oliveira dispersos”. Estes matos 

apresentam em geral um estado de conservação bom, apesar de apresentarem alguma fragilidade face à 

diminuição da ocorrência de azinheira como resultado de ações do Homem, incorreta gestão florestal e 

incêndios florestais. 

As encostas rochosas e escarpadas que se observam na envolvente das Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego 

da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” são uma das principais características desta zona, assim como 

os piornais e azinhais e as zonas agrícolas com pastagens seminaturais, amendoal, olival e vinha. Todo este 

mosaico de habitats, a presença de áreas agrícolas e de escarpas rochosas que envolve a pedreira, 

constituem uma área importante para as aves rupícolas (aves das rochas), para aves de rapina florestais e 

pássaros migradores de matos e bosques. 

No interior da pedreira ocorrem pontualmente zonas com água de escorrência, de carácter temporário 

e dependentes do plano de lavra da pedreira, resultantes de acumulação nos patamares de extração. As 

constantes alterações das zonas inundadas e a retoma de lavra não permitem a instalação de comunidades 
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animais e vegetais estáveis (apesar de temporariamente poderem albergar algumas espécies associadas ou 

dependentes de água, pelo que estas zonas poderão ser mais prejudiciais do que benéficas para os 

organismos). 

Na zona envolvente (buffer de 500m em redor do limite da área a licenciar), foram identificados como 

biótopos naturais ou seminaturais dominantes os seguintes: 

=> “matos”;  

=> “matos com azinheira, zimbro, pinheiro-bravo, amendoeira e/ou oliveira dispersos” em que os matos, 

maioritariamente constituídos por Cistus spp., são dominantes, surgindo exemplares das espécies 

arbóreas referidas em maior ou menor densidade;  

=> “pastagens com espaços naturais” que correspondem a zonas agrícolas em pousio com 

regeneração natural de matos baixos e herbáceas anuais; “pontos de água temporários” que 

correspondem a charcas temporárias, depressões em áreas anteriormente exploradas ou linhas de 

água temporárias;  

=> “culturas agrícolas de amendoal, olival ou vinha” (estes biótopos não foram caracterizados em 

termos do seu elenco florístico por estarem sujeitos a forte ação antrópica e serem muito variáveis 

de acordo com a gestão que lhe é conferida pelos proprietários). 

Em termos florísticos, os matos com dominância de piorno e a presença de azinheira (em determinadas 

zonas com densidades relevantes), evidenciam a presença de habitats naturais em diferentes estádios de 

sucessão ecológica, mas que se revelam também de excecional importância como zonas de refúgio de 

biodiversidade e formação e retenção do solo, podendo albergar uma grande diversidade florística, bem 

como espécies com elevado valor de conservação.  

Na zona de influencia das Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” 

apenas o biótopo “matos com azinheira, amendoeira e/ou oliveira dispersas” apresenta correspondência 

com o habitat 5330 – Matos termomediterranicos pré-desérticos, nomeadamente com o subtipo 5330pt2 – 

Piornais de Retama sphaerocarpa. Na zona envolvente deste habitat encontra-se também bem 

representado, surgindo quer como comunidades subseriais de bosques perenifólios esclerófilos de 

azinheira (Habitat 9340), constituindo a primeira etapa da regressão ecológica desses bosques, mas 

também como sucessão em solos agrícolas abandonados, dada a natureza extremamente heliófila e o forte 

carácter pioneiro do piorno (Retama sphaerocarpa). 
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Estes biótopos apresentam em geral um estado de conservação bom, apesar de apresentarem alguma 

fragilidade face à regressão das ocorrências de azinheira como resultado de ações antrópicas continuadas, 

incorreta gestão florestal e incêndios florestais. 

 

Fauna terrestre  
(Adaptado dos textos do RNT e do Relatório Síntese) 

 

Relativamente aos mamíferos detetados nas zonas de estudo, observou-se que são espécies generalistas 

e relativamente adaptáveis a situações de maior perturbação, por isso, apesar de a região ser fortemente 

afetada por uma degradação dos biótopos naturais, abandono agrícola, pressões inerentes à indústria 

extrativa de xisto e fogos florestais sucessivos, ainda assim apresenta aptidão para a ocorrência de uma 

grande diversidade de mamíferos terrestres que encontram, nas zonas de matos e azinhal, importantes 

zonas de refúgio, e nas zonas agrícolas, importantes áreas de alimentação. No trabalho de campo foram 

detetados uma grande quantidade de vestígios de coelho-bravo e de raposa. 

Na área em estudo não são conhecidos abrigos de importância nacional de morcegos. A existência de 

matos, muros de pedra, edifícios abandonados, acumulação de blocos de pedras e presença de zonas 

agrícolas e de charcas, na envolvente do projeto, criam condições favoráveis para a ocorrência de diversas 

espécies de répteis. 

 

Lobo 
(Adaptado dos textos do RNT e do Relatório Síntese) 

 

A área de estudo é de presença provável de lobo-ibérico (Canis lupus signatus), espécie com estatuto de 

conservação “Em perigo” (EN). No entanto, no decorrer do Censo Nacional de Lobo 2002/2003 (Pimenta 

et al., 2005) a ocorrência da espécie não foi detetada na área em que se integram as pedreiras em estudo. 

De facto, esta zona pode ser de presença ocasional, associada à ocorrência de indivíduos dispersantes, 

pertencentes, por exemplo, à alcateia de Trancoso (alcateia identificada a sul do rio Douro mais próxima 

de Foz Côa), na medida em que apresenta distâncias de dispersão muito grandes e áreas vitais muito 

instáveis, em particular a subpopulação a sul do rio Douro. No entanto, os centros de atividade desta 

alcateia poderão encontrar-se ainda distantes da área de estudo (Pimenta et al., 2005). 
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Avifauna 
(Adaptado dos textos do RNT e do Relatório Síntese) 

 

A região é muito importante para as aves e reflete a proximidade a duas áreas importantes: a Zona de 

Proteção Especial para as Aves do Douro Internacional e Vale do Rio Águeda, e a Zona de Proteção 

Especial para as Aves do Vale do Côa, na qual a área de estudo se integra. A Zona de Proteção Especial 

do Vale do Côa caracteriza-se pela presença de habitats constituídos por escarpas fluviais e afloramentos 

rochosos, onde se verifica uma mistura de habitats agrícolas com formações naturais. Apesar de constituir 

uma zona maioritariamente desprovida de vegetação natural, subsistem diversos locais com matos pré-

florestais diversos, assim como sobreirais, azinhais e zimbrais. 

Em termos de ocupação do solo e sendo uma zona iminentemente rural, os principais setores de atividade 

são a pastorícia e as culturas de olival, amendoal e vinha, por ordem decrescente de importância.  

De entre as espécies de aves que ocorrem nesta zona é de destacar a população nidificante de abutre-do-

egipto (Neophron percnopterus), que corresponde a um dos mais significativos núcleos do País, e também 

o chasco-preto (Oenanthe leucura), que é frequente nas zonas mais áridas desta ZPE. A área assume 

igualmente relevância para aves de rapina florestais como o milhafre-real, águia-calçada e a águia-cobreira, 

assim como para a águia-real, grifo e águia-de-Bonelli. A grande extensão de matos proporciona a 

ocorrência de uma certa abundância de diversos pássaros como a toutinegra-tomilheira, a toutinegra-de-

bigodes, a toutinegra-dos-valados ou a toutinegra-real. Na área em estudo observou-se, nos trabalhos de 

campo, uma diversidade de aves elevada. A zona envolvente à pedreira é mais diversificada do que a área 

da pedreira, especialmente devido à presença dos biótopos agrícolas com pastagens e espaços naturais e, 

matos com folhosas e resinosas dispersas, que proporcionam locais de alimento e de refúgio.  

Estes resultados evidenciam a importância da região para a avifauna e refletem a classificação como áreas 

importantes para as aves (Important Bird Areas) - a Zona de Proteção Especial para as Aves (ZPE) do Douro 

Internacional e Vale do Rio Águeda (PTZPE0038) e a ZPE do Vale do Côa (PTZPE0039) na qual a área de 

estudo se integra. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_9/2018 
Projeto das Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20" 
Maio de 2019 

25/172

  
Localização de ninhos de aves rupícolas e buffer de 5 Km em redor de pedreiras (NP – Neophron percnopterus, AC Aquila chrysaetos, CN – 

Ciconia nigra) [ICNF] 

 
Localização de ninhos ativos nos últimos 5 anos de aves rupícolas e buffer de 5 Km em redor de pedreiras (NP – Neophron percnopterus, AC 

Aquila chrysaetos, CN – Ciconia nigra) [ICNF] 

 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Biótopos e Flora 
(Adaptado dos textos do RNT e do Relatório Síntese) 
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Poder-se-á considerar que a maioria dos impactes sobre a flora local associados as fases de preparação e 

exploração são:  

- A remoção do solo e do coberto vegetal arbustivo e arbóreo que poderá levar a alterações na 

estrutura dos biótopos e diversidade de espécies vegetais; 

- As mobilizações de solo que poderão contribuir para a dispersão de sementes de plantas invasoras 

já detetadas na área de ampliação proposta e na zona envolvente; 

- A criação de zonas de aterro de materiais oriundos das necessárias mobilizações de solo, que 

poderá soterrar alguns núcleos de vegetação natural; 

- A perturbação (pisoteio) causada pela movimentação de pessoas e maquinaria afetas à preparação 

e exploração da pedreira; 

- A degradação da vegetação pelo aumento de partículas. 

Ao mesmo tempo, é importante referir que toda a área vem sofrendo os efeitos da ação humana devido 

a presença de diversos núcleos de extração de pedra natural (xisto), com várias pedreiras ativas, 

construção de rodovias, incêndios florestais sistemáticos, algo que produz impactes cumulativos, para os 

quais contribui também a exploração em análise, e afetando no seu conjunto a qualidade ambiental da 

zona, com declínio da densidade de azinheira e zimbro e de culturas agrícolas de cereal como resultado 

da degradação de habitats e abandono agro-florestal.  

Face às características da área - localização de áreas importantes para flora, fauna e Habitats e referidas 

no EIA e às características das áreas em exploração –, conclui-se existirem impactes negativos significativos 

sobre a Flora/biótopos, com a destruição direta do coberto vegetal, numa área que apresenta já outros 

impactes cumulativos – construção de rodovias, incêndios florestais sistemáticos, declínio da densidade 

de azinheira e de zimbro, bem como de culturas agrícolas de cereal, conforme já referido. Considera-se, 

no entanto, que a implementação das medidas de minimização previstas, nomeadamente as relacionadas 

com a redução das áreas de movimentação de máquinas, manutenção das zonas de defesa, o controlo e 

erradicação de espécies de flora invasoras, a implementação progressiva do PARP, durante a fase de 

exploração e na fase de encerramento, poderá contribuir para a minimização dos impactes, criando 

inclusive condições para a valorização biofísica da área no final de vida da exploração. 
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Fauna 
(Adaptado dos textos do RNT e do Relatório Síntese) 

A ampliação da área de exploração das Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do 

Poio n.º 20” irá implicar alterações ao nível dos biótopos existentes, com repercussões diretas e indiretas 

sobre a fauna. Os impactes ambientais sobre a fauna local podem ser considerados como negativos, certos, 

diretos e permanentes, embora minimizáveis.  

Os impactes serão localizados, porque maioria das espécies existentes nesta região apresenta domínios 

vitais relativamente grandes, e são espécies que podem ser consideradas generalistas em termos de uso 

de espaço. 

Os impactes serão minimizáveis, porque a implementação de medidas de minimização, ao nível dos habitats 

(pontos de água temporários no interior da pedreira, recuperação das áreas exploradas com espécies 

florestais autóctones, sementeira de herbáceas que fornecem alimento para uma grande diversidade de 

passeriformes e micromamíferos, criação de zonas escarpadas que permitem a nidificação de aves 

rupícolas), poderá potenciar a expansão de algumas espécies de aves, anfíbios, répteis e mamíferos, 

nomeadamente o coelho-bravo que é uma das poucas espécies com estatuto de conservação desfavorável 

identificada na área de estudo.  

Simultaneamente importa referir que a criação de depósitos de terra e de restos de rocha poderá 

potenciar a médio prazo a expansão do coelho-bravo (que poderá usar estas zonas como refúgio ou local 

de reprodução), e poderá também potenciar a expansão de répteis, devido à criação de zonas de abrigo. 

Esta alteração na paisagem e nas características do solo não produz efeitos imediatos, mas à medida que 

as zonas de acumulação de restos de rocha, solo e detritos deixem de ser usadas, começam a sofrer um 

processo de renaturalização que potencia um maior uso por parte de algumas espécies de fauna local, 

sobretudo como abrigo.  

Os impactes associados à preparação e exploração do projeto, sobre a fauna, resultam da remoção da 

vegetação, associada à remoção do solo e respetiva rocha a explorar, criação de locais de deposição de 

escombros (ainda que temporários), e da perturbação causada pela movimentação de pessoas e 

maquinaria afetas à exploração da pedreira, mas também pela utilização de explosivos. Adicionalmente, na 

zona da pedreira e nos seus acessos, poderá ocorrer um aumento do atropelamento de animais selvagens 

(especialmente anfíbios e répteis), devido ao aumento da circulação de veículos. Esta tipologia de 

perturbação resulta na perda de habitats, devido à instalação e ampliação da pedreira, influenciando a 

forma como as diferentes espécies fazem uso deste espaço. O aumento da presença de pessoas, viaturas 

e do ruido poderá influenciar significativamente o uso do local por parte das espécies presentes, sendo 

que, potencialmente, poderá também ocorrer um aumento de mortalidade. Esta perturbação irá ter efeito 
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sobre os padrões de sossego e descanso das espécies animais existentes na área de estudo. Algumas 

espécies com maior sensibilidade, como por exemplo os anfíbios, os répteis, as aves de rapina ou os 

carnívoros poderão ser as mais afetadas. Assim, os impactes passiveis de ocorrer sobre a fauna são:  

- Perda de habitats e consequentemente de locais de refúgio e de nidificação; 

- Fuga. Os trabalhos de construção e os inevitáveis aumentos dos níveis de ruido e iluminação, 

provocados pela ação de veículos e pessoas, irão provocar perturbação sobre diversas espécies 

faunísticas que se encontravam na área a ser intervencionada, nos seus locais de reprodução, 

repouso e alimentação. A conjugação deste tipo de perturbação com remoção de vegetação ira 

potenciar a fuga de algumas espécies.  

- Mortalidade. Com a remoção, compactação e movimentação de solos inerentes às atividades de 

obra, é provável que ocorra a mortalidade por esmagamento de alguns indivíduos de espécies 

tipicamente associadas ao solo (répteis, anfíbios e micromamíferos); o atropelamento de animais 

selvagens (especialmente anfíbios e répteis), devido ao aumento da circulação de veículos, na zona 

de implementação do Projeto e nos seus acessos, é também previsível. 

- Alterações comportamentais. O aumento da presença de pessoas, viaturas, do ruido e iluminação 

poderá influenciar significativamente o uso do espaço por parte das espécies presentes, tendo efeito 

sobre os padrões de sossego e descanso das espécies animais existentes na área de estudo. Algumas, 

com maior sensibilidade, como por exemplo os anfíbios, as aves de rapina ou os carnívoros poderão 

ser as mais afectadas.  

- Efeito barreira. A construção de novas infra-estruturas poderá contribuir para a restrição das 

áreas vitais dos animais que vivam mais próximo e para a fragmentação de habitats, potenciando o 

efeito barreira. Contudo, devido ao reduzido tamanho da área do projeto e ao facto de que, ao 

redor do mesmo, existem extensas áreas florestais e de matos que irão estar intactas, e de assumir 

que no final a magnitude deste impacte seja reduzida e que não ocorra um verdadeiro efeito de 

barreira para a maioria das espécies.  

À semelhança do que acontece com a Flora e Habitats, também para a Fauna a implementação das medidas 

de minimização previstas, nomeadamente as relacionadas com a redução do ruído, do empoeiramento, 

redução das áreas de movimentação de máquinas, manutenção das zonas de defesa, o controlo e 

erradicação de espécies de flora invasoras, a implementação progressiva do PARP, durante a fase de 

exploração e na fase de encerramento, poderão contribuir para a minimização dos impactes, criando 
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condições para a valorização biofísica da área no final de vida da exploração e consequentemente para 

uma melhoria dos habitats da fauna residente. 

 

Medidas de minimização 

As ações de minimização propostas no EIA são dirigidas para a recuperação dos habitats de alimentação 

de espécies presas, o que se considera adequado. 

São recomendadas várias medidas de minimização e medidas de compensação para os impactes ambientais 

das Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20”.  

Do conjunto de medidas apresentadas no EIA, destacam-se as que se consideram mais relevantes, 

nomeadamente as relacionadas com o restauro ecológico de biótopos fundamentais para as espécies e 

habitats mais vulneráveis a este projeto: 

- Manter pequenas áreas cultivadas com misturas de cereal para a fauna de forma a estimular a 

ocorrência de diversas espécies de aves como a perdiz e outros passeriformes e coelho-bravo - 

Estas devem ser em zonas afastadas da circulação de pessoas e veículos e numa área onde não se 

preveja a expansão da pedreira, de preferência próximo de depósitos de restos de rocha e solo 

que deixem de ser utilizados ou de charcos temporários. 

- Promover a plantação e sementeira de espécies autóctones (de proveniência local) como por 

exemplo azinheira, zimbro, cornalheira, borrazeira-preta e espécies herbáceas - Esta medida 

contribuirá para o aumento da diversidade dos biótopos na zona. 

Importa referir que o PARP inclui um conjunto de medidas de melhoramento do coberto vegetal, 

nomeadamente arbóreo, incluindo espécies autóctones, incidindo em áreas diferenciadas, que no seu 

conjunto promovem a recuperação dos processos biofísicos – do solo, da água, da biodiversidade e da 

estrutura da vegetação. 

 

Monitorização 

Para verificação, durante a exploração das Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga 

do Poio n.º 20”, que as medidas de minimização propostas são implementadas e que são eficazes, é 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_9/2018 
Projeto das Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20" 
Maio de 2019 

30/172

proposto um plano de monitorização (medições e verificações) para o ruído, para a qualidade do ar, para 

as vibrações, para a paisagem e para os recursos hídricos e solos. 

No entanto, não é proposto qualquer programa de monitorização relativo ao descritor Ecologia e deverá 

sê-lo. 

Dada a importância da área, do ponto de vista das aves rupícolas, interessa assegurar uma monitorização 

das espécies que nidificam em proximidade (5 Km em redor – ver Figuras acima) durante os 5 anos 

seguintes ao início do projeto: 

1) Verificação anual da presença do casal de Águia-real AC-COA-40 (poio da Texugueira/Foz Côa) 

durante período de março a julho, avaliação da situação reprodutiva (deteção de ninho e avaliação 

de postura e incubação) e, avaliação do sucesso reprodutor (cria a abandonar o ninho). 

2) Verificação anual da presença do casal de Cegonha-preta CN-COA-40 (Ensecadeira) durante 

período de março a julho, avaliação da situação reprodutiva (deteção de ninho e avaliação de 

postura e incubação) e, avaliação do sucesso reprodutor (cria a abandonar o ninho). 

3) Verificação anual da presença do casal de Britango NP-COA-170 (poio da Texugueira/Foz Côa) 

durante período de março a julho), avaliação da situação reprodutiva (deteção de ninho e avaliação 

de postura e incubação) e, avaliação do sucesso reprodutor (cria a abandonar o ninho). 

4) Censo anual destas e de outras aves rupícolas dentro da área de impacte da pedreira (5 Km em 

redor). 

5) Censo anual de casais de Chasco-preto, numa área de 1 Km em redor do ponto central da 

intervenção. Assinalando a localização do centro de território dos casais. 

6) Implementação do Plano de controlo e erradicação de invasoras. 

7) Implementação do PARP. 

 

Conclusão 

O projeto integra uma área já por si profundamente perturbada há várias décadas. A exploração em 

análise, em atividade, contribui já para esta perturbação. Não obstante, considera-se que esta, por si só, 

não agrava significativamente a situação de referência atual, bem como não tem impactes negativos 
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significativos sobre os valores naturais em geral, nem sobre a avifauna e sobre a ZPE do Vale do Côa 

(PTZPE0039) em particular. A sua regularização, com a consequente implementação das obrigações 

ambientais, terão um efeito positivo relativamente à situação atual de incumprimento. 

Do ponto de vista da avifauna, embora tratando-se de uma área (polígono) industrial, a zona tem-se 

mantido ao longo dos últimos 20 anos com uma afetação relativa, que ainda assim tem viabilizado, com 

sucesso, a nidificação da mesma. 

Neste contexto, considera-se ser de emitir parecer favorável, condicionado às alterações propostas 

relativamente à Monitorização e à melhoria do PARP, enquanto medida de minimização dos impactes 

negativos da exploração em análise, bem como à implementação das medidas de minimização previstas. 

 

 

3.3. Património 

Caracterização da situação de referência 

A avaliação do presente descritor, dada a inserção territorial do projeto, é da responsabilidade da DRCN, 

tendo igualmente sido considerado o parecer da Fundação Côa, bem assim como a sua subscrição pela 

Comissão Nacional da UNESCO. 

Em termos de enquadramento legal, a DRCN indica que o seu parecer se encontra fundamentado pelas 

disposições legais em vigor previstas nos seguintes diplomas: 

- Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 

e valorização do património cultural. 

- Decreto-Lei n.º 164/97 de 27 de junho, que harmoniza a legislação que rege a atividade 

arqueológica em meio subaquático com a aplicável à atividade arqueológica em meio terrestre. 

- Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro, que publica o Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos. 

- Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de maio, que cria a Direção-Geral do Património Cultural. 

- Portaria n.º 223/2012 de 24 de julho, que estabelece a Estrutura Nuclear da Direção-Geral do 

Património Cultural. 
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- Decreto-Lei n.º 114/2012 de 25 de maio, que estabelece a orgânica das Direções Regionais de 

Cultura. 

- Portaria n.º 227/2012 de 30 de agosto, que estabelece a Estrutura Nuclear das Direções Regionais 

de Cultura. 

- Portaria n.º 373/2007 de 30 de março, que define as atribuições das Direções de Serviços de Bens 

Culturais. 

- Portaria nº 395/2015 de 4 de novembro, que estabelece os requisitos técnicos formais a que 

devem obedecer os procedimentos respeitantes à apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA, à 

dispensa do procedimento de AIA, a proposta de definição de âmbito (PDA), o modelo de 

declaração de impacte ambiental (DIA) e a pós-avaliação. 

- Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da avaliação de 

impacte ambiental (AIA), com as alterações sucessivas introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, 

de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

de 11 de dezembro, que o republica. 

De acordo com o EIA, a caracterização patrimonial foi efetuada com recurso a metodologias 

complementares baseadas na pesquisa documental, prospeção de campo e sistematização da informação 

em relatório específico. 

Foi possível identificar “…dois sítios arqueológicos localizados fora da área de estudo do presente projeto, mas 

situados na área envolvente a uma curta distância: Canada do Inferno, CNS: 8466 (rocha nº 41) a cerca de 140 

– 150 m, e Vale do Videiro, CNS: 8467 (rocha nº 2), a cerca de 112 – 115 m do limite da propriedade. Igualmente 

na envolvente foi identificado um pombal típico da região a cerca de 140 m do limite exterior do layout em 

análise.”. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Em termos de avaliação de impactes, é indicado, no Relatório Síntese, para a Fase de exploração: 

“Foram, (…), identificados dois sítios arqueológicos já inventariados e conhecidos CNS 8466 (rocha nº 41) e CNS 

8467 (rocha nº 2), localizados a curta distância do presente projecto e escombreiras existentes, respectivamente 

a cerca de 140-150 m e 112-115 m. 
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A proximidade das escombreiras delimita uma ténue fronteira entre a preservação das rochas gravadas, 

monumento nacional e património mundial, e a actividade extractiva. 

A importância que o impacte visual representa para a arte rupestre e vale do rio Côa é significativa em termos 

patrimoniais e ambientais. Salienta-se a importância ambiental do vale do rio Côa e o facto de algumas das visitas 

a rochas gravadas poderem ser realizadas pela envolvente do meio aquático. 

Ressalve-se que a SOLICEL prescindiu da área nascente da pedreira nº 5002 “Fraga do Poio nº 20” (da qual 

possui licença camarária) por se encontrar na área de Património e sua zona de defesa. Não sendo assim previsto 

um acréscimo de impacte ambiental relativamente à situação de referência que é a actual.”. 

O parecer da Fundação Côa, cujo conteúdo integral se encontra em anexo ao presente PTFCA reforça 

que “A exploração das Pedreiras do Poio é anterior à identificação da arte rupestre do Vale do Côa, posteriormente 

classificada como Monumento Nacional (Decreto n.º 32/97, de 2 de julho, alterado pelo Decreto n.º 6/2013, de 

6 de maio) e inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO, em dezembro de 1998. 

Localizada nas imediações dos núcleos de arte rupestre da Canada do Inferno/Rego da Vide e de Vale da 

Figueira/Teixugo, a área das pedreiras ficou inserida no interior da Zona Tampão, definida no processo de 

classificação da UNESCO. Em 2010, esta zona passou a corresponder, para todos os efeitos, a uma Zona Especial 

de Proteção do Conjunto de Sítios Pré-Históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa, (Aviso n.º 15168/2010 do 

Gabinete do Ministério da Cultura, de 30 de julho), no cumprimento do n.º 3 do art.º 72.º do Decreto-Lei n.º 

309/2009, de 23 de outubro. 

As Pedreiras do Poio constituem-se como um importante risco de origem antrópica à preservação dos Núcleos de 

Arte Rupestre da Canada do Inferno/Rego da Vide e Vale da Figueira/Teixugo. O máximo risco direto à integridade 

do bem resultaria da destruição física dos afloramentos rochosos contendo motivos gravados. Contudo, o estado 

atual do conhecimento não confirma a existência de qualquer rocha gravada em perigo de destruição imediata 

motivada pela exploração em causa. 

Quanto a riscos indiretos, salienta-se os abalos motivados pelas explosões e o transporte e despejo do material 

sobrante nas escombreiras de exploração. A este respeito, um estudo de monitorização sísmica, realizado entre 

2003 e 2005, concluiu, sob reserva, que os abalos motivados pelas explosões e o transporte e despejo de terras 

de cobertura e escombro na encosta, acima do núcleo não faziam perigar a rocha de suporte das gravuras 

rupestres. 

Estas mesmas escombreiras têm visto o seu volume aumentar no sentido da encosta, aproximando-se 

gradualmente das duas áreas classificadas como Monumento Nacional em questão. 
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Este avanço tem-se vindo a aproximar para área classificada e sobretudo de duas rochas com motivos rupestres 

(rocha 41 da Canada do Inferno e rocha 2 de Vale de Videiro), pondo em risco a sua preservação. Isto mesmo é 

reconhecido pelo relatório técnico relativo ao Património arquitetónico, arqueológico e etnográfico, que identifica 

uma “localização (…) extremamente próxima, sendo absolutamente crucial que a atividade extrativa e a 

escombreira não progridam no sentido das rochas gravadas mencionadas” 

(ANEXO_RT_EIA_REGO_VIDE_E_FRAGA_POIO. pdf: p. 12). 

A rocha 41 da Canada do Inferno é um dos mais importantes painéis de arte paleolítica magdalenense, notável 

pelo nível de detalhe e naturalismo das suas representações de cavalos. Já a rocha 2 de Vale de Videiro constitui-

se como um dos poucos exemplares de pintura esquemática pós-paleolítica que se preservam no vale. 

A localização da pedreira numa zona sobranceira ao núcleo da Canada do Inferno, um dos núcleos mais visitados 

do Vale do Côa, tem um forte impacto paisagístico que marca a visita de um sítio Património Mundial, sendo 

frequentes as explosões, movimentação de máquinas e despejos pela encosta abaixo, em direção ao núcleo 

visitado. 

O projeto propõe-se ampliar e fundir as pedreiras acima referidas, regularizando uma atividade económica 

importante, mas com impactos no património classificado. No seu atual estado, consideramos que a localização 

das escombreiras na área norte (DESEIAREGOVIDEEFRAGAPOIO.pdf: carta 3.3.1), avançando para uma área 

atualmente em estado natural e sobranceira ao Núcleo de Arte Rupestre da Canada do Inferno, continua a colocar 

em risco a área classificada e particularmente a rocha 41. O mesmo acontece com a segunda fase do projeto e a 

futura área de exploração a sul, que incidirá sobre uma área sobranceira ao Núcleo de Vale da Figueira/Teixugo 

e, particularmente à rocha 2 de Vale de Figueira. 

Assim, fazemos nossas as palavras do relatório arqueológico atrás citado: “ponderando esta localização, bem como 

a afetação que os níveis sedimentares serão alvo, é aconselhável o acompanhamento arqueológico como medida 

minimizadora para os níveis sedimentares antrópicos, especialmente nas fases de desflorestação, terraplanagem 

e início da extração. Será igualmente pertinente a monitorização das escombreiras de Vale Videiro e da Canada 

do Inferno.” (ANEXO_RT_EIA_REGO_VIDE_E_FRAGA_POIO. pdf: p. 12), que não poderão, em caso algum 

ultrapassar a área definida pelo atual EIA, e ter qualquer impacto sobre as áreas classificadas dos Núcleos de Arte 

Rupestre da Canada do Inferno/Rego da Vide e de Vale da Figueira/Teixugo e painéis gravados e pintados neles 

integrados.”. 
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Medidas de minimização 

Fases de preparação, exploração e recuperação 

As Medidas de minimização e de compensação contemplam, para o fator Património, as seguintes ações: 

“i. Os resultados da análise arqueológica confirmaram a inexistência de sítios com interesse arqueológico, dentro 

da área de afetação. Todavia, localizam-se duas rochas gravadas muito próximas da envolvente imediata, 

particularmente das escombreiras. Ponderando esta localização, bem como a afetação que os níveis sedimentares 

serão alvo, é aconselhável o acompanhamento arqueológico como medida minimizadora para os níveis 

sedimentares antrópicos, especialmente nas fases de desflorestação, terraplanagem e início da extração. Será 

igualmente pertinente a monitorização das escombreiras de Vale Videiro e da Canada do Inferno. 

ii. Deverá ser reforçada a formação aos trabalhadores sobre as boas práticas a ter durante a realização dos 

trabalhos, elencando o conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua importância; 

iii. Respeitar escrupulosamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística; 

iv. Deverá ser evitada a circulação de maquinaria e pessoas fora dos acessos que já existem ou fora das futuras 

vias do projeto; 

v. Caso durante as escavações apareçam vestígios arqueológicos ainda desconhecidos será necessário proceder a 

trabalhos arqueológicos para avaliar a importância dos mesmos; 

vi. Limitar as intervenções de desmatação, decapagem e exploração aos locais onde se comprove a existência de 

recurso com valor comercial.” 

Note-se que, em ofício datado de 13.11.2018 (refª Of. 152/Côa Parque/2018), remetido pela Fundação 

Côa Parque, é comunicada à Entidade de Tutela do Património (DGPC/DRCN), a abertura de um caminho 

junto ao núcleo de Arte Rupestre da Canada do Inferno, cujo teor, mais significativo, se transcreve: 

“Para os fins tidos por convenientes e por nos ter sido solicitado, informamos que foi recentemente aberto um 

caminho na zona da vertente acima do Núcleo de Arte Rupestre da Canada do Inferno/ Rego de Vide. 

Tendo sido alertados para o facto por um guia de arte rupestre da Fundação Côa Parque, deslocámo-nos ao local 

e pudemos constatar a abertura de um estradão, a partir da zona de exploração de pedreira da empresa Solicel… 

A área da intervenção encontra-se fora da área classificada pelo Decreto nº. 32/ 97, de 2 de julho, alterado pelo 

Decreto nº. 6/2013, de 6 de maio, situando-se nas suas proximidades, a uma cota superior. 
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Contudo, a intervenção localiza-se no interior da Zona Especial de Proteção do Vale do Côa,… 

As pedreiras do Poio constituem-se hoje como o maior desafio de origem antropogénica à preservação do Núcleo 

de Arte Rupestre da Canada do Inferno/ Rego de Vide. Um estudo sísmico concluiu, com reserva, que os abalos 

motivados pelas explosões e o transporte e despejo dos desperdícios nas escombreiras de exploração não fazem 

perigar a rocha de suporte das gravuras rupestres. Apesar disso, para além do impacto paisagístico, o aumento 

do volume das escombreiras e o seu avanço pela encosta abaixo, em direção à área classificada, poderá vir a fazer 

perigar a sua preservação, nomeadamente das rochas mais próximas. A abertura deste novo caminho poderá 

fazer supor a abertura de uma nova área de despejo do material de exploração excedente.” 

De acordo com o EIA, e respetivos aditamentos, e considerando ainda a comunicação da Fundação Côa 

Parque, verifica-se que as ações potencialmente geradoras de impactes nos elementos patrimoniais 

identificados, na zona envolvente ao projeto (Canada do Inferno, CNS: 8466 (rocha nº 41), a cerca de 140 

– 150m, e Vale do Videiro, CNS: 8467 (rocha nº 2), a cerca de 112 – 115m do limite da propriedade), são 

a abertura de acessos e as zonas de descarte de materiais residuais – escombreiras, provenientes da lavra 

da pedreira. 

No contexto do exposto, deverão integrar o PTFCA as seguintes medidas de minimização: 

Previamente ao licenciamento 

i. Deverá ser entregue comprovativo da autorização concedida pela tutela do património cultural 

para a realização de trabalhos de acompanhamento arqueológico no âmbito da pretensão (fases de 

exploração e recuperação). 

Fases de preparação, exploração e recuperação 

ii. Realização de acompanhamento arqueológico das fases de desmatação e decapagem superficial 

do terreno e de todas as etapas da exploração que contemplem a mobilização de sedimentos 

(/escavação, revolvimento, deposição e aterro), até níveis arqueologicamente estéreis. 

iii. Todas as ações com impacte no solo (desmatação, decapagens superficiais, deposição de pargas 

e escavação) deverão, se possível, e de acordo com o faseamento da exploração, ser realizadas num 

único momento e em toda a área de intervenção, de forma a tornar mais eficaz o acompanhamento 

arqueológico. 

iv. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
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arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 

científica e patrimonial das ocorrências até então identificadas. 

v. Na fase de exploração, semestralmente, deverá ser efetuada a monitorização arqueológica da 

lavra, nomeadamente junto das escombreiras próximas das ocorrências patrimoniais identificadas 

com o CNS: 8466 - Canada do Inferno (rocha nº 41) a cerca de 140 – 150 m, e CNS: 8467 - Vale 

do Videiro (rocha nº 2).  

vi. Deverá ser reforçada a formação aos trabalhadores sobre as boas práticas a ter durante a 

realização dos trabalhos, elencando o conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua 

importância. 

vii. Respeitar escrupulosamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 

viii. Deverá ser evitada a circulação de maquinaria e pessoas fora dos acessos que já existem ou 

fora das futuras vias do projeto. 

 

Conclusão 

O parecer da Fundação Côa indica que, em conclusão “…é nosso parecer que a regularização da exploração 

da atividade das pedreiras é um passo importante no sentido de minimizar os impactos negativos desta atividade 

preexistente à classificação da arte rupestre do Vale do Côa e com relevante impacto económico na região. Essa 

regularização deverá promover a minimização do impacto paisagístico e sobretudo a ameaça do avanço das 

escombreiras sobre os núcleos de arte rupestre em causa e os dois painéis referidos, em particular, sendo contida 

exclusivamente no interior da área licenciada.“. 

Assim, face à análise efetuada ao fator ambiental Património Cultural, consideram-se reunidas as condições 

necessárias para a emissão de parecer favorável, condicionado à implementação das medidas de 

minimização acima mencionadas, a serem incluídas no Parecer Final da Comissão de Avaliação. 

 

 

3.4. Afetação da ZEP-ADV 

Caracterização da situação de referência 
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A caracterização do estado atual do ambiente afetado pelo projeto consta no ponto 4 do Relatório Síntese 

(RS) do EIA, sendo que ali não foi efetuado o estudo sobre a Afetação da Zona Especial de Proteção do 

ADV (ZEP-ADV). Em sede de pedido de elementos, foi solicitada pela CA este estudo, pelo que o 

promotor entregou o anexo designado por “Paisagem-Elementos Adicionais Para Efeitos de Conformidade do 

EIA”, com a caraterização do estado atual do ambiente afetado pelo projeto relativo ao descritor Paisagem, 

integrando ali a caraterização sobre esta afetação. 

Conforme já referido, o projeto em avaliação encontra-se totalmente inserido, na Zona Especial de 

Proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZEP-ADV), definida nos termos da Lei nº 107/2001, de 8 de 

setembro. Com efeito, o reconhecimento da componente humanizada da paisagem do ADV foi inscrito 

pela UNESCO em 2001 na Lista do Património Mundial, na categoria de Paisagem Cultural, Evolutiva e 

Viva.  

Por sua vez, o Aviso n.º 1570/2010, de 30 de julho, do Ministério da Cultura, publicita a respetiva ZEP.  

O EIA refere que, face à localização do projeto na ZEP-ADV, foi delimitada uma área de estudo com um 

buffer de 4 Km em redor de toda a área do projeto. 

 
Perspetiva parcial sobre a área de estudo (lado noroeste e sudeste, respetivamente) 

 

Esta caraterização foi integrada no estudo do descritor Paisagem, designadamente no Anexo Paisagem, 

entregue como Elemento Adicional. Ali vem exposto, no ponto 1.1.2.3. - Qualidade visual e valor cénico 

da paisagem, que considerando o contexto paisagístico e a sensibilidade da área em que o projeto se 

insere, foram caracterizados os elementos que integram a paisagem do ADV que contribuem para o seu 

Valor Universal Excecional (VUE), “assim como identificada a presença desses elementos na área de estudo 

que poderão contribuir também para a valorização da qualidade visual e valor cénico da paisagem envolvente ao 

projeto”. 
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A este propósito, referem que “o significado de uma paisagem cultural está diretamente relacionado com os 

atributos (tangíveis e intangíveis) que lhe conferem VUE“, identificando os atributos mais expressivos que 

conferem VUE ao ADV: 

1) Valores Naturais – a geomorfologia complexa, a escassez de solo fértil e de água, as vertentes 

abruptas, a gradação climática atlântico-mediterrânica, a vegetação e culturas mediterrânicas, a 

diversidade do património genético vitícola, a diversidade de habitats, a luz, as cores, os odores e 

o rio Douro e seus afluentes. 

2) Valores Culturais – a dominância da vinha alternando com matos mediterrânicos, os povoados, 

as quintas e casais, os terraços e os muros em xisto, as vias de acesso e rodovias, o caminho-de-

ferro e a navegabilidade do Douro, as diferentes tipologias de plantio da vinha, os antrossolos e a 

conservação da água, o mosaico da paisagem. 

No Aditamento ao EIA foi efetuada uma caraterização sumária dos valores naturais e culturais, tendo sido 

identificados quais deles são afetados na área de influência do projeto, como a seguir se explicita: 

� No padrão da paisagem da área de estudo sobressaem as áreas de mato, as culturas de olival e 

amendoal e, mais marginalmente, a vinha. Estão presentes, ainda, áreas agrícolas com espaços 

naturais e pastagens, bem como áreas florestais dispersas, em que a azinheira é a espécie 

dominante. Marcam a paisagem as explorações de xisto, refletindo a presença histórica de 

pedreiras que fazem parte da estrutura física, socioeconómica e cultural da região. Este padrão 

paisagístico é recortado pelo rio Côa e pelas linhas de água que lhe estão associadas, pelos seus 

enclaves, meandros e vales encaixados: 

 
Padrão da paisagem do lado nordeste da área de estudo      Padrão da paisagem do lado sul da área de estudo 
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� Perto da área de estudo observam-se, ainda, duas áreas importantes para as aves, nomeadamente 

a ZPE para as Aves do Douro Internacional e Vale do Rio Águeda (PTZPE0038) e a ZPE do Vale 

do Côa (PTZPE0039), esta área importante para a avifauna rupícola, conforme é reforçado no 

parecer sobre os Sistemas Ecológicos; 

 
Área de nidificação identificada durante a vista da CA 

 

� O projeto localiza-se a cerca de 3 km do rio Douro e está afastado de cumeadas relevantes. O 

afluente mais próximo é o rio Côa; 

 
Rio Côa nas proximidades da área da exploração 
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� As povoações mais próximas são: Muxagata (a 3,5 km), Orgal (a 2km), Castelo Melhor (a 5km) e 

Vila Nova de Foz Côa (a 2,5km). Apenas a partir de Orgal e Castelo Melhor se tem visibilidade 

para a área do projeto; 

 
Visibilidade de Castelo Melhor a parte da área da exploração 

 

� Referem, ainda, que na área envolvente à área do Projeto não existem Quintas relevantes. 

Contudo da visita ao local foi possível verificar que o flanco mais a sudeste da pedreira é exposta 

visualmente a uma Quinta de elevado interesse patrimonial -Quinta da Ervamoira; 

 
Fotografia a partir do lado sudeste da exploração de onde é possível observar a Quinta de Ervamoira 

Quinta da Ervamoira 
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� Quanto à presença do sagrado na paisagem, o promotor refere a existência da capela de São 

Gabriel e o monte onde se encontra implantada, a partir do qual é possível observar a área do 

projeto; 

� Na área de estudo os muros de xisto estão presentes no terreno, essencialmente na divisão de 

propriedades. Destacam também a presença de alguns mortórios. Concluem a este respeito, 

dizendo que a reduzida cultura de vinho na área de estudo, leva a que esta paisagem em terraços 

seja pouco percetível. 

Salienta-se que na visita da CA se verificou a existência de património vernacular na área de 

estudo, nomeadamente dois casebres em pedra posta de xisto, não identificados no EIA, 

localizados junto ao caminho público que atravessa a exploração, como se pode observar nas 

fotografias a seguir apresentadas. 

Os casebres encontram-se muito próximos do limite das frentes de exploração. 

 
Casebres 

 

� Na proximidade da área do projeto existem dois sítios arqueológicos inventariados pela DGPC, 

relacionados com arte rupestre, os CNS 8466 (rocha nº41) e CNS 8467 (rocha nº2), localizados 

respetivamente a aproximadamente 140 a 150 e 112m a 115m. Para além daqueles sítios, é 

observável um pombal com interesse etnográfico identificado em trabalho de campo (Poio). 

Referem a este respeito, que a área do projeto foi definida tendo em conta a proximidade destes 

elementos e por essa razão manteve uma distância segura aos mesmos, de forma a salvaguardar 

o distanciamento quer da extração quer das escombreiras. 
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Mortórios, Canada do Inferno e Pombal 

 

Face ao contexto territorial (ZEP-ADV), em que o projeto se insere, foi realizada uma avaliação com base 

no Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties. ICOMOS 2011 (Guia do 

ICOMOS), de forma a possibilitar o conhecimento dos efeitos que um projeto desta natureza pode ter 

sobre a integridade física e visual do Bem do ADV e respetiva ZEP e, consequentemente, sobre a sua 

identidade e autenticidade. 

De acordo com a metodologia proposta pelo ICOMOS (ICOMOS, 2011), a avaliação deverá ser realizada 

para cada atributo patrimonial, individual ou coletivo, devendo fazer-se corresponder os atributos do 

projeto proposto aos atributos do Sítio, de modo a que o projeto seja complementar, ou até mesmo 

valorizador, do bem. 

No Anexo 3A do Guia do ICOMOS – ‘Example Guide for Assessing Value of Heritage Assets’ são apresentados 

critérios de avaliação do valor dos bens patrimoniais, aplicados ao ADV. Segundo as orientações aplicáveis 

às paisagens culturais, todos os atributos que conferem VUE a um bem patrimonial mundial, devem ser 

considerados como tendo valor muito elevado. 

A avaliação foi apresentada como anexo ao RS no âmbito da Avaliação de Impacte Patrimonial, e foi 

complementada no Anexo Paisagem, enviada em sede de pedido de elementos adicionais. Neste último 

documento vem referido que nem todos os elementos que integram a Paisagem Cultural Evolutiva e Viva 

do ADV contribuem para o seu VUE, mas aqueles que realmente contribuem, têm que ser adequadamente 

protegidos. 
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Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Os impactes do projeto sobre a paisagem cultural do ADV e, neste caso específico, sobre a área integrada 

na ZEP, foram avaliados em concordância com as orientações metodológicas do Guia do ICOMOS. 

Segundo o Aditamento ao EIA, a avaliação de impactes foi obtida através da quantificação da afetação física 

dos Atributos Culturais e Naturais que conferem VUE ao ADV, ou outros componentes e atributos 

patrimoniais, como resultado da implementação do projeto. Na tabela seguinte encontram-se os atributos 

considerados no Estudo como mais significativos na Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do ADV: 

 

Valores Naturais Culturais 

Atributos que 
conferem VUE 

A geomorfologia complexa e a escassez 
de solo fértil 

O padrão da paisagem (a dominância da vinha 
alternando com matos mediterrânicos) 

A diversidade de habitats naturais As povoações 
Culturas mediterrânicas: a vinha, a 

oliveira e a amendoeira 
As quintas 

O clima, a precipitação reduzida e a 
escassez de água 

O sagrado 

O rio Douro e os seus afluentes A acessibilidade 
O efémero da paisagem: luz e cor, som e 

silêncio e os cheiros 
Os terraços, os muros em xisto e as diferentes 

tipologias do plantio da vinha 

Outros componentes 
ou atributos 
patrimoniais 

Património geológico Património arqueológico e etnográfico 

- Miradouros e vias panorâmicas 
Atributos mais significativos Paisagem do ADV considerados – Fonte Aditamento ao EIA 

 

Refira-se a este propósito que em sede de pedido de elementos adicionais foi solicitado que fosse efetuada 

a quantificação dos valores naturais e culturais afetados pela área do projeto. No entanto, verificou-se que 

não foi realizada essa quantificação, tendo sido apenas elencados os diferentes atributos afetados. 

A avaliação de Impactes Sobre os Atributos Naturais e Culturais surge, respetivamente, nos pontos 2.1.2.2 

e 2.1.2.3 do Anexo Paisagem, do Aditamento ao EIA. Naquele documento consta uma tabela, 

apresentando os impactes previstos sobre os vários atributos naturais que conferem VUE ao ADV, que a 

seguir se reproduz: 
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Impactes do projeto sobre os vários atributos naturais que conferem VUE ao ADV. Fonte: Aditamento ao EIA 

 

Relativamente à geomorfologia, o estudo refere que na área do projeto aquele atributo já se encontra 

bastante alterado, salientando que os processos inerentes a este tipo de exploração conduzem a impactes 

negativos, muito significativos, locais, certos, diretos mas minimizáveis e reversíveis com a implementação 

do PARP.  

A este propósito importa ressalvar que o projeto se insere num núcleo de pedreiras já existentes, sendo 

que praticamente toda a área prevista já está alterada. 

De acordo com o Aditamento ao EIA, nas fases de preparação e exploração os impactes na geomorfologia 

são muito adversos, induzindo alterações relevantes, mas apenas na área afeta ao projeto. Já na fase de 

desativação, as medidas de recuperação paisagística a implementar irão contribuir para melhorar a situação 

atualmente existente, considerando-as muito benéficas.  

No que concerne ao clima, precipitação reduzida e escassez de água, no Aditamento ao EIA vem 

exposto que devido ao facto de se localizar num núcleo de pedreiras já explorado, e consequentemente 

com alterações efetivas nos sistemas de drenagem, considera-se que os impactes já existentes não serão 

potenciados pela implementação do projeto.  
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Referem ainda que com a implementação do PARP à medida do avanço da exploração e devido ao caráter 

efémero das linhas de água, não será expetável que a qualidade de água superficial sofra alterações, 

acrescentando que através das ações previstas no PARP, entre as quais a implementação do sistema de 

drenagem, irá influenciar positiva e diretamente os níveis de infiltração e drenagem natural. 

Concluem dizendo que as alterações neste atributo serão pouco significativas e apesar de pouco adversas 

em fase de preparação e de exploração, após a desativação esperam-se mudanças benéficas, embora muito 

dilatadas no tempo. 

Relativamente ao atributo Diversidade de Habitats vem referido no aditamento ao EIA que apenas os 

matos serão afetados pelo projeto, principalmente pela área de escombreiras. Assim, a maioria dos 

impactes sobre a flora serão negativos, localizados e pouco significativos na fase de preparação e 

exploração, e passíveis de serem minimizáveis, com alterações moderadamente adversas fase à situação 

atual. 

Referem, também, que ainda na fase de exploração (uma vez que o PARP começará ali a ser 

implementado), e na fase de desativação, são expectáveis impactes positivos, com alterações relevantes e 

muito benéficas, nomeadamente o aumento da diversidade florística e estrutural dos biótopos, a 

recuperação de galerias ripícolas – embora necessitem de tempo para a sua consolidação – e o controlo 

e erradicação de espécies de flora invasoras. 

Segundo o Aditamento ao EIA, a área do projeto não possui vinhas, olivais nem pomares de 

amendoeiras ou outras árvores frutícolas, pelo que este atributo não será afetado na fase de 

preparação e de exploração. Na fase após a desativação este atributo será beneficiado uma vez que o 

PARP contempla a plantação de oliveiras na vegetação da área. 

Aquando da visita da CA foi possível constatar a ausência destes elementos na área do projeto, sendo que 

na envolvente próxima se constatou a presença de olivais, amendoais e mortórios. 

Relativamente ao impacte do projeto sobre o rio Douro e sobre cumeadas relevantes, no EIA é 

referido que o impacte é nulo, pois nenhum destes atributos existe na área de implantação do projeto.  

Dizem ainda não serem expectáveis impactes sobre o rio Côa, afluente do rio Douro, em virtude de estar 

prevista a implementação do PARP, ainda, durante a Fase de Exploração. 

Atendendo a que o rio Côa é um dos principais afluentes do rio Douro, e tendo em consideração a 

proximidade de zonas de escombreiras junto a este afluente, entende-se que existem impactes negativos 

sobre este. 
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Segundo o Aditamento ao EIA, as Pedreiras de Xisto N.º 4995 “Rego da Vide” e N.º 5002 “Fraga do Poio 

n.º 20” irão explorar numa área maioritariamente já intervencionada e a uma cota mínima de 194m, sendo 

previstas alterações relevantes no Património Geológico devido à extração do xisto que conduz à perda 

irreversível de um recurso geológico, não renovável à escala humana. 

Quanto ao contraste cromático criado pelo mosaico de habitats, a luz, o ambiente sonoro e os odores 

caracterizadores da paisagem não terão alterações relevantes face à situação atual, prevendo-se impactes 

negativos e diretos, temporários e reversíveis que induzem alterações negligenciáveis e pouco adversas. 

Por outro lado, referem que com a implementação do PARP se prevê um incremento na qualidade do ar, 

do ambiente sonoro e também do valor cénico da paisagem, daí que nesta fase exista um impacte de 

natureza positiva, com magnitude relevante e muito benéfico. 

De forma semelhante ao efetuado para os Atributos Naturais, no Aditamento ao EIA apresentam-se os 

impactes previstos sobre os vários atributos culturais, que conferem VUE ao ADV, representados na 

seguinte tabela: 

 
Impactes do projeto sobre os vários atributos culturais que conferem VUE ao ADV. Fonte: Aditamento ao EIA. 
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Naquele documento vem referido que o padrão da paisagem não será afetado na fase de preparação 

e exploração do Projeto, uma vez que as pedreiras se localizam num núcleo ativo de exploração de xisto.  

Esta afirmação contradiz, por exemplo, o exposto anteriormente, quando referem que existem impactes 

sobre valores naturais, nomeadamente sobre matos. Ora, fazendo estes elementos parte do padrão da 

paisagem duriense não se poderá afirmar que não existe afetação do padrão da paisagem. Assim, entende-

se que para este atributo o impacte será negativo, pouco significativo, local, certo, direto, mas minimizável 

e reversível, isto após a implementação do PARP. 

Na fase de desativação, o padrão da paisagem poderá ser beneficiado com a implementação de medidas 

de recuperação paisagística que aproximarão a área da configuração natural do terreno. 

Vem exposto no Aditamento que na área do projeto e na sua envolvência não se localizam quintas que 

possam ser afetadas pela atividade da pedreira.  

Sobre este assunto, salienta-se que durante a visita da CA se verificou que o lado sudeste da pedreira tem 

exposição visual para a Quinta de Ervamoira, pelo que este impacte será negativo, não obstante se ter 

observado que a escombreira ali existente, com exposição visual para esta propriedade, já se encontrar 

em fase de regeneração natural, conforme é exposto no parecer sobre os Sistemas Ecológicos 

Relativamente às povoações, o impacte será pouco significativo, pois a área do projeto apenas é visível de 

Orgal e Castelo Melhor, que se localizam a 2km e a 5km, respetivamente. Salienta-se que a paisagem atual 

é semelhante à paisagem futura, em fase de exploração, e que o PARP irá permitir melhorar a integração 

paisagística da atual área de exploração. 

Relativamente ao atributo o Sagrado na Paisagem, o EIA considera que os impactes resultam de 

alterações menores face à situação já existente, sendo por isso negligenciavelmente adversos nas fases de 

preparação e de exploração. Após a desativação as alterações induzidas com as medidas preconizadas no 

PARP serão benéficas. 

Não existem alterações na navegabilidade do rio Douro nem na linha férrea. Quanto à rede viária, 

poderá verificar-se degradação por sobrecarga de uso pelos veículos de transporte dos produtos 

resultantes da atividade extrativa, na estrada que serve todo o núcleo de pedreiras do Poio. 

Na área de estudo observam-se muros de xisto e alguns mortórios. No entanto, o plantio de vinha 

em terraços ou outras tipologias são pouco percetíveis. Na área a afetar pela exploração, não existem 

terraços, muros em xisto nem vinhas, pelo que este atributo não será afetado pelo projeto. Não obstante 
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não existir afetação sobre muros de xisto e mortórios, constata-se a presença de património 

vernacular, nomeadamente casebres, sendo que os potenciais impactes sobre estes não foram avaliados. 

De acordo com Aditamento ao EIA, não existe Património Cultural, Património Arqueológico, 

Arquitetónico e Etnológico na área a explorar. No entanto, verifica-se a existência de dois sítios 

arqueológicos (já referidos anteriormente), localizados a curta distância do presente projeto e das 

escombreiras existentes. Dessa forma, a área do projeto foi definida mantendo uma distância segura aos 

sítios arqueológicos, por forma a salvaguardar o distanciamento quer da extração quer do depósito e 

desenvolvimento das escombreiras. 

Como também anteriormente referido, as medidas de minimização e de compensação a aplicar na 

recuperação ambiental e paisagística da área da pedreira contribuirão para aumentar a qualidade da 

paisagem envolvente a estes sítios. Mais se acrescenta que a área onde se localiza a “Canada do Inferno” 

foi referida como a prescindir. 

Salienta-se ainda a existência de caminhos públicos que permitem o acesso ao rio Côa, às gravuras 

rupestres identificadas e a propriedades particulares, que deverão ser preservados. 

 

Impactes Cumulativos 

No Aditamento ao EIA, vem exposto que o impacte cumulativo é essencialmente visual, sendo no entanto 

necessária uma abordagem alargada. 

A área do Projeto em avaliação localiza-se no núcleo de indústria extrativa das Pedreiras do Poio, já 

existentes à data da inscrição do ADV na Lista do Património Mundial da UNESCO, em 2001. 

No entanto, verifica-se a existência de impactes cumulativos que não foram devidamente avaliados, tendo 

em conta a existência das pedreiras na envolvente, a sua inserção na ZEP-ADV, a existência de património 

arqueológico classificado nas imediações das escombreiras, e a interferência com caminhos públicos que 

permitem o acesso ao rio, às gravuras e a prédios particulares. 

Apesar de ter sido referido no EIA estar prevista a implementação do PARP e que, por isso, a qualidade 

cénica irá aumentar após a sua implantação, resultando dali um impacte visual final positivo, importa alertar 

que a consolidação do mesmo se vai estender temporalmente, sendo que a atenuação dos impactes estará 

dependente da correta implementação do PARP ao longo do tempo de vida do projeto. 
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Medidas de minimização 

No RS foram apresentadas medidas de minimização e compensação de caráter geral, sendo que no 

Aditamento ao EIA foram apresentadas medidas de minimização e compensação específicas para o fator 

ambiental Paisagem. 

 

Monitorização 

Não foi apresentado qualquer Programa de Monitorização específico para o fator ambiental em análise, 

sendo que para o fator ambiental Paisagem, o proponente propõe no EIA monitorizar a implementação 

do PARP, com uma frequência de monitorização anual. 

Considera-se que estas medidas são adequadas no âmbito da Afetação da ZEP-ADV. 

 

Conclusão 

- O projeto pretende a ampliação e a fusão das pedreiras, para dar continuidade à sua atividade atual. 

Exceciona-se uma área com cerca de 17807m², a nascente da pedreira n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20”, 

área essa não intervencionada, e da qual se prescinde por se encontrar em zona de Património Classificado 

de Interesse Nacional “Canada do Inferno /Rego da Vide” e na sua zona de defesa; 

- A atual área de exploração a norte, que margina com o referido caminho público, já possui uma frente 

de exploração com uma altura de aproximadamente 70m a 80m (cotas 274m a 264m), estando prevista a 

exploração nesta zona até à cota 194m, ou seja, numa altura igual à já existente; 

- Toda a área da pedreira já foi ou está a ser intervencionada, à exceção de parte da futura área de 

exploração a sul, verifica-se a existência de um passivo ambiental que requer intervenção, principalmente 

ao nível da integração paisagística; 

- Os impactes do projeto durante a exploração sobre os Atributos Naturais, designadamente sobre a 

geomorfologia, a diversidade de habitats, o clima, o rio Côa (afluente do rio Douro) e sobre o efémero 

da paisagem, bem como sobre os Atributos Culturais designadamente no padrão da paisagem, nos matos, 

impacte visual (gerado para Quintas, povoações e locais sagrados) são negativos, certos, significativos e 

poderão vir a ser minimizáveis com a correta implementação do PARP; 
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- Apesar de o EIA referir que se vai prescindir da área designada por “Canada do Inferno”, e tendo em 

conta a existência das pedreiras na envolvente, a sua inserção na ZEP-ADV, a existência de património 

arqueológico classificado nas imediações das escombreiras existentes, e a interferência com caminhos 

públicos que permitem o acesso ao rio, às gravuras rupestres e a prédios particulares, verifica-se a 

ocorrência de impactes cumulativos sobre o património cultural; 

- O EIA refere que o projeto não afeta a Autenticidade nem a Integridade do Bem ADV, nem considera 

ser suscetível de afetar a sua perceção a nível local, nacional ou internacional, na medida em que a área 

de intervenção se localiza na área das Pedreiras do Poio que, historicamente, se trata duma área de 

exploração do xisto, nomeadamente para utilização em esteios de xisto que são utilizados nas vinhas do 

ADV; 

- Constata-se que a pedreira está relativamente perto e possui exposição visual para zonas de elevado 

valor ecológico, patrimonial e turístico – Quinta de Ervamoira, gravuras rupestres, ZEP ADV, rio Côa, 

etc. 

Entende-se, contudo, que após a implementação das medidas de recuperação paisagísticas, poderá haver 

uma melhoria na qualidade visual da paisagem, ressalvando-se, no entanto, que a consolidação ecológica e 

paisagística será dilatada no tempo. 

Neste contexto, considera-se que poderá vir a ser emitido parecer favorável, desde que condicionado à 

garantia de cumprimento das medidas de minimização de carácter geral mencionadas no EIA e específicas 

para o fator Paisagem, a correta implementação do PARP e a preservação tanto quanto possível, da 

vegetação arbóreo-arbustiva e do património vernacular, de forma a minimizar o impacte visual a partir 

de outras áreas pertencentes à ZEP-ADV e ZEP do Côa. 

No entanto verifica-se que esta pedreira foi identificada como em Situação Crítica, com grau de 

intervenção elevado, pela publicação da RCM nº 50/2019, de 5 de março, que aprova o Plano de 

Intervenção nas Pedreiras para o período de 2019 a 2021, tendo sido identificadas um conjunto de 

situações críticas relativas a segurança de pessoas e bens, e que o EIA, apresentado em Fase de Projeto 

de Execução, não contempla os aspetos de segurança relativos ao referido diploma, no que diz respeito a 

zonas de defesa ao caminho público (cuja distância regulamentar não se encontra cumprida), escombreiras 

e possível ocorrência de deslizamentos. 

Assim, entende-se que deverão ser tomadas, desde já, todas as medidas legais e regulamentares de forma 

a assegurar a segurança de pessoas e bens. O caminho público deverá passar a cumprir as zonas de defesa 

estabelecidas às frentes de exploração, bem como serem implementadas todas as outras medidas 
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preventivas consideradas na Tabela 10 do RCM nº 50/2019, de 5 de março, relativas a Sinalização; Vedação; 

Intervenções de caráter estrutural; Estabilização de escombreiras; Reposição de zonas de defesa. 

 

 

3.5. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

Caracterização da situação de referência 

De acordo com o EIA, o enquadramento geológico foi efetuado essencialmente com recurso à Carta 

Geológica de Vila Nova de Foz Côa, na escala 1/50.000, correspondente à área da Folha 15-A da Carta 

Corográfica de Portugal (Vila Nova de Foz Côa), e com recurso às bases de dados disponibilizadas pelo 

geoPortal do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

Relativamente ao enquadramento geomorfológico, é referido que a região de Vila Nova de Foz Côa 

apresenta um relevo acidentado em grande parte da sua área, consequência da tectónica rígida e da erosão 

diferencial, relacionadas com o encaixe do rio Douro e dos seus principais afluentes da margem esquerda. 

A área envolvente ao projeto possui altitudes de 200 a 400m, e a área do projeto possui atualmente uma 

altitude mínima de 211m, estando previsto que passe a ser de 194m. 

O local de implantação do projeto situa-se numa vertente com declive significativo e de exposição a Sul e 

a Norte, incluindo-se na área de drenagem do rio Côa. 

No que respeita ao enquadramento geológico, o EIA refere que o local de implantação do projeto se situa 

na designada Zona Centro Ibérica. A nível litológico na região envolvente ao local de implantação do 

projeto, as litologias aflorantes da zona podem dividir-se em metassedimentos e rochas magmáticas. Os 

metassedimentos mais antigos fazem parte do denominado Super Grupo Dúrico-Beirão – Complexo 

Xisto-Grauváquico, caracterizado pela ocorrência de filitos, metagrauvaques, metaquartzovaques, 

mataconglomerados, metacalcários e xistos (flysch), datados do proterozoico – fanerozóico (Ediacariano 

a câmbrico). 

No concelho de Vila Nova de Foz Côa encontram-se 5 unidades geológicas, sendo a unidade geológica 

onde se situa a pedreira em estudo uma unidade de filitos, metagrauvaques, metaquartzovaques, 

metaconglomerados, metacalcários e xistos (flysch), gnaisses e migmatitos. 
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É referido que, aumentando a escala de pormenor e recorrendo à carta geológica de Portugal (1:50 000), 

se verifica que a área do projeto da pedreira em estudo se encontra inserida na Formação da Desejosa. 

A litologia desta formação é geralmente bastante monótona. A litofácies observada corresponde a filitos 

escuros listrados, em regra, calcossilicatados. O aspeto listrado é devido aos ritmos constituídos pela 

alternância de níveis de filitos escuros com finos leitos centimétricos e milimétricos de psamitos 

esbranquiçados. 

Na zona das pedreiras do Poio existem predominantemente xistos de cor cinzenta escura a negra, 

ardosíferos, por vezes listrados, e em zonas de maior fracturação apresentam-se acastanhados devido à 

intensa oxidação. A espessura total desta unidade é cerca de 250m, podendo atingir 300m (Gomes L. M. 

P., Almeida G. 2003). 

Refere o EIA que o tipo de massa mineral que se explora na pedreira corresponde, fundamentalmente, 

ao material da formação da Desejosa referido na notícia explicativa da folha 15-A da Carta Geológica, o 

qual, no catálogo das Rochas Ornamentais Portuguesas (ROP), publicado no geoPortal do LNEG, toma a 

designação comercial genérica de Xisto Negro de Foz Côa. 

O material é intitulado como sendo um quartzofilito, e descrito como tratando-se duma rocha xistenta 

laminada, com granulado fino, de cor cinzenta escura, constituída pela alternância de leitos finos psamíticos 

de cor clara e leitos pelíticos de cor escura, que fazem parte dos metassedimentos de idade Paleozóica 

do CXG. 

São de destacar as excelentes (e raras) características físico-mecânicas desta rocha, designadamente, a sua 

resistência mecânica à compressão e à tração (respetivamente de 1310 e 622 Kg/cm2), indicadas no 

referido catálogo de ROP. Este tipo de massas minerais destina-se a ser comercializado para fins 

ornamentais, principalmente, para esteios, muito usados nas vinhas da região, assim como para construção 

civil, nomeadamente, alvenaria, muros, pisos rústicos, guias de passeios, placas serradas, etc.. 

Relativamente aos recursos geológicos na área do projeto e respetiva envolvente, é mencionado que, no 

que respeita à exploração de recursos minerais não metálicos, o projeto em estudo se localiza na área 

extrativa do Poio, que está identificada como núcleo de área extrativa de xisto ornamental e que, na 

envolvente mais alargada, manifestam-se dois tipos fundamentais de ocorrências: quartzo e feldspato e 

granito ornamental. No que respeita aos recursos minerais metálicos, é referido que na área do projeto 

não se verificam ocorrências minerais. 

O EIA refere ainda que, de acordo com a base de dados disponível no geoportal do LNEG, não existem 

ocorrências geotérmicas no concelho de Vila Nova de Foz Côa, o gradiente geotérmico é relativamente 
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reduzido, e que não existem locais identificados como sendo de interesse geológico ou geomorfológico 

no concelho de Vila Nova de Foz Côa. Contudo, de acordo com a base de dados disponível na página de 

internet “Património Geológico de Portugal - Inventário de geossítios de relevância nacional”, é 

identificado o Sítio designado por Pedreiras dos Xistos do Poio (onde se localiza o projeto em avaliação), 

cujo valor científico advêm de ser um exemplo de sedimentação flyschóide profunda associada ao 

Paleozóico inferior do autóctone da zona Centro-Ibérica com interesse geológico ou geomorfológico. 

É ainda efetuado no EIA um enquadramento tectónico da região de Vila Nova de Foz Côa e da sismicidade, 

sendo referido que o local de implantação do projeto se localiza numa zona de intensidade 4 na escala de 

Mercalli Modificada. De acordo com a essa escala, os sismos são considerados como sendo moderados. 

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

Importa ainda referir que foi publicado no Diário da República (1.ª série), no passado dia 5 de março de 

2019, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2019, que aprova o “Plano de Intervenção nas Pedreiras 

em Situação Crítica”, no qual se encontra incluída a Pedreira de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide, pelo facto 

de ter sido identificada como uma pedreira que comporta situações críticas para pessoas e bens e/ou para 

o ambiente, tendo o grau de intervenção para esta pedreira sido classificado com prioridade “elevada”. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Segundo o EIA, a fase de preparação, que envolve os processos de desmatação e decapagem do terreno, 

assim como a construção de acessos temporários e/ou permanentes, induz um impacte direto na 

geomorfologia, condicionando a estabilidade dos processos relacionados com os aspetos morfológicos do 

terreno, nomeadamente a alteração da escorrência natural das águas superficiais e a capacidade de 

infiltração do solo. Este impacte é considerado negativo, muito significativo, local, certo, direto, 

minimizável e reversível. O impacte é minimizável e reversível se forem aplicadas as medidas de 

minimização propostas, designadamente o armazenamento do solo removido em pargas para posterior 

reutilização aquando da aplicação do PARP. 

A exploração do projeto induz um impacte muito significativo na geologia do local. A natureza da atividade 

em questão conduz à perda irreversível de um recurso geológico, não renovável à escala humana. A 

exploração do recurso deve, pois, limitar-se aos locais onde se comprove a existência de recurso com 

valor comercial, sendo, para isso, fundamental respeitar o plano de lavra. 
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É referido que, na fase de exploração, a morfologia do terreno será inevitavelmente afetada, também de 

forma significativa, condicionando a estabilidade dos processos relacionados com os aspetos morfológicos 

do terreno. 

Refere também que, de acordo com o PARP, os estéreis da atividade extrativa que ainda existirem na área 

do projeto, durante a fase de recuperação, serão totalmente utilizados nas operações de modelação do 

terreno. 

São ainda referidos e classificados os impactes passíveis de gerar compactação e contaminação dos solos. 

Ainda segundo o EIA, e tendo em consideração que o projeto se localiza numa zona de intensidade sísmica 

máxima de 4, a mais reduzida no território nacional, não se espera que ocorram sismos que possam afetar 

o desenvolvimento do projeto em estudo. 

Considera-se que a identificação, avaliação e classificação dos impactes não foram devidamente efetuadas. 

Relativamente aos impactes identificados para a fase de exploração, e embora o objeto do projeto seja o 

desmonte da massa mineral, considera-se que a destruição da formação geológica e a alteração da 

topografia são impactes negativos, significativos e irreversíveis, tendo em consideração a área e volume 

associados à extração. 

Não foi identificado e avaliado o impacte associado à alteração da estabilidade do maciço, o qual se 

considera ser um impacte negativo significativo. 

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. 

Por fim, salienta-se que os impactes associados à contaminação e compactação dos solos não deveriam 

ter sido considerados no âmbito dos fatores ambientais em análise, mas sim no âmbito dos descritores 

Solos e Recursos Hídricos Subterrâneos. 

 

Medidas de minimização 

O EIA apresenta algumas medidas associadas aos fatores ambientais em análise, as quais se consideram ou 

ações do projeto propriamente dito – Plano de Pedreira –, ou boas práticas a adotar, pelo que não são 

efetivas medidas de minimização. 
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Tendo em consideração os taludes de escavação existentes área de projeto, nomeadamente na zona em 

exploração, bem como a existência de “perigo de quedas ou outros acidentes decorrentes da existência de 

frentes com inclinação superior ao declive natural ou desníveis de cota acentuados”, de acordo com a notificação 

efetuada pela Entidade Licenciadora ao Proponente da Pedreira n.º 4995 – Rego da Vide, decorrente da 

sua inclusão no “Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica”, considera-se que a minimização dos 

impactes associados à instabilidade dos taludes de escavação e das escombreiras passa pela correção das 

desconformidades detetadas e expressas na Resolução de Conselho de Ministros n.º 50/2019, de 5 de 

março. 

 

Conclusão 

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

do objeto do projeto – exploração da pedreira, considera-se ser de emitir parecer favorável referente 

aos fatores ambientais Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais para o projeto das “Pedreiras de 

Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20”, condicionado à apresentação do seguinte 

elemento previamente ao licenciamento: 

- Declaração da Entidade Licenciadora que ateste o cumprimento das medidas destinadas a prevenir 

os perigos de ocorrência de acidentes passíveis de afetar pessoas e bens e/ou ambiente, no âmbito da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 50/2019, de 5 de março, nomeadamente no que diz respeito 

à correção das condições de instabilidade dos taludes. 

 

 

3.6. Ordenamento do Território 

Caracterização da situação de referência 

Da análise efetuada aos elementos apresentados, e no que se refere ao Ordenamento do Território, 

constatou-se que o estudo comtempla uma caracterização do ambiente potencialmente afetado, tendo 

sido realizado o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’S) em vigor na área do 

projeto, que foram integrados no ponto 4.2. “Instrumentos de Gestão Territorial”, da secção 4 

“Caracterização do Estado Atual do Ambiente Afetado pelo Projeto”. No entanto, apesar de ser feita 

referência ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, e ser mencionado, no EIA, que “a 
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política de ordenamento do território e de urbanismo assenta no sistema de gestão territorial, que se organiza, 

num quadro de interação coordenada, em quatro âmbitos (nacional, regional, intermunicipal e municipal) ”, apenas 

é analisado o Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa, alegando o promotor que este plano 

passa a integrar e adaptar as orientações de desenvolvimento territorial decorrentes dos programas de 

âmbito nacional, regional e sub-regional. 

Não obstante da análise efetuada, apresenta-se no quadro seguinte o enquadramento nos Planos em vigor 

na área do Projeto. 

 

A cartografia apresentada integra as seguintes: cartas 4.2.1 (Extrato da Planta de Ordenamento do PDM 

– Classificação e Qualificação do Solo); 4.2.2 (Extrato da Planta de Ordenamento do PDM – Classificação 

Acústica e Estrutura Ecológica Municipal); 4.2.3 (Extrato da Planta de Condicionantes do PDM – Servidões 

e Restrições de Utilidade Pública); 4.2.4 (Extrato da Planta de Condicionantes do PDM – Extrato da 

cartografia nacional de áreas ardidas 2005-2017) e 4.2.5 (Extrato da Planta de Condicionantes do PDM – 

Defesa da Floresta contra incêndios), com a implantação do projeto identificando as classes de espaço 

afetadas, bem como as servidões e restrições de utilidade pública. Foi ainda apresentada em fase de pedido 

de elementos o Extrato da Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Vila Nova de Foz Côa, 

desagregada por sistemas. 

São assim identificadas, ao nível do PDM de Vila Nova de Foz Côa, na área do projeto, as seguintes 

categorias de espaço: Espaços Florestais de Conservação e Espaços Naturais. Toda a área do projeto 
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interfere ainda com a Estrutura Ecológica em Solo Rural, e está inserida dentro de uma área delimitada 

como Recursos Geológicos - área potencial. 

 
Extrato da planta de ordenamento do PDM – Classificação e Qualificação do Solo. Fonte: Volume II - Cartografia do EIA 

 

Pela análise efetuada pode constatar-se que a área a licenciar se encontra maioritariamente ocupada por 

espaços florestais de conservação, restando apenas uma pequena área ocupada por espaços naturais a 

nordeste da área a licenciar, sendo que de acordo com o mencionado no EIA, esta área não será alvo de 

exploração.  

No que diz respeito às servidões e restrições de utilidade pública, na área do projeto são identificadas as 

seguintes: Reserva ecológica nacional (áreas de REN e Leitos que integram a REN), Rede Natura 2000, 

Domínio Hídrico e zona especial de proteção do Alto Douro Vinhateiro. 
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Extrato da planta de condicionantes do PDM – Servidões e Restrições de Utilidade Pública. Fonte: Adaptado do Volume II - Cartografia do EIA 

 

Na envolvente da área da pedreira a licenciar, e através da análise à carta de condicionantes do PDM de 

Vila Nova de Foz Côa anteriormente apresentada, constata-se a existência de massas minerais (pedreiras), 

e de Património Nacional Classificado, entre o qual se destaca pela proximidade à área da pedreira a 

licenciar, o IN10 – Núcleo de Arte Rupestre da Canada do Inferno/Rego de Vide e o IN13 - Núcleo de 

Arte Rupestre do vale da Figueira/Teixugo. 

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com o Extrato da Carta da Reserva 

Ecológica Nacional (REN) de Vila Nova de Foz Côa, apresentada em fase de aditamento, são identificados, 

na área do projeto, os sistemas: áreas com risco de erosão, escarpas e faixa de proteção à escarpa. No 

entanto, consultando a nossa base de georreferenciação e a carta na REN publicada, pode constatar-se 

que a área do projeto é atravessada ainda pelo sistema Leitos e margens dos cursos de água, tal facto 

pode também ser verificado através da planta de condicionantes anteriormente apresentada. 
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Extrato da Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Vila Nova de Foz Côa. Fonte: Adaptado do Aditamento do EIA 

 

Pela análise efetuada à carta de REN, e de acordo com o extrato da carta da área do futuro projeto 

apresentada anteriormente, constata-se que a zona designada por 2ª fase – Futura área de exploração a 

sul colide com o sistema “escarpas” e “faixa de proteção às escarpas”, área não licenciada. O mesmo 

sucede em relação à zona designada por 1ª fase – Atual área de exploração a norte, já em exploração e 

não licenciada. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

A área de intervenção do projeto abrange apenas o Município de Vila Nova de Foz Côa, pelo que se 

procederá, à identificação das várias categorias de espaço abrangidas, e avaliada a respetiva compatibilidade 

do projeto com este Plano. 
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FOZ CÔA 

- Ordenamento 

O projeto atravessa “Espaços Naturais” e “Espaços Agrícolas ou Florestais – Espaços Florestais de Conservação”, 

interferindo ainda com a Estrutura ecológica municipal em solo rural e com recursos geológicos – área 

potencial. 

Assim, relativamente aos “Espaços Naturais”, o Artigo 41.º define-os como espaços onde se privilegia a 

proteção dos recursos naturais, formando no seu conjunto o património natural mais sensível dos pontos 

de vista ecológico, paisagístico e ambiental e que requer maiores restrições de uso, para defesa e 

conservação das suas características e potencialidades. De acordo com o Artigo 42.º, nos espaços naturais, 

pretende-se fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e nos 

ecossistemas. 

O Artigo 43.º, relativo ao regime a aplicar nestes espaços, refere que são interditos os seguintes atos: 

“a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural;  

c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação 

lenhosa ribeirinha;  

d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente depósitos de 

resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem 

tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor;  

(…) 

g) Construção de unidades industriais.” 

Apesar de no EIA ter sido mencionado, na pag.13 do Aditamento, que a área a licenciar apenas sobrepõe 

os espaços naturais numa pequena área localizada a nordeste, e que não será alvo de exploração, constata-

se que esta zona já foi objeto de intervenção, verificando-se de momento a deposição de escombreiras, 

tal como se pode verificar na imagem abaixo exposta: 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_9/2018 
Projeto das Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20" 
Maio de 2019 

62/172

 
Plano de Pedreira (Plano de Lavra). Fonte: Anexos ao RS do EIA 

 

No que respeita aos “Espaços Agrícolas ou Florestais – Espaços Florestais de Conservação”, estes são definidos 

na alínea b) do ponto 1 do Artigo 34.º do regulamento do PDM como “áreas de aptidão florestal onde se 

incluem povoamentos de espécies florestais autóctones com o intuito de promover a sua regeneração natural e 

incrementar o mosaico paisagístico e as vertentes dos cursos de água, com função de proteção”. Ainda de acordo 

com o ponto 2 do mesmo artigo, os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer 

ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas nas exceções estabelecidas 

na lei geral e as previstas no regulamento do PDM, compatíveis com o uso dominante. Assim, de acordo 

com a alínea e) do ponto 1 do Artigo 35.º, considera-se compatível com o uso dominante, as instalações 

especiais, nos termos do artigo 5.º, que define como instalações especiais, as afetas à exploração de 

recursos geológicos, parques eólicos, aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas, aterros de 

resíduos de inertes e estações de serviço e de abastecimento de combustível localizadas em zona adjacente 

aos canais rodoviários, assim como estaleiros provisórios. 

No que diz respeito à compatibilidade com os “Estrutura ecológica em solo rural ”, o Artigo 21.º, no qual é 

estabelecido o regime, refere que nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural aplica-se o 

regime das categorias de espaço a que a estrutura ecológica se sobrepõe, sendo interdita de acordo com 

o ponto 2, a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da 

paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer 

Área classificada como 
“Espaços Naturais” 
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natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de acordo com as normas em 

vigor. 

Em relação ao facto de a área do projeto se encontrar dentro da delimitação da área potencial dos 

recursos geológicos, o regulamento do PDM define esta área na alínea c) do Artigo 5.º como “área cujo 

potencial geológico carece de um aprofundar do seu conhecimento tendo em vista as funções desempenhadas 

pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os estudos existentes, ou a realizar, possibilitam 

inferir a existência de recursos passíveis de exploração sendo esta previsível ou até pretendida”, sendo que no 

ponto 2 do Artigo 46.º, relativo à caracterização e regime dos espaços de recursos geológicos é referido 

que: 

“As atividades de exploração e de prospeção e pesquisa de recursos geológicos poderão ainda ocorrer no interior 

das poligonais delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), designadas como 

áreas potenciais, sendo o seu uso atual mantido até ao início das referidas atividades”. 

Em suma, o projeto em causa, no que se refere ao Ordenamento, considera-se compatível com os 

“Espaços Florestais de Conservação”, não contrariando as disposições regulamentares do Plano Diretor 

Municipal deste concelho. 

Já no que diz respeito aos “Espaços Naturais”, e embora no EIA venha mencionado, na pag. 13 do 

aditamento, que a área a licenciar apenas sobrepõe com esta classe numa pequena área localizada a 

nordeste, e que esta não será alvo de exploração, no passado já foi objeto de intervenção, estando de 

momento identificada como escombreiras. 

Assim, deverão ser adotadas as medidas necessárias, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no 

Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa. 

 

- Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, e após consulta do Extrato da Planta de 

Condicionantes do PDM – Servidões e Restrições de Utilidade Pública, constatou-se que o projeto 

interfere com Reserva Ecológica Nacional (áreas com risco de erosão, escarpas, faixa de proteção à 

escarpa e leito e margem dos cursos de água), Rede Natura 2000, Domínio Hídrico e Zona Especial de 

Proteção do Alto Douro Vinhateiro. 
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Em relação à REN, o seu Regime Jurídico, publicado pelo Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, 

alterado e republicado pelo DL n.º 239/2012, de 2 de Novembro, estabelece que a ocupação dos solos 

integrantes da REN, no sistema “Áreas com risco de erosão”, para a instalação de novas exploração ou a 

ampliação de uma pedreira, está prevista na alínea d) “Novas explorações ou ampliação de explorações 

existentes” do ponto VI “Prospeção e exploração de recursos geológicos”, do anexo II, relativo aos “usos e 

ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais 

de áreas integradas na REN”, a que se refere o Artigo 20.º, estando sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir 

pela CCDR, desde que seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes, de acordo com o estabelecido 

na alínea d) do Ponto VI, da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.  

No entanto, é interdita a Prospeção e exploração de Recursos Geológicos, nos leitos e margens dos 

cursos de água e nas escarpas e faixas de proteção à escarpa (áreas de instabilidade e de vertentes), onde 

se localiza a atual área de exploração a norte a ser licenciada, bem como grande parte da futura área de 

exploração a sul. 

Acresce ainda, que a atual área de exploração a norte, que margina com o caminho público, já possui uma 

frente de exploração com uma altura de aproximadamente 70m a 80m (cotas 274m a 264m), estando 

prevista a exploração nesta zona até à cota 194m, ou seja, numa altura igual à já existente em zona 

escarpada, tal e como se pode visualizar na fotografia abaixo exposta: 

 
Fotografias com a frente da atual área de exploração a norte 

 

Da análise cartográfica aos elementos que integram o PARP, verifica-se que de acordo com os perfis 5 e 

7, para esta zona está prevista a recuperação com preenchimento de bancadas em rebaixo, apenas até à 

cota 214m, e a plantação de várias espécies nas bancadas em flanco de encosta. 

Altura da atual área de exploração a 
norte – Vista do interior da pedreira 
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 De acordo com o estabelecido no RJREN (Anexo I a que se refere o Artigo 5.º), os sistemas de “escarpas” 

e “faixas de proteção à escarpa”, designado por “áreas de instabilidade e de vertentes”, são “áreas que, 

devido às suas características de solo e subsolo, declive, dimensão e forma da vertente ou escarpa e condições 

hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, incluindo os deslizamentos, os 

desabamentos e a queda de blocos.”. 

Relativamente a este sistema, é referido ainda que não podem ser realizados os usos e ações que coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Estabilidade dos sistemas biofísicos;  

ii) Salvaguarda face a fenómenos de instabilidade e de risco de ocorrência de movimentos de massa em 

vertentes e de perda de solo;  

iii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

Tendo em conta que não se encontra assegurada a estabilidade da vertente face à altura já existente da 

frente de exploração, nem a segurança de pessoas e bens face à existência do caminho público em zona 

adjacente à frente de exploração, cuja distância regulamentar não se encontra cumprida, e considerando 

os sistemas de REN em presença “escarpas” e “faixas de proteção à escarpa”, considera-se que esta 

ação não é admissível, na medida em que não se encontram garantidas as funções desempenhadas por 

este sistema. 

De acordo com o estabelecido no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei nº 239/2012 acima mencionado, 

quando a pretensão se encontra sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a pronúncia 

favorável da CCDR no âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização. 

No que diz respeito ao Domínio Hídrico, a área que se pretende licenciar é atravessada por diversas 

linhas de água, uma das quais classificadas como REN, a qual se encontra aterrada, estando proposto a sua 

reposição a céu aberto. Atendendo que a APA/ARH Norte integra esta CA, as questões do Domínio 

Hídrico serão acauteladas. 

Relativamente à interferência com a Rede Natura 2000, a área do projeto encontra-se inserida na Zona 

de Proteção Especial do Vale do Côa (PTZPE0039). De acordo com a alínea c) do número 2 do artigo 7.º 

do regulamento, as orientações de gestão para a ZPE do Vale do Côa são dirigidas prioritariamente para 

a conservação das aves rupícolas. Ainda de acordo com o número 4 do mesmo artigo, nas áreas integradas 

na Rede Natura 2000 são interditas, de entre outras ações, atividades ou projetos a exploração de 
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recursos geológicos, fora das áreas de exploração consolidada, salvo situações de interesse público, 

descritas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo).  

Analisada a Planta de Ordenamento constata-se que a área a licenciar se encontra dentro da delimitação 

de uma área Potencial de Recursos Geológicos, e não dentro de uma área de Exploração Consolidada. 

No número 5 do mesmo artigo, é referido que de modo a manter e a promover o estado de conservação 

favorável dos valores naturais de interesse comunitário, nas áreas integradas na Rede Natura 2000, são 

condicionados a parecer do ICNF, que integra a CA, um conjunto de as ações, atividades ou projetos, 

constantes do Anexo II. 

Foram ainda solicitados pareceres externos, no âmbito do procedimento de AIA, nomeadamente à 

Fundação Côa Parque, uma vez que toda a área se encontra dentro da delimitação do Parque do Côa, à 

UNESCO, face à inserção do local na ZEP-ADV, à DRAPN e à DGEG, na qualidade de Entidade 

Licenciadora. 

Importa ainda referir que ao nível da Defesa da Floresta Contra Incêndios, a área do projeto não se 

encontra em áreas florestais percorridas por incêndios, tendo em conta o Extrato da Planta de 

Condicionantes do PDM – Extrato da cartografia nacional de áreas ardidas 2005-2017, apresentado. 

Relativamente à Perigosidade de Incêndio, parte da área a licenciar é classificada como Alta e Muito Alto, 

facto mencionado no RS e constatado no Extrato da Planta de Condicionantes do PDM – Defesa da 

Floresta contra incêndios. Acresce o facto de aquando da visita ao local se ter verificado a construção de 

novas edificações na área do projeto. Assim, tendo em conta a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 14 

/2019, de 21 de janeiro, que procedeu à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

em fase de licenciamento terá de ser cumprido o estabelecido no presente Decreto-Lei, dada a construção 

de novas edificações em área de perigosidade de incêndio classificada como baixo, tendo em conta a carta 

apresentada no Volume II - Cartografia do EIA. 

 

- ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No âmbito do fator Território, não foram identificados impactes decorrentes da implantação do projeto 

em termos de ordenamento e de condicionantes. De acordo com o mencionado no EIA, na Tabela 96, 

do RS, foi realizada a avaliação de compatibilidade conformidade do projeto com o Plano Diretor Municipal 

de Vila Nova de Foz Côa. Da avaliação efetuada constata-se que o estudo considera compatível o projeto 

em tudo o que ao ordenamento diz respeito. No entanto, no que às Condicionantes diz respeito, verifica-
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se que, apesar de no EIA vir referido que “a compatibilidade se encontra em avaliação”, nos sistemas de REN 

em presença, designadamente, “Escarpas” e “Faixas de Proteção às Escarpas”, estas ações não são 

admissíveis. 

Assim, face à afetação da área que se pretende ampliar, bem como a área em exploração não licenciada 

com os sistemas REN classificados como “escarpas” e “faixa de proteção à escarpa”, considera-se que os 

impactes são negativos, certos, diretos, permanentes muito significativos e não minimizáveis. 

Para além disso, em relação à Defesa da Floresta contra incêndios, em sede de licenciamento deverá ser 

cumprido o estabelecido no presente Decreto-Lei nº 14 /2019, de 21 de janeiro. 

 

Impactes Cumulativos 

Na envolvente da área de pedreira a licenciar, e tal como referido anteriormente, verifica-se a existência 

de 5 pedreiras, designadamente: Jardim n.º 4; Vale da Mó; Xistopor; Vale Videiro n.º 1 e Vale Videiro n.º 

2, facto constatado através da Carta 3.1.2. - Localização pedreiras vizinhas, a seguir apresentada. Ressalve-

se que não consta nesta imagem a pedreira Xistopor por esta não integrar os elementos cartográficos 

atualmente disponíveis na DGEG, facto mencionado no RS. Para além disso, constata-se a existência de 

dois Núcleos Classificados de Arte Rupestre localizados muito próximo da zona de escombreiras, bem 

como de caminhos públicos de acesso às gravuras, ao rio Côa e a diversas propriedades privadas. 

 
Extrato do Ortofotomapa com a implantação da pedreira a licenciar e pedreiras vizinhas. Fonte: Adaptado do Volume II - Cartografia do EIA 
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De acordo com o mencionado no EIA, os impactes cumulativos decorrentes do projeto das Pedreiras de 

Xisto n.º 995 “Rego de Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20, foram classificados como não significativos. 

No entanto, atendendo à abrangência do fator Território que engloba não só os IGT, a Paisagem, a 

Socioeconomia, o Solo e o Uso do solo e outros, considera-se que o EIA não identificou os impactes 

cumulativos específicos sobre aquele fator. 

Assim, os impactes cumulativos sobre o Território não foram devidamente avaliados tendo em conta a 

existência das pedreiras na envolvente, a sua inserção na ZEP-ADV, a existência de património 

arqueológico classificado nas imediações das escombreiras existentes e a interferência com caminhos 

públicos que permitem o acesso ao rio, às gravuras e a prédios particulares. 

 

Medidas de minimização 

São apresentadas no RS, na Tabela 131, um conjunto de medidas de minimização preconizadas para o 

Projeto das pedreiras, para as fases de preparação, exploração e recuperação, comuns a vários 

descritores, não constando, no entanto, qualquer medida específica para o descritor território. 

 

Conclusão 

- A área total a licenciar engloba a área de duas licenças camarárias com uma área total de 62.000m², 

respeitante à Pedreira “Rego da Vide”, com uma área licenciada de cerca de 23.000m², e à Pedreira “Fraga 

do Poio n.º 20”, com uma área licenciada de cerca de 39.000m², e tem, desde o ano de 1985, extraído 

xisto na área das pedreiras licenciadas e, nos últimos anos, também na área a licenciar, pretendendo-se a 

ampliação e a fusão das pedreiras para dar continuidade à sua atividade atual. Exceciona-se uma área com 

cerca de 17.807m², a nascente da pedreira n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20”, área essa não intervencionada 

e que se prescinde por se encontrar em zona de Património Classificado de Interesse Nacional “Canada 

do Inferno /Rego da Vide” e na sua zona de defesa; 

- A atual área de exploração a norte, que margina com um caminho público, já possui uma frente de 

exploração com uma altura de aproximadamente 70m a 80m (cotas 274m a 264m), estando prevista a 

exploração nesta zona até à cota 194m, ou seja, numa altura igual à já existente; 
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- Toda a área da pedreira já foi ou está a ser intervencionada, à exceção de parte da futura área de 

exploração a sul, verificando-se a existência de um passivo ambiental que requer intervenção, 

principalmente ao nível da integração paisagística; 

- No que respeita às Condicionantes, o projeto interfere com REN (áreas com risco de erosão, escarpas, 

faixa de proteção à escarpa e leito e margem dos cursos de água), Rede Natura 2000, Domínio Hídrico e 

Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro; 

- Em relação à REN, constata-se que a zona designada por 2ª fase - Futura área de exploração a sul, que 

constitui uma área a ampliar e a licenciar, colide em grande parte, com o sistema “escarpas” e “faixa de 

proteção às escarpas”. O mesmo sucede em relação à zona designada por 1ª fase – Atual área de 

exploração a norte, já em exploração e também não licenciada, sendo interdita, nestes sistemas, a 

exploração de recursos geológicos, de acordo com o RJREN; 

- Face aos sistemas de REN em presença não se encontra assegurada a estabilidade da vertente, atendendo 

à altura já existente da frente de exploração, nem a segurança de pessoas e bens tendo em conta a 

presença do caminho público em zona adjacente à frente de exploração, cuja distância regulamentar não 

se encontra cumprida. Assim, parece-nos que esta ação não é admissível, na medida em que não se 

encontram garantidas as funções desempenhadas por este sistema; 

- A área que se pretende licenciar é atravessada por diversas linhas de água, uma das quais classificada 

como REN, a qual se encontra aterrada, estando proposta a sua reposição a céu aberto, e garantida uma 

zona de defesa de 15m em seu redor através da plantação de espécies higrófilas; 

- O projeto em causa, no que se refere ao Ordenamento, considera-se compatível com os “Espaços 

Florestais de Conservação”, não contrariando as disposições regulamentares do Plano Diretor Municipal 

deste concelho para esta classe de espaços. 

Já no que diz respeito aos “Espaços Naturais”, e embora no EIA venha mencionado, na pag.13 do 

Aditamento, que a área a licenciar apenas se sobrepõe com esta classe numa pequena área localizada a 

nordeste, e que esta não será alvo de exploração, verifica-se que no passado esta zona já foi alvo de 

intervenção estando de momento identificada como escombreiras. 

Em relação à Rede Natura 2000, de acordo com o número 4 do Artigo 7.º, são interditas, de entre outras 

ações, atividades ou projetos de exploração de recursos geológicos, fora das áreas de exploração 

consolidada, salvo situações de interesse público, descritas na Planta de Ordenamento (Classificação e 
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Qualificação do Solo). Constata-se que a área a licenciar se encontra dentro da delimitação de uma área 

Potencial de Recursos Geológicos, e não dentro de uma área de Exploração Consolidada. 

- Os impactes cumulativos sobre o Território não foram devidamente avaliados tendo em conta a 

existência das pedreiras na envolvente, a sua inserção na ZEP-ADV, a existência de património 

arqueológico classificado nas imediações das escombreiras existentes, e a interferência com caminhos 

públicos que permitem o acesso ao rio, às gravuras e a prédios particulares. 

Neste contexto, e no âmbito do descritor Ordenamento do Território, entende-se ser de emitir 

parecer desfavorável ao Projeto das “Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 

- Fraga do Poio n.º 20", para as áreas que se pretende licenciar (1ª Fase – atual de exploração a norte) 

e para a área de exploração que se pretende ampliar (2ª Fase – futura área de exploração a sul), atendendo 

que: 

- Esta pedreira, designada por Rego de Vide, foi identificada como pedreira em Situação Crítica, 

com grau de intervenção elevado, pela publicação da RCM nº 50/2019, de 5 de março, que aprova 

o Plano de Intervenção nas Pedreiras para o período de 2019 a 2021, tendo sido identificadas um 

conjunto de situações críticas relativas a segurança de pessoas e bens. 

Verifica-se que o EIA, apresentado em Fase de Projeto de Execução, não contempla os aspetos de 

segurança relativos ao referido diploma, no que diz respeito a zonas de defesa ao caminho público 

(cuja distância regulamentar não se encontra cumprida), escombreiras e possível ocorrência de 

deslizamentos; 

- Não se encontra assegurada a estabilidade da vertente face à altura já existente da frente de 

exploração, nem a segurança de pessoas e bens face à presença do caminho público em zona 

adjacente à frente de exploração,  

- Existe afetação pela área que se pretende ampliar, bem como pela área em exploração não 

licenciada, com os sistemas REN classificados como “escarpas” e “faixa de proteção à escarpa”, 

onde, de acordo com o RJREN, esta ação é interdita. 

Assim, entende-se ainda que deverão ser tomadas, desde já, todas as medidas legais e regulamentares de 

forma a assegurar a segurança de pessoas e bens. O caminho público deverá passar a cumprir as zonas de 

defesa estabelecidas às frentes de exploração, bem como serem implementadas todas as outras medidas 

preventivas consideradas na Tabela 10 do RCM nº 50/2019, de 5 de março, relativas a Sinalização; Vedação; 

Intervenções de caráter estrutural; Estabilização de escombreiras; Reposição de zonas de defesa. 
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Para além disso, o futuro EIA deverá ser formulado de modo a dar cumprimento às medidas acima 

elencadas, bem como ao estabelecido no RJREN (sistemas de Escarpas e Faixa de Proteção às Escarpas) 

e no PDM de Vila Nova de Foz Côa (Afetação da Rede Natura 2000 e Espaços Naturais). 

O PARP terá de ser devidamente reajustado de modo a prever a recuperação adequada das áreas inseridas 

nos sistemas de REN atrás referidos. 

No que diz respeito à 1ª e 2ª Fase (Área de exploração a poente), emite-se parecer favorável, condicionado 

ao cumprimento das medidas de minimização previstas no EIA, e às específicas estabelecidas na legislação 

das pedreiras. 

 

 

3.7. Solos e Uso do Solo 

Caracterização da situação de referência 

Da análise efetuada aos elementos constantes no EIA e respetivo Aditamento, constatou-se que foi 

efetuada uma caracterização do ambiente potencialmente afetado para este fator ambiental. 

De acordo com o mencionado no EIA, para caracterizar o uso do solo, na área das Pedreiras de Xisto n.º 

4995 “Rego de Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20”, procedeu-se à análise de fotografias aéreas, à 

cartografia temática e ao reconhecimento de campo. Foram identificados os atuais usos do solo e biótopos 

presentes na área do projeto e na sua envolvente próxima. 

Na área do projeto e na sua envolvente é evidente uma forte presença humana como resultado da 

presença de vários núcleos extrativos de xisto com fins ornamentais. A vegetação característica da área 

do projeto e da sua envolvente, é tipicamente mediterrânica, seguindo uma distribuição em função das 

condições edafo-climáticas presentes, verificando-se em locais mais declivosos e expostos a temperaturas 

mais elevadas, formações de características termófilas, como os azinhais ou os zimbrais. 
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Área envolvente à pedreira (área de exploração a norte) 

 

A vegetação ripícola, onde ocorre, é também caracterizada pela presença de espécies mediterrânicas, 

como o Freixo o Amieiro ou o salgueiro. 

A paisagem possui uma estrutura fortemente homogénea, sobressaindo duas unidades paisagísticas na 

matriz envolvente: matos com árvores dispersas e áreas agrícolas com cultura de oliveira, amendoeira e 

pastagens seminaturais. 

A área onde se inserem as pedreiras caracteriza-se por um mosaico em que predominam áreas naturais 

ou seminaturais com matagais, em que as espécies dominantes são o piorno as giestas e o rosmaninho, 

nos quais surgem, azinheiras, oliveiras e amendoeiras ou mais esporadicamente zimbros e pinheiro-bravo. 

As zonas agrícolas com plantação de amendoeira e oliveira estão também bem representadas assim como 

zonas agrícolas com pastagens em pousio nas quais ocorrem diversas espécies de matos baixos e de 

herbáceas anuais indicativas dos primeiros estádios de sucessão. 
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Área envolvente à pedreira (área de exploração a poente) 

 

No decorrer dos trabalhos de levantamento de vegetação e flora foram identificadas, no interior da 

pedreira, 3 unidades de vegetação distintas, tendo sido identificados os biótopos: 

• “zona intervencionada”, que corresponde à zona de extração propriamente dita, com 

escombreiras, infraestruturas de apoio e acessos, e onde pontualmente surgem matos baixos e 

herbáceas espontâneas; 

• “pontos de águas temporários”; 

“matos com azinheira, amendoeira e/ou oliveira dispersa”. 

Foi ainda estudada a zona envolvente (buffer de 500m em redor da área a licenciar) onde foram 

identificados biótopos naturais ou seminaturais dominantes, entre os quais: “matos”; “matos com 

azinheira, zimbro, pinheiro-bravo, amendoeira e/ou oliveira dispersos”; “pastagens com espaços naturais”; 

“pontos de águas temporários” e culturas agrícolas de amendoal, olival ou vinha). 

Apresenta-se na imagem abaixo, o extrato contendo a carta dos sistemas Ecológicos Biótopos. 
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Extrato da Carta dos Sistemas Ecológicos Biótopos - Fonte: Adaptado do Volume II - Cartografia do EIA 

 

Toda a zona intervencionada, que corresponde à área de exploração, acessos e infraestruturas de apoio 

à pedreira é caracterizada pela presença de indivíduos de regeneração natural de espécies arbustivas 

características dos matagais existentes na envolvente da zona de exploração. Os matagais existentes 

correspondem a uma unidade mista que se caracteriza sobretudo pela presença de espécies de porte 

arbustivo nomeadamente, piorno, giestas, tágueda e rosmaninho. 

Foi apresentada, em fase de aditamento, a quantificação dos usos do solo afetados, por área e percentagem 

com base na Carta do Uso do Solo (COS 2015), para a área a licenciar no projeto. 

 

Da análise ao quadro apresentado, verifica-se que 85% da área a licenciar diz respeito a área de extração 

de inertes, dividindo-se os 15% restantes por matos e florestas de azinheira. 
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Extrato da Carta do uso do Solo (COS 2015) - Fonte: Adaptado do Aditamento do EIA 

 

De acordo com a carta da capacidade de Uso do Solo apresentada no RS, o local de implantação do 

projeto e áreas vizinhas corresponde a terrenos com possibilidade de ocupação potencial não agrícola, 

florestal (Classe F). 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

A identificação e avaliação de impactes no uso do solo teve por base a identificação das alterações que 

irão resultar da atividade inerente à indústria extrativa de xisto. 

Durante as fases de preparação e exploração da pedreira ocorrerão alterações na topografia quer devido 

à extração quer devido à presença de escombreiras e depósitos de blocos. Ocorrerá também a remoção 

do solo e do coberto vegetal arbustivo e arbóreo, onde o mesmo ainda existe. 

De acordo com o constante no EIA, o Uso do Solo é um dos fatores ambientais que será beneficiado com 

a implementação do Projeto, já que as ações a promover na recuperação ambiental e paisagística da área 

permitirão contribuir para reverter uma situação que afeta a qualidade ambiental e paisagística da zona. 

O Estudo refere que o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) apresentado poderá permitir 

recuperar o uso do solo para um uso enquadrado na sua envolvente. O PARP ao optar por espécies bem 
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adaptadas à região e que já ocorrem de forma natural na envolvente do projeto, cria um mosaico florestal 

diversificado ao nível da composição específica e do seu arranjo estrutural, e diminui também a sua 

perigosidade e suscetibilidade a incêndios e garante a máxima resistência da vegetação à passagem do fogo 

e a situações de seca. 

Em suma: 

Para a fase de preparação e de exploração os impactes referentes à alteração da topografia, alteração da 

estrutura dos biótopos e diversidade de flora e os relativos à alteração do uso do solo, são classificados 

no EIA como negativos, significativos, locais, temporários, certos, diretos e minimizáveis, com exceção do 

impacte relativo à alteração do uso do solo que é classificado como pouco significativo. 

Para a fase após desativação e após a implementação do PARP, os impactes referentes ao aumento da 

diversidade florística e estrutural dos biótopos presentes, da qualidade visual e valor cénico da paisagem 

e os relativos à alteração do uso do solo, são classificados no EIA como positivos, muitos significativos e 

significativos do caso da alteração ao uso do solo, locais, permanentes, certos, diretos e potenciáveis. 

 

- IMPACTES CUMULATIVOS 

Na envolvente da área de pedreira a licenciar, e tal como referido anteriormente, verifica-se a existência 

de 5 pedreiras, designadamente: Jardim n.º 4; Vale da Mó; Xistopor; Vale Videiro n.º 1 e Vale Videiro n.º 

2, facto constatado através da Carta 3.1.2. - Localização pedreiras vizinhas, a seguir apresentada. 

Ressalve-se que não consta nesta imagem a pedreira Xistopor, por esta não integrar os elementos 

cartográficos atualmente disponíveis na DGEG, facto mencionado no RS. 
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Extrato do Ortofotomapa com a implantação da pedreira a licenciar e pedreiras vizinhas. Fonte: Adaptado do Volume II - Cartografia do EIA 

 

Não foram avaliados no EIA, os impactes cumulativos sobre o Uso do Solo decorrentes do Projeto das 

Pedreiras de Xisto n.º 995 “Rego de Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20 com as pedreiras existentes 

na envolvente. 

 

Medidas de minimização 

São apresentadas ainda no RS, na Tabela 131, um conjunto de medidas de minimização preconizadas para 

o Projeto das pedreiras, para as fases de preparação, exploração e recuperação, comuns a vários 

descritores, entre os quais o solo e uso do solo. 

 

Conclusão 

- A área total a licenciar engloba a área de duas licenças camarárias com uma área total de 62000m², 

respeitante à Pedreira “Rego da Vide”, com uma área licenciada de cerca de 23000m², e à Pedreira “Fraga 
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do Poio n.º 20”, com uma área licenciada de cerca de 39000m², e tem, desde o ano de 1985, extraído 

xisto na área das pedreiras licenciadas e, nos últimos anos, também na área a licenciar, pretendendo-se a 

ampliação e a fusão das pedreiras para dar continuidade à sua atividade atual. Exceciona-se uma área com 

cerca de 17.807m², a nascente da pedreira n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20”, área essa não intervencionada 

e que se prescinde por se encontrar em zona de Património Classificado de Interesse Nacional “Canada 

do Inferno /Rego da Vide” e na sua zona de defesa; 

- A atual área de exploração a norte, que margina com um caminho público, já possui uma frente de 

exploração com uma altura de aproximadamente 70m a 80m (cotas 274m a 264m), estando prevista a 

exploração nesta zona até à cota 194m, ou seja, numa altura igual à já existente; 

- Toda a área da pedreira já foi ou está a ser intervencionada, à exceção de parte da futura área de 

exploração a sul, verificando-se a existência de um passivo ambiental que requer intervenção, 

principalmente ao nível da integração paisagística; 

- Os impactes referentes à alteração da topografia, alteração da estrutura dos biótopos e diversidade de 

flora e os relativos à alteração do uso do solo, para a fase de preparação e de exploração, são classificados 

no EIA como negativos, significativos, locais, temporários, certos e diretos. 

Neste contexto, entende-se ser de emitir parecer desfavorável ao Projeto das “Pedreiras de 

Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20", para as áreas que se pretende 

licenciar (1ª Fase – atual de exploração a norte) e para a área de exploração que se pretende ampliar (2ª 

Fase – futura área de exploração a sul), atendendo que: 

- Existem grandes áreas escavadas não licenciadas, em zona classificada como “Escarpas” definidas como 

“áreas que, devido às suas características de solo e subsolo, declive, dimensão e forma da vertente ou escarpa e 

condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, incluindo os 

deslizamentos, os desabamentos e a queda de blocos”; 

- Esta pedreira, designada por Rego de Vide, foi identificada como pedreira em Situação Crítica, com grau 

de intervenção elevado, pela publicação da RCM nº 50/2019, de 5 de março, que aprova o Plano de 

Intervenção nas Pedreiras para o período de 2019 a 2021, tendo sido identificadas um conjunto de 

situações críticas relativas a segurança de pessoas e bens.  

Verifica-se que o EIA, apresentado em Fase de Projeto de Execução, não contempla os aspetos de 

segurança relativos ao referido diploma, no que diz respeito a zonas de defesa ao caminho público (cuja 

distância regulamentar não se encontra cumprida), escombreiras e possível ocorrência de deslizamentos; 
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- Não se encontra assegurada a estabilidade da vertente face à altura já existente da frente de exploração, 

nem a segurança de pessoas e bens face à presença do caminho público em zona adjacente à frente de 

exploração,  

Assim, entende-se que deverão ser tomadas, desde já, todas as medidas legais e regulamentares de forma 

a assegurar a segurança de pessoas e bens. O caminho público deverá passar a cumprir as zonas de defesa 

estabelecidas às frentes de exploração, bem como serem implementadas todas as outras medidas 

preventivas consideradas na Tabela 10 do RCM nº 50/2019, de 5 de março, relativas a Sinalização; Vedação; 

Intervenções de caráter estrutural; Estabilização de escombreiras; Reposição de zonas de defesa. 

No que diz respeito à 1ª e 2ª Fase (Área de exploração a poente), emite-se parecer favorável condicionado 

ao cumprimento das medidas de minimização previstas no EIA, e às específicas estabelecidas na legislação 

específica das pedreiras. 

 

 

3.8. Recursos Hídricos 

Caracterização da situação de referência 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área em estudo situa-se na Região Hidrográfica do Douro – RH3, mais concretamente na bacia do rio 

Côa (código PT03DOU0405). 

Na área em que se insere o projeto foi possível identificar duas linhas de água de carácter temporário, 

uma delas, a norte, que integra a REN, e que está completamente artificializada. A linha de água situada a 

sul está afetada por uma escombreira, que extravasa a área do projeto, e que praticamente já atingiu o 

seu leito. 

Em termos de pressões sobre a qualidade da linha de água, nomeadamente na sub-bacia do rio Côa, há a 

considerar as descargas com origem em efluentes urbanos (cerca de 10% da região hidrográfica do 

Douro), e em efluentes de origem industrial: adegas, lagares, agroalimentares, indústrias transformadoras 

e efluentes difusos, nomeadamente, agricultura, chorume aplicado no solo em suiniculturas e 

boviniculturas. Na envolvente à área do projeto, para além das áreas agrícolas, existem sobretudo outras 
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indústrias extrativas e transformadoras cujas cargas poluentes serão semelhantes às do projeto em estudo, 

uma vez que a atividade é também semelhante. 

Em termos de qualidade da massa de água verifica-se que a qualidade da água do rio Côa tem sido 

classificada sobretudo como “Razoável”, sendo que no ano mais recente em que foram disponibilizados 

dados (2008), a massa de água obteve uma classificação de “Má”. 

A SOLICEL possui uma captação de água superficial, na margem do rio Côa, que garante o abastecimento 

de água para a aspersão dos caminhos, para a furação e para utilização nas máquinas de corte. 

Em termos de descargas de águas residuais, apenas há a considerar a descarga do efluente doméstico 

proveniente dos balneários e refeitórios tratado numa fossa séptica. As águas residuais de origem 

industrial são todas conduzidas para a lagoa existente no centro da pedreira, onde depois de decantadas 

são reutilizadas. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo insere-se no Sistema Aquífero do Maciço Antigo 

Indiferenciado (Maciço Hespérico ou Ibérico), sendo esta a maior unidade geológica de Portugal e 

constituído, na grande parte da sua área, por sistemas aquíferos indiferenciados, geralmente constituídos 

por granitos e formações metamórficas de fraca produtividade (caudal médio da ordem de 1 l/s). 

De acordo com o inventário hidrogeológico realizado, na área envolvente do projeto, num raio de 

aproximadamente 1500m, verifica-se a existência de 10 furos verticais, 2 poços e 1 galeria. Todas as 

captações estão registadas como pertencendo a particulares, e todas tem como finalidade o uso para rega. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

A área em estudo está inserida num núcleo de pedreiras, o qual já provocou diversas intervenções ao 

nível dos sistemas de drenagem existentes em toda a área. Como a pedreira já se encontra em fase 

avançada de exploração, os impactes sobre os recursos hídricos já estão a ocorrer. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 
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As linhas de água existentes apresentam carácter temporário, apenas possuindo caudal durante os 

períodos de precipitação mais intensa. É nestes períodos que a qualidade das águas superficiais a jusante 

da pedreira poderá ser afetada, em caso de arrastamento de partículas sólidas a partir das frentes de 

desmonte, conduzindo assim a fenómenos de assoreamento, aumento da turvação e consequente redução 

da qualidade da massa de água. Esta alteração da escorrência superficial natural das águas superficiais 

constitui um impacte negativo e significativo. 

Em termos de utilização dos recursos hídricos há a considerar a captação de água superficial, cujo principal 

consumo se prende com a implementação das medidas de minimização – aspersão regular e controlada 

das zonas de trabalho e acessos. Face ao consumo anual previsto (após apresentação dos elementos 

adicionais) – 15000m3 – com um consumo máximo mensal (julho) de 3000m3, não são previsíveis impactes 

significativos sobre a massa de água.  

Outro impacte sobre as massas de água superficial prende-se com os eventuais derrames de combustíveis 

e óleos e lubrificantes. Pelas baixas quantidades e efeitos localizados, considera-se que embora negativo, 

o impacte seja pouco significativo. 

Na fase de desativação, com a implementação das medidas descritas no PARP, os impactes são 

semelhantes aos das ações desenvolvidas durante a fase de preparação e exploração. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos com a preparação e abertura de frentes de desmonte não 

são previsíveis impactes sobre as captações de água identificadas no inventário hidrogeológico, devido ao 

seu afastamento, e por não se prever a afetação do nível freático. 

É previsível a ocorrência de um impacte a nível da recarga dos aquíferos, provocado pela compactação do 

solo e pela alteração da forma de escorrência das águas superficiais, que pela área afetada será um impacte 

pouco significativo. 

A contaminação do solo por derrames acidentais de óleos e combustíveis poderá induzir um impacte 

sobre os recursos hídricos subterrâneos. Uma vez que os derrames associados às atividades de 

manutenção e abastecimento implicam, geralmente, baixas quantidades e efeitos localizados, considera-se 

que embora negativo, o impacte seja pouco significativo. 
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Na fase de desativação, com a implementação das medidas descritas no PARP, os impactes são 

semelhantes aos das ações desenvolvidas durante a fase de preparação e exploração. 

 

Medidas de Minimização 

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

de medidas de minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos, com as quais se 

concorda, destacando-se as seguintes pela sua importância: 

- Respeitar escrupulosamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística; 

- Deverá manter-se a aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos e onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e suspensão de partículas; 

- Limitar a abertura das vias de acesso ao estritamente necessário, utilizando preferencialmente vias 

já existentes; 

- Deverá ser evitada a circulação de maquinaria e de pessoas fora dos acessos que já existem ou 

fora das futuras vias do projeto; 

- Criação de sistemas de valas/drenagem para as águas pluviais, em torno dos limites das áreas de 

escavação, de modo a permitir o correto e natural escoamento superficial das águas pluviais para a 

rede de drenagem natural; 

- Deverão ser aplicados os meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um derrame de óleos 

ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou utilizados 

para a recolha dos derrames ser tratados como resíduos; 

- As operações de desmatação, decapagem e modelação de terras deverão ser realizadas, 

preferencialmente, numa fase em que não ocorra precipitação, de modo a não sujeitar o solo à ação 

erosiva da chuva; 

- Os sistemas de drenagem natural devem ser respeitados durante os trabalhos, de forma a evitar 

a retenção de águas em depressões ou a criação de barreiras, e permitir o escoamento normal das 

escorrências superficiais. 
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Estas medidas deverão ser complementadas com as seguintes: 

- Implementação de um plano de controlo de consumos e de verificação de fugas de água, 

nomeadamente na adutora da captação de água superficial; 

- Assegurar a limpeza periódica, pelos serviços da Autarquia, da fossa estanque que assegura a 

receção do efluente doméstico proveniente das instalações administrativas; 

- Caso venha a ser disponibilizada rede de saneamento, o proponente deverá solicitar a ligação ao 

coletor e desativar o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser removido, devendo o 

proponente proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra instalado. Este 

cuidado deverá de igual modo ser cumprido na fase de desativação, caso não venha a ser 

disponibilizada rede pública de saneamento; 

- Definição de uma faixa de proteção à linha de água, localizada a sul da exploração, com uma largura 

nunca inferior a 10 metros em relação à margem esquerda contados desde a linha limite do leito, 

salvaguardando quaisquer alterações na topografia, na integridade dos recursos hídricos ou no 

regime de escoamento. 

 

Monitorização 

O EIA apresenta o seguinte programa de monitorização: 

Recursos hídricos superficiais 

 - Inspeção visual, com periodicidade semestral, do: 

Estado da rede de recolha e encaminhamento de águas pluviais; 
Estado da rede de águas da área de transformação e áreas sociais; 

Este Plano de monitorização deverá ser evidenciado através do registo fotográfico dos locais 

inspecionados e com o controlo dos volumes captados, conforme resulta da Licença de Utilização dos 

Recursos Hídricos para Captação de Água Superficial (L014996.2018.RH3). 

Com o PEA, o EIA passou a incluir a monitorização da linha de água existente a Norte (que integra a 

REN), com periodicidade semestral, e com análises dos seguintes parâmetros:  

- Caudal (in-situ); 
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- Temperatura (in-situ); 
- pH (in-situ); 
- Condutividade (in-situ); 
- Sólidos Suspensos totais; 
- Cádmio (fração total e dissolvida); 
- Cobre; 
- Zinco; 
- Chumbo (fração total e dissolvida); 
- Crómio; 
- Níquel (fração total e dissolvida); 
- Ferro; 
- CQO; 
- CBO; 
- PAH; 
- Óleos e gorduras. 

 

O EIA apenas prevê um local de monitorização, junto ao ponto de descarga para o rio Côa, pelo que 

deverá ser incluído um ponto de monitorização a montante da área de exploração. 

O plano de monitorização deverá incluir a lagoa central, que receciona os efluentes industriais, devendo 

a recolha de amostra ser efetuada com periodicidade anual (fim do período de estiagem), e incluir os 

parâmetros propostos para a monitorização da linha de água, com a necessária exclusão dos parâmetros 

não aplicáveis. 

 

Conclusão 

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

estão relacionados com a alteração da escorrência natural da água superficial e com a eventual 

contaminação das linhas de água e consequentemente das águas subterrâneas. 

Deste modo, apesar de o projeto poder induzir impactes negativos pouco significativos sobre os recursos 

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

favorável condicionado à implementação das medidas de minimização propostas no EIA e as identificadas 

no presente parecer: 

- Implementação de um plano de controlo de consumos e de verificação de fugas de água, 

nomeadamente na adutora da captação de água superficial; 

- Assegurar a limpeza periódica, pelos serviços da Autarquia, da fossa estanque que assegura a receção 

do efluente doméstico proveniente das instalações administrativas; 
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- Caso venha a ser disponibilizada rede de saneamento, o proponente deverá solicitar a ligação ao 

coletor e desativar o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser removido, devendo o 

proponente proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra instalado. Este 

cuidado deverá de igual modo ser cumprido na fase de desativação, caso não venha a ser 

disponibilizada rede pública de saneamento; 

- Definição de uma faixa de proteção à linha de água, localizada a sul da exploração, com uma largura 

nunca inferior a 10 metros em relação à margem esquerda contados desde a linha limite do leito, 

salvaguardando quaisquer alterações na topografia, na integridade dos recursos hídricos ou no regime 

de escoamento. 

Deverá ainda ser dado cumprimento ao plano de monitorização apresentado, com as alterações impostas 

no presente parecer: 

Recursos hídricos superficiais 

1. Deverá ser efetuada, com periodicidade semestral, a inspeção visual do: 

- Estado da rede de recolha e encaminhamento de águas pluviais; 
- Estado da rede de águas da área de transformação e áreas sociais 

A realização desta inspeção visual deverá ser evidenciada por registo fotográfico. 

2. Controle do volume de água captada no rio Côa: 

- Periodicidade: mensal; 

3. Monitorização da linha de água existente a Norte (que integra a REN): 

- Periodicidade: semestral; 

- Pontos de monitorização: junto ao ponto onde a linha de água desagua no rio Côa e em ponto a 

identificar a montante da exploração; 

- Parâmetros: 

- Caudal (in-situ); 
- Temperatura (in-situ); 
- pH (in-situ); 
- Condutividade (in-situ); 
- Sólidos Suspensos totais; 
- Cádmio (fração total e dissolvida); 
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- Cobre; 
- Zinco; 
- Chumbo (fração total e dissolvida); 
- Crómio; 
- Níquel (fração total e dissolvida); 
- Ferro; 
- CQO; 
- CBO; 
- PAH; 
- Óleos e gorduras. 

4. Monitorização da lagoa: 

- Periodicidade: anual (fim do período de estiagem) 

- Pontos de monitorização: lagoa (devendo ser mantido o local de amostragem) 

- Parâmetros: 

- pH (in-situ); 
- Condutividade (in-situ); 
- Sólidos Suspensos totais; 
- Cádmio (fração total e dissolvida); 
- Cobre; 
- Zinco; 
- Chumbo (fração total e dissolvida); 
- Crómio; 
- Níquel (fração total e dissolvida); 
- Ferro; 
- CQO; 
- CBO; 
- PAH; 
- Óleos e gorduras. 

 

 

3.9. Socio-economia 

Caracterização da situação de referência 

A SOLICEL possui atualmente 64 trabalhadores, dos quais 49 estão afetos à pedreira e 15 afetos à atividade 

de transformação. Estes 64 trabalhadores são habitantes, maioritariamente, do concelho de Vila Nova de 

Foz Côa. O pessoal afeto a extração da pedreira labora num só turno, das 7h30m as 16h30m, com 

paragem para almoço das 12h00m às 13h00m. A atividade normal das Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego 

da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” decorre durante 5 dias por semana, durante os 12 meses do 
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ano. Contudo, em períodos particulares, estes horários poderão ser alterados em função das necessidades 

específicas da empresa. 

O tráfego de veículos pesados associado à pedreira é de 8 veículos por dia, atualmente, estimando-se o 

dobro com a ampliação. 

O acesso principal à pedreira faz-se a partir do IP2, sentido Meda Vila Nova de Foz Côa. Após saída na 

EN202, para Freixo de Numão e para a EN102, segue-se no sentido norte e direção a Vila Nova de Foz 

Côa. Na primeira estrada à direita, na direção que indica Pedreiras do Poio, segue-se sempre em frente 

até ao fim onde se encontra a entrada da pedreira. 

Ao nível das acessibilidades o concelho de Vila Nova de Foz Côa é servido pelas estradas nacionais EN102, 

EN222 e EN324 e pelo itinerário principal IP2. O IP2 atravessa o concelho de Vila Nova de Foz Côa de 

norte a sul, fazendo a ligação ao concelho de Torre de Moncorvo, a norte, e ao concelho da Meda, a sul, 

e com a autoestrada A25 que liga Aveiro a Vilar Formoso e a Espanha. A EN102 e a EN324 atravessam o 

concelho de Vila Nova de Foz Côa, fazendo a ligação ao concelho de Torre de Moncorvo e ao concelho 

da Meda. A EN 222 faz a ligação entre Vila Nova de Gaia e Almendra (Vila Nova de Foz Côa) e atravessa 

o concelho de Vila Nova de Foz Côa, fazendo ligação ao concelho de São João da Pesqueira a oeste e ao 

concelho de Figueira de Castelo Rodrigo a sudeste. O concelho de Vila Nova de Foz Côa é também 

servido pelas estações de caminho-de-ferro do Vesúvio, a 32 Km de Vila Nova de Foz Côa, de Freixo de 

Numão – Mós, a 18 Km, e do Pocinho, a 5 Km, sendo esta o término atual da linha do Douro (Porto-

Pocinho). 

Os EIA apresenta a caraterização socioeconómica ao nível da região, do concelho e de freguesia. 

São apresentados os dados demográficos ao nível da região, concelho e freguesia. Verifica-se que na 

freguesia e no concelho de Vila Nova de Foz Côa, e na sub-região do Douro, ocorreu uma diminuição da 

população de 2001 para 2011, ao contrário do que foi verificado para a região Norte e para a situação 

nacional. Apesar de existir uma tendência de diminuição da população na freguesia de Vila Nova de Foz 

Côa (3%), na sub-região Douro e no concelho de Vila Nova de Foz Côa verificou-se uma diminuição mais 

acentuada da população, de cerca de 7% e 14%, respetivamente. 

É também possível verificar que, na freguesia e no concelho de Vila Nova de Foz Côa, existe uma queda 

acentuada da população com menos de 65 anos, um aumento significativo da população idosa com mais 

de 65 anos na freguesia de Vila Nova de Foz Côa, e uma diminuição no concelho de Vila Nova de Foz 

Côa. O aumento da população idosa e a diminuição da população jovem segue a tendência verificada a 

nível nacional; no entanto, na freguesia e no concelho de Vila Nova de Foz Côa, o decréscimo da população 
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jovem é mais acentuado, e verifica-se também a diminuição da população em idade ativa (25-64 anos), ao 

contrário do que se verifica a nível nacional e na região Norte.  

Em relação ao índice de dependência total da população da freguesia de Vila Nova de Foz Côa, este 

aumentou de 2001 para 2011. O índice de dependência dos jovens (relação entre a população jovem e a 

população em idade ativa - quociente entre o número de pessoas entre os 0 e os 14 anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) e o índice de dependência de idosos (relação 

entre a população idosa e a população em idade ativa - quociente entre o número de pessoas com 65 

anos ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos), também 

aumentaram, como consequência do envelhecimento da população. 

A região Norte apresenta uma densidade populacional superior a média de Portugal, ao contrário da sub-

região do Douro e do Município de Vila Nova de Foz Côa, que apresentam uma densidade populacional 

inferior à média nacional.  

A freguesia de Vila Nova de Foz Côa apresenta uma densidade populacional e de alojamentos muito 

reduzida, característica de zonas rurais. Em 2011 apresentava uma densidade de 51,6 habitantes/km2 e 

35,8 alojamentos/km2. 

Relativamente ao nível de escolaridade, em 2011, na freguesia de Vila Nova de Foz Côa, para os níveis de 

ensino de grau mais elevado (secundário a ensino superior), a percentagem da população que os 

completou é semelhante à realidade encontrada em Portugal. Na freguesia de Vila Nova de Foz Côa o 

analfabetismo é de 7%, valor semelhante a média nacional, a maior fração da população apenas concluiu o 

ensino básico (54%) e 11% concluiu o ensino superior. 

O saldo natural no concelho de Vila Nova de Foz Côa é negativo desde 1991 até 2015, e segue a mesma 

tendência que na sub-região do Douro. Na região Norte o saldo natural apenas é negativo a partir do ano 

de 2011, e em Portugal a partir de 2007.  

Em relação ao saldo migratório no concelho de Vila Nova de Foz Côa entre os anos de 1991 e 2015, este 

só é positivo nos anos de 1993 a 2001, em todo o restante período o valor do saldo migratório é negativo. 

Ao nível da estrutura produtiva, em 2011, na freguesia de Vila Nova de Foz Côa a atividade económica 

“Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos”, é a que tem maior 

percentagem da população afeta, seguida pelo “Administração Publica e Defesa; Segurança Social 

Obrigatória” e pela “Educação”. 
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A população ativa na freguesia e no concelho de Vila Nova de Foz Côa, de 2001 para 2011, aumentou 1%, 

enquanto na sub-região do Douro aumentou 2%. 

Desde janeiro de 2007 a janeiro de 2017, o número de inscritos no centro de emprego aumentou cerca 

de 80 pessoas, encontrando-se em janeiro de 2017 com 297 inscritos no centro de emprego de Vila Nova 

de Foz Côa. Nos últimos três anos houve uma tendência de decréscimo de pessoas inscritas no centro 

de emprego de Vila Nova de Foz Côa. Observa-se também, nos últimos anos, um decréscimo dos 

desempregados inscritos a menos de um ano, e um aumento dos desempregados de longa duração.  

A taxa de desemprego registada no concelho do Vila Nova Foz Côa no final do mês de janeiro de 2017 é 

superior à média nacional em 0,6%. A taxa de desemprego mais elevada, registada entre 2007 e 2017, em 

Portugal foi de 17,9% no mês de Janeiro 2013. No concelho de Vila Nova de Foz Côa esse marco foi 

registado no mês de abril de 2014 com uma taxa de desemprego estimada de 12,7%.  

Segundos os dados disponibilizados pela Direção Geral de Energia e Geologia (2017), entre os anos de 

2007 a 2013, a produção comercial de pedreiras reduziu em todos os anos, sendo que, nos anos de 2012 

e 2013, a redução foi muito acentuada. A produção total diminuiu cerca 50 milhões de toneladas, de 2007 

a 2013. No ano de 2014 houve uma ligeira recuperação na produção total das pedreiras, aumentando em 

cerca de 4 milhões de toneladas. No ano de 2015 a produção total das pedreiras manteve-se inalterada. 

No subsetor da rocha ornamental houve também uma descida da produção entre os anos de 2007 e 2014; 

no entanto, no ano de 2015, verificou-se alguma recuperação, sendo a produção em 2015 superior a 

verificada em 2007. Os estabelecimentos em atividade diminuíram no período de 2008 a 2015 e, como 

consequência, diminuíram também os postos de trabalho gerados, com exceção nos anos de 2010 e 2014, 

em que se verificou um ligeiro aumento. 

No concelho de Vila Nova de Foz Côa, das 20 pedreiras identificadas no cadastro de pedreiras disponível 

na DGEG, apenas 8 estão ativas (6 das quais na freguesia de Vila Nova de Foz Côa), considerando as 

pedreiras em estudo. 

Na envolvente da área afeta ao projeto em análise já se encontram inseridas algumas empresas e/ou 

indústrias do mesmo setor, notando-se que a indústria extrativa é a principal atividade económica na 

região, bem como o uso da floresta para produção e a atividade agrícola. 

Na área envolvente das Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” 

existem algumas habitações isoladas e núcleos habitacionais, dos quais se salientam, devido à sua 

proximidade e dimensão, algumas habitações isoladas a oeste do núcleo de pedreiras, a aldeia de Orgal a 

este, assim como o concelho de Vila Nova de Foz a Côa a noroeste.  
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Os recetores sensíveis mais próximos integrados no aglomerado populacional de Orgal, localizado a 

1800m a Este, e Vila Nova de Foz Côa, localizado a mais de 2000m de distância a Noroeste da pedreira, 

não sendo afetados pelo ruído proveniente das atividades da pedreira. 

De acordo com a informação prestada no Aditamento, não existem reclamações conhecidas. 

No âmbito da caraterização da área de estudo ao nível socioeconómico, o EIA apresenta informação 

adequada, permitindo uma adequada identificação e avaliação dos impactes ambientais induzidos pelo 

projeto. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

O EIA refere que, para além da empregabilidade direta, a atividade da SOLICEL cria riqueza no concelho 

de Vila Nova de Foz Côa, de forma indireta, através da dinamização de atividades económicas associadas 

a fornecedores, prestadores de serviços e clientes, assim como pelo aumento da notoriedade do concelho 

como fornecedor de produtos de elevada qualidade. 

O licenciamento do projeto permitirá continuar a exploração e a manutenção dos postos de trabalho já 

existentes. Assim, o impacte no emprego e nas atividades económicas é considerado significativo.  

Da análise dos fatores ambientais associados, nomeadamente, “Qualidade do Ar”, “Ruído” e “Vibrações”, 

e considerando também o impacte induzido pelo aumento do tráfego rodoviário, considera-se que o 

impacte induzido na qualidade de vida da população, apesar de negativo, é minimizável e, por isso, pouco 

significativo. 

Acresce referir que esta pedreira foi identificada como uma pedreira que comporta situações críticas para 

pessoas e bens e/ou para o ambiente e, por isso, incluída no “Plano de Intervenção nas Pedreiras em 

Situação Crítica”, para o período de 2019 a 2021. Assim, considera-se que a Entidade Licenciadora, a 

DGEG, deverá garantir a execução das medidas preconizadas, conforme expresso na Resolução do 

Conselho de Ministros nº 50/2019. 

 

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. 
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Salientam-se as seguintes medidas que devem constar na DIA: 

- 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 na dinamização económica inerente à atividade, associada ao 

desenvolvimento das atividades complementares, serviços e fornecimento de produtos. 

Do exposto, emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado ao cumprimento das 

medidas de minimização referidas, bem como 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. 

 

 

3.10. Qualidade do Ar 

Caracterização da situação de referência 
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A caracterização do estado atual do local potencialmente afetado pelo projeto de licenciamento das 

Pedreiras de Xisto n.º 4995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” baseou-se no inventário das 

fontes de emissão de poluentes atmosféricos existentes na área do projeto em estudo, na identificação 

dos recetores sensíveis, nas concentração de poluentes atmosféricos medidos nas Estações de 

Monitorização da Qualidade do Ar da Rede Nacional de Qualidade do Ar e nos dados de qualidade do ar 

obtidos através da campanha de determinação de partículas em suspensão na atmosfera (fração de PM10), 

realizada na área envolve ao projeto. 

Na área envolvente à área do Projeto as principais fontes de emissões de poluentes atmosféricos estão 

associadas ao núcleo extrativo e transformador das Pedreiras do Poio, no qual o projeto em estudo se 

encontra inserido, e a via de tráfego rodoviário de acesso às mesmas. 

As fontes de poluentes atmosféricos associados à laboração atual das Pedreiras consistem em máquinas e 

equipamentos utilizados na extração, transformação e respetivo transporte. 

Conforme já referido, a empresa SOLICEL, para além da atividade de extração, possui também a atividade 

industrial de transformação, que funciona na mesma área. A produção atual orienta-se sobretudo para o 

fabrico de esteios e prumos clivados e, também, de alvenarias, pisos rústicos e guias de passeio, e mais 

raramente, para placas serradas, afagadas ou polidas. 

Para a extração de transformação do xisto são utilizadas várias máquinas e equipamentos emissores de 

poluentes atmosféricos.  

Os recetores sensíveis localizados na área envolvente das Pedreiras são habitações isoladas e os núcleos 

habitacionais existentes, dos quais se salientam, devido à sua proximidade e dimensão, algumas habitações 

isoladas a Oeste do núcleo de pedreiras, a aldeia de Orgal a Este, assim como o concelho de Vila Nova 

de Foz a Côa a Noroeste. 

A caracterização da qualidade do ar foi efetuada ao nível concelhio, através do estudo dos dados de 

qualidade do ar obtidos na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima da área do projeto, 

pertencente à Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar, nomeadamente a de Douro Norte 

localizada em Lamas D´Olo, Vila Real. 

A caracterização da qualidade do ar à escala local, isto é, na área envolvente à pedreira, foi efetuada pela 

análise dos dados de qualidade do ar obtidos por uma campanha de determinação de partículas em 

suspensão na atmosfera (fração PM10), nos recetores sensíveis mais próximos da área de implementação 

do projeto, e potencialmente mais expostos. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_9/2018 
Projeto das Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20" 
Maio de 2019 

93/172

Esta campanha teve a duração de 7 dias. No período de medição, o valor limite diário de PM10 para 

proteção da saúde humana (50 μg/m3) nunca foi ultrapassado. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Foram avaliados os impactes decorrentes da exploração e da desativação desta pedreira, sendo que a 

emissão de poeiras é considerado o principal impacte. 

 

Fase de exploração 

O projeto em estudo contribuirá para as emissões de poluentes atmosféricos, principalmente partículas. 

No entanto, devido ao facto de a situação futura ser similar à situação atual, e ao facto de se encontrar 

incorporado num núcleo extrativo e transformador, prevê-se que o impacte embora negativo e direto 

seja temporário, reversível e pouco significativo. O impacte será temporário e reversível, pois terminará 

após o tempo de vida do projeto, e pouco significativo, pois não se espera que as concentrações de 

partículas PM10 observadas junto dos recetores sensíveis mais expostos sejam superiores aos valores 

limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010. 

No entanto, poderão ocorrer episódios de poluição por partículas, associados a condições meteorológicas 

adversas, como sejam ventos fortes e longos períodos sem ocorrência de precipitação, que promovam a 

suspensão de uma grande quantidade de partículas, e principalmente a emissão e re-suspensão de 

partículas com a circulação dos veículos pesados na via junto dos recetores sensíveis. 

 

Fase de desativação 

O impacte da implementação das medidas de recuperação paisagista na qualidade do ar prevê-se negativo, 

direto, temporário e pouco significativo. Prevê-se um impacte negativo pois a recuperação paisagista 

implica operações de modelação do terreno, plantações e sementeiras que terão emissões de partículas 

e gases de combustão (nomeadamente de óxidos de azoto). No entanto, será temporário, pois ocorrerá 

num curto período de intervenção e, devido às características da intervenção, prevê-se que seja pouco 

significativo. Após a implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística prevê-se uma 
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melhoria da qualidade do ar, por cessação da exploração e por redução da área exposta à ação do vento 

sobre o solo. 

 

Medidas de minimização 

Está prevista a implementação de algumas medidas de minimização, nomeadamente: 

- Deverá ser reforçada a formação aos trabalhadores, sobre as boas práticas a ter durante a 

realização dos trabalhos, elencando o conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua 

importância; 

- Respeitar escrupulosamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística; 

- Deverá continuar a proceder-se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 

afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização 

das emissões e risco de acidentes; 

- O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser efetuado 

em veículos adequados com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de partículas; 

- A circulação dos veículos deverá respeitar as normas de segurança, nomeadamente a redução da 

velocidade de circulação junto das povoações. Deverá ser colocada sinalização no acesso à área de 

pedreira, adequada à circulação de veículos pesados e à moderação da velocidade de circulação; 

- Deverá manter-se a limpeza regular dos acessos de forma a evitar a acumulação e suspensão de 

partículas, quer por ação do vento quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos; 

- Deverá manter-se a aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos e onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e suspensão de partículas; 

- As operações de carga e descarga de materiais deverão ser realizadas de forma lenta e deverão 

ser adotadas alturas de queda reduzidas; 

- Deverá efetuar-se a manutenção da via de acesso à pedreira de forma a evitar a degradação do 

seu estado pela passagem de veículos pesados afetos à pedreira; 
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- Preservar e fomentar a vegetação com a aplicação de material vegetal, por sementeira ou 

plantação, de espécies autóctones de diferentes estratos (herbáceas, arbustos e árvores), quer nos 

locais onde já não haverá exploração como em escombreiras ainda que temporárias e nos limites 

da pedreira. 

Considera-se que as medidas apresentadas são eficazes e suficientes. 

 

Monitorização 

Está prevista a implementação de um plano de monitorização para este descritor, o qual contempla a 

realização de uma campanha de amostragem de PM10 no primeiro ano após o início da atividade na nova 

zona licenciada. Esta campanha deverá ter a duração de 7 dias (incluindo fim de semana). A monitorização 

deverá ser efetuada, preferencialmente, em período seco e sob condições normais de laboração. 

Deverão ser monitorizados os recetores sensíveis mais próximos. O local de amostragem deverá 

localizar-se, se possível, junto à habitação mais exposta. 

A frequência das campanhas ficará condicionada aos resultados obtidos na 1.ª monitorização. 

Assim, se a concentração média de PM10 no ar ambiente não ultrapassar 80% do valor limite diário 

(40μg/m3) a periodicidade deverá ser quinquenal. No caso de se verificar a ultrapassagem desse valor 

deverão ser aplicadas medidas de minimização e a campanha deverá ser repetida. 

 

Conclusão 

Considera-se que o descritor “qualidade do ar” merece parecer favorável. 

 

 

3.11. Resíduos 

Caracterização da situação de referência 
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As operações de lubrificação e manutenção das máquinas são efetuadas na oficina. Para prevenir uma 

possível contaminação, o chão será impermeabilizado e proceder-se-á á bombagem de todos os resíduos 

de óleos e hidrocarbonetos que hipoteticamente possam escorrer, para um recipiente estanque a ser 

enviado para operador de gestão de resíduos licenciado. 

Todas estas infraestruturas serão desmanteladas e retiradas após o encerramento da pedreira. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

No que concerne à identificação, avaliação e classificação dos impactes do fator ambiental resíduos, o 

Estudo considera que nas fases de preparação, exploração e recuperação da pedreira, com a correta 

implementação do Plano de Gestão de Resíduos (PGR), do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

(PARP) e das medidas de minimização preconizadas no EIA, os impactes terão uma natureza negativa; 

quanto à significância, serão pouco significativos, a abrangência espacial será de âmbito local e a duração 

temporária. A probabilidade de ocorrência é incerta, com incidência direta e minimizável. 

No que concerne a impactes cumulativos, o Estudo refere que as pedreiras em estudo se localizam numa 

área de exploração mineral onde se tem verificado um decréscimo de laboração. Caso haja um aumento 

dos valores de produção este projeto contribuirá, tal como atualmente, para os mais diversos impactes 

avaliados anteriormente, não sendo, no entanto, previsível que venha a afetar de forma significativa o meio 

envolvente. 

 

Medidas de minimização 

De acordo com o exigido no Regime Jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras), 

Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de Outubro, o 

Plano de Pedreira das Pedreiras de Xisto nº 4995 “Rego da Vide” e nº 5002 “Fraga do Poio nº 20” engloba 

um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e o PARP. 

A adoção do PGR e do PARP garante que são tomadas medidas de gestão de resíduos orientadas para a 

prevenção, para a valorização e para uma deposição final em condições adequadas de estabilidade, 

segurança, de integração no meio envolvente e de proteção do ambiente e da saúde pública. 
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Das operações de exploração da futura área de pedreira, resultarão aproximadamente 1985460 m3 de 

resíduos de rocha de material não ornamental (estéril), inseridos na Lista Europeia de Resíduos (Código 

LER) como “01 01 02 – Resíduos de extração de minérios não metálicos”, de acordo com a Lista Europeia 

de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que serão 

incorporados na recuperação paisagística. 

Os restantes resíduos que resultam de operações de manutenção são encaminhados para entidades 

licenciadas para o efeito, ou recolhidos imediatamente pela entidade que faz a intervenção no 

equipamento. Neste caso, a entidade que faz a intervenção remete a respetiva guia de encaminhamento 

de resíduos, evidenciando que os resíduos gerados foram encaminhados para entidade licenciada para o 

efeito. 

Os resíduos gerados na atividade serão óleos de motores, transmissões e lubrificação, absorventes, 

materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras especificações), panos de limpeza e vestuário de 

proteção contaminados por substâncias perigosas e acumuladores de chumbo. 

O armazenamento temporário de todo o tipo de óleos ou filtros de óleo, novos ou usados, é efetuado 

numa área específica para o efeito (oficinas). 

Relativamente aos resíduos domésticos, tendo em consideração que a produção diária não excede 1100 

litros, é promovida a separação, na origem, das frações recicláveis para posterior envio para reciclagem, 

assegurando o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.  

Das medidas de minimização propostas para as atividades as fases de preparação, exploração e 

recuperação, o Estudo prevê diversas medidas de minimização, das quais se destacam as seguintes:  

1 - Respeitar escrupulosamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística; 

2 - Deverão ser aplicados os meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um derrame de 

óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou 

utilizados para a recolha dos derrames ser tratados como Resíduos. 

 

Monitorização 
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Considera-se que as condições que vierem a ser fixadas em termos de licenciamento são adequadas e 

suficientes ao cumprimento da legislação vigente aplicável, pelo que não é necessário qualquer plano de 

monitorização com obrigatoriedade de reporte à CCDR-N para este descritor. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, no âmbito do fator ambiental Resíduos propõe-se transmitir parecer favorável ao 

presente EIA, nas condições identificadas no presente parecer. 

 

 

3.12. Ambiente Sonoro 

Caracterização da situação de referência 

Foi caracterizado o estado atual do local potencialmente afetado pelo projeto das pedreiras de Xisto, n.º 

4995, Rego da Vide, n.º 5002 e Fraga do Poio, n.º 20. 

A análise do fator ambiental ambiente sonoro no EIA baseou-se na identificação das fontes de ruido 

existentes na área do projeto em estudo, na identificação dos recetores sensíveis, no estudo do mapa de 

ruído do concelho de Vila Nova de Foz Côa, nos dados obtidos através de uma campanha de avaliação 

acústica realizada em 2017 e na modelação do campo sonoro. 

Na área envolvente à área deste projeto, as principais fontes de ruído estão associadas ao núcleo extrativo 

e transformador existente, constituído por várias indústrias extrativas e transformadoras e as vias de 

tráfego rodoviário de acesso às indústrias. 

Na área envolvente ao projeto, os recetores sensíveis potencialmente afetados pela laboração da pedreira 

estão localizados a cerca de 2300m e a 1500m, não estando integrados em nenhum aglomerado 

populacional. Também existem recetores sensíveis mais próximos, mas integrados em aglomerado 

populacional, localizados a 1800m e a mais de 2000m de distância da pedreira, não sendo afetados pelo 

ruído proveniente das atividades da pedreira. 

A caracterização do ambiente sonoro, na área envolvente à área de projeto das pedreiras, foi efetuada 

por medições de ruído realizadas no recetor sensível mais exposto ao ruído proveniente da laboração das 
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pedreiras, bem como do tráfego rodoviário gerado pela exploração, e determinado o nível sonoro de 

longa duração e critério de incomodidade, e também pela análise do mapa de ruído municipal. 

As Pedreiras deste projeto possuem fontes de emissão de ruído industrial; no entanto, os níveis de pressão 

sonora junto dos recetores sensíveis mais próximos são reduzidos, não ultrapassando o valor limite de 

exposição ao ruído, e garantindo o cumprimento do critério de incomodidade para a atividade em análise. 

Os recetores sensíveis mais próximos da área do projeto e potencialmente afetados pela atividade das 

Pedreiras possuem, atualmente, um campo sonoro pouco perturbado. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Verifica-se que este projeto já se encontra em fase de exploração. Assim, os processos e técnicas de 

exploração do minério serão iguais aos utilizados atualmente. As alterações ao longo da fase de exploração 

serão a movimentação associada às frentes de trabalho de desmonte, e o aumento de máquinas e 

equipamentos em utilização. 

Os novos equipamentos a adquirir irão gerar níveis de potência sonora inferiores aos equipamentos atuais, 

por se tratar de equipamentos mais recentes. 

Na fase de desativação, será executada a recuperação paisagística da pedreira, que leva a criação de novos 

tipos de vegetação alvo de plantação e regeneração natural. A recuperação paisagística, de acordo com o 

PARP, será efetuada gradualmente, com o progresso do Plano de Lavra. 

Pelo exposto, não será expectável que as intervenções a realizar na fase de desativação venham a gerar 

impactes negativos significativos no ambiente sonoro na envolvente. 

Com o projeto das pedreiras não é expectável que o impacte nos recetores sensíveis mais próximos seja 

significativo; assim, os impactes provocados pelo ruído associado à fase de exploração são negativos, 

pouco significativos, locais, temporários, certos, diretos e minimizáveis. 

 

Medidas de minimização 

Foram propostas medidas de minimização e medidas de compensação, destacando-se, para este descritor, 

as seguintes medidas: 
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- Reforçar a formação aos trabalhadores, sobre as boas práticas a ter durante a realização dos 

trabalhos, elencando um conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua importância; 

- Respeitar escrupulosamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística; 

- Continuar a proceder-se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos 

à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões e risco de acidentes; 

- A circulação dos veículos deverá respeitar as normas de segurança, nomeadamente a redução da 

velocidade de circulação junto das povoações. Deverá ser colocada sinalização no acesso à área de 

pedreira, adequada à circulação de veículos pesados e à moderação da velocidade de circulação; 

- Efetuar-se a manutenção da via de acesso à pedreira de forma a evitar a degradação do seu estado 

pela passagem de veículos pesados afetos à pedreira. 

 

Monitorização 

Foi proposto um plano de monitorização do projeto, que consiste na realização de medições junto do 

recetor sensível mais próximo. Esta campanha de monitorização deverá ser realizada após o início da 

atividade na nova zona licenciada, e deverá ser efetuada em dias de normal funcionamento da atividade. 

Analisando os resultados obtidos na referida campanha deverá ser definida a periodicidade das seguintes 

campanhas de monitorização. 

 

Conclusão 

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

 

 

3.13. Saúde Humana 

Caracterização da situação de referência 
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O parecer sobre este descritor é da responsabilidade da ARS-Norte. 

 Ao nível do descritor saúde humana, o RS refere que os impactes negativos decorrentes do Projeto 

Pedreiras de Xisto n.º 995 “Rego da Vide” e n.º 5002 “Fraga do Poio n.º 20” são pouco significativos e 

possuem uma abrangência local. Considera ainda que as populações vizinhas se localizam a uma distância 

significativa da área do projeto e, de acordo com a avaliação efetuada, o risco para a saúde humana das 

populações envolventes é reduzido, pois em situação de laboração normal, as emissões de poluentes 

atmosféricos, de ruído e de vibrações são reduzidas, tendo em consideração a distância aos recetores 

sensíveis, dando origem a impactes pouco significativos. É ainda apresentada uma matriz com a análise dos 

fatores ambientais qualidade do ar, ruído e vibrações, e respetivo impacte na qualidade de vida da 

população (nas fases de exploração e após desativação). 

Em caso de acidente ou catástrofe (explosão, combustão ou derrame), consideradas as quantidades 

reduzidas de materiais/substâncias perigosos (explosivos, óleos e combustíveis), existentes na área de 

pedreira, e a distância aos recetores sensíveis, não é expectável que ocorram danos na saúde das 

populações envolventes. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 50/2019, de 5 de março, que aprova o “Plano de Intervenção 

nas Pedreiras em Situação Crítica para o período de 2019 a 2021”, identifica a Pedreira Rego do Vide 

como uma pedreira que comporta fatores de criticidade para pessoas e bens, e para o ambiente, 

resultantes da sua atividade e do seu impacte na área envolvente. Este Plano de Intervenção definiu as 

medidas prioritárias, urgentes e extraordinárias a iniciar no ano de 2019, com vista a evitar e/ou reduzir 

a situação potencial de criticidade detetada.  

Considerando o risco para pessoas e bens identificado, devem ser implementadas as medidas preconizadas 

na notificação da DGEG, no âmbito do Plano de Intervenção, com o objetivo de prevenir ou eliminar 

situações de perigo para a segurança e saúde de pessoas, nomeadamente no que respeita à sinalização do 

perigo (frentes com inclinação superior ao declive natural ou desníveis de cota acentuados, perigo no 

acesso às pedreiras, perigo de lagoas), vedação (vedação do perímetro da pedreira e das lagoas), 

estabilização de escombreiras e reposição de zonas de defesa. 

No EIA é identificada como única origem de água uma captação superficial situada na margem do Rio Côa. 

Esta água é utilizada para aspersão (rega) regular nas zonas de trabalhos, nos acessos na pedreira, e ainda 
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nos processos de tratamento/corte da pedra; estas atividades/equipamentos são geradores de aerossóis 

de água, e constituem possíveis fontes ambientais de desenvolvimento e disseminação da bactéria  

Legionella, cujo impacte na saúde dos trabalhadores e na população deve ser considerado.   

De acordo com a Lei nº 52/2018, de 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controlo da 

Doença dos Legionários, e procede à 5ª alteração ao Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de agosto, e que se 

aplica, entre outros, a sistemas de rega ou arrefecimento por aspersão, ou outros sistemas geradores de 

aerossóis de água com temperatura entre 20ºC e 45ºC, os responsáveis por estes sistemas devem 

elaborar e implementar um programa de manutenção e limpeza, por forma a prevenir o risco de 

disseminação e proliferação da bactéria Legionella. 

De acordo com o disposto na alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 07 de dezembro, “água destinada ao consumo 

humano” é toda a água, no seu estado original ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à 

preparação de alimentos, à higiene pessoal ou a outros fins. 

As instalações sociais da pedreira deverão estar dotadas de água potável, destinada a consumo humano, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 07 de 

dezembro.  

Considerando que as instalações da Pedreira não são servidas pela rede pública de abastecimento público, 

o controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano do sistema de abastecimento particular 

existente deve ser pautado por controlos periódicos, fixados num programa de controlo da qualidade da 

água (PCQA), definido por forma a avaliar a qualidade da água nos pontos de utilização instalados, de 

acordo com a legislação em vigor e Recomendação ERSAR n.º 04/2018.  

Deve ainda ser garantido, na rede predial destinada a consumo humano das instalações sociais, um residual 

de cloro entre 0,2 e 0,6 mg/l, que funcionará como barreira sanitária a qualquer contaminação. 

Os reservatórios de armazenamento de água desempenham uma função vital no abastecimento de água 

para consumo humano, devendo ser mantida a sua integridade estrutural e sanitária; estas infraestruturas 

devem estar em boas condições no decorrer das suas funções, para não comprometerem a qualidade da 

água, pelo que devem ser previstos procedimentos de limpeza e higienização dos reservatórios, como 

medida preventiva, de acordo a Recomendação ERSAR n.º 01/2018. 
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Medidas de minimização 

− Implementação das medidas preconizadas na notificação da DGEG, no âmbito do Plano de 

Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica para o período de 2019 a 2021, com o objetivo de 

prevenir ou eliminar situações de perigo para a segurança e saúde de pessoas, nomeadamente no 

que respeita à sinalização do perigo (frentes com inclinação superior ao declive natural ou 

desníveis de cota acentuados, perigo no acesso às pedreiras, perigo de lagoas), vedação (vedação 

do perímetro da pedreira e das lagoas), estabilização de escombreiras e reposição de zonas de 

defesa; 

− Elaboração e execução de um programa de manutenção e limpeza por forma a prevenir o risco 

de disseminação e proliferação da bactéria Legionella associado aos sistemas de rega/aspersão (de 

acordo com a Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controlo 

da Doença dos Legionários e procede à 5ª alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 

e que se aplica, entre outros, a sistemas de rega ou arrefecimento por aspersão, ou outros 

sistemas geradores de aerossóis de água com temperatura entre 20ºC e 45ºC); 

− Dotar as instalações sociais da pedreira de água potável, destinada a consumo humano, ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de 

dezembro; 

− Elaborar um programa de controlo da qualidade da água (PCQA), definido por forma a avaliar a 

qualidade da água nos pontos de utilização instalados, de acordo com a legislação em vigor e 

Recomendação ERSAR n.º 04/2018;  

− Garantir na rede predial destinada a consumo humano das instalações sociais, um residual de 

cloro entre 0,2 e 0,6 mg/l, que funcionará como barreira sanitária a qualquer contaminação. 

− Elaboração de procedimentos de limpeza e higienização dos reservatórios de água, como medida 

preventiva, de acordo a Recomendação ERSAR n.º 01/2018. 

 

Conclusão 

Após a análise de todos os documentos apresentados, o parecer da ARS-Norte é favorável, condicionado 

ao cumprimento das medidas de minimização/compensação propostas neste documento, e ainda que seja 

garantido pelo serviço de segurança e saúde no trabalho: 
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- a avaliação anual dos riscos profissionais para a saúde dos trabalhadores e segurança no local de 

trabalho e uma adequada vigilância ao seu estado de saúde; 

- o cumprimento  da sinalização de segurança e saúde, de acordo com o Decreto-Lei n.º 141/95, de 

14 de junho, e a regulamentação introduzida pela Portaria nº 1456-A/95, de 11 de dezembro (com 

as alterações introduzidas pelo  Decreto-Lei nº 88/2015, de 28 de maio, e pela Portaria nº 178/2015,  

de 15 de junho, respetivamente); 

- disponibilização a todos os trabalhadores dos  EPI (equipamentos de proteção individual) 

adequados à atividade; 

- o previsto no Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 Setembro, relativo às prescrições mínimas de 

segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. 

 

 

3.14. Parecer da Entidade Licenciadora 

O parecer da Entidade Licenciadora – DGEG –, é o que de seguida se transcreve: 

“Comunica-se que esta Direção Geral, enquanto entidade licenciadora do projecto em análise, mantém o parecer 

anteriormente emitido pelo nosso ofício n.º DSMP/DPN/852, de 2018.07.13. Conforme já é do conhecimento da 

Autoridade de AIA, este processo decorre em paralelo com o processo de regularização da ampliação e fusão das 

pedreiras, nos termos do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, o qual já tem a conferência decisória 

agendada. 

No que respeita ao desencadeamento do processo administrativo referente Plano de Intervenção nas Pedreiras em 

Situação Crítica, igualmente, como é do conhecimento da CCDR-n, o mesmo encontra-se em tramitação estando 

a decorrer os prazos superiormente estipulados, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2019. 

Relativamente à questão levantada sobre o descritor vibrações, a DGEG reitera o mencionado em reunião ocorrida 

durante o presente mês nas instalações da CCDR-N, com os chefes de Divisão, e em consonância com a atuação 

harmonizada das demais divisões de pedreiras a nível nacional, isto é, as vibrações directamente resultantes da 

aplicação de explosivos na lavra da pedreira são avaliados em sede de licenciamento, sendo aplicável a legislação 

constante da Lei de Pedreiras – Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-
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Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro -, do Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e 

Pedreiras – Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio –, e a NP 2074 de 2015.”. 

Neste contexto, e apesar da reiterada insistência junto da EL para que fosse avaliado o descritor 

“Vibrações”, face à resposta enviada, o mesmo será somente avaliado em sede de licenciamento do 

projeto, perdendo-se deste modo o carácter antecipativo que o procedimento de AIA atribui às diversas 

dimensões ambientais avaliadas sobre determinado projeto. 

 

 

3.15. Pareceres Externos 

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

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa (CMVNFC), à Fundação Côa, à Comissão Nacional da 

UNESCO, e à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), sendo que a CMVNFC não 

emitiu qualquer parecer. 

Dada a relevância para a área territorial de inserção do projeto, e o carácter determinante do 

entendimento da Fundação Côa e da Comissão Nacional da UNESCO, os respetivos pareceres 

foram integrados no parecer setorial do descritor Património Cultural do presente PTFCA. 

A DRAPN indicou, no seu parecer, que “A instalação ocorre em solos classificados como área potencial de 

exploração, espaços florestais de conservação e espaços naturais, não existindo nenhuma área sujeita ao regime 

da Reserva Agrícola Nacional (RAN) que venha a ser afectada pela exploração. 

Considerando que impactes na fase de preparação e exploração são negativos, significativos mas locais e 

temporários, de ocorrência certa e direta mas minimizáveis pelas acções de requalificação ambiental após 

desactivação, da área de exploração, é fundamental que se cumpra o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

(PARP) por forma a garantir o aumento da diversidade florística e estrutural dos biótopos presentes, da qualidade 

visual e valor cénico da paisagem, se possível ainda antes do termo da exploração. 

Do nosso ponto vista, o estudo cumpre o legalmente exigível e não nos merece reparos. 

Em suma, a DRAPN emita parecer favorável ao AIA da Pedreiras de Xisto nº 4995 – Rego da Vide nº 5002 – 

Fraga do Poio nº 20.”. 

O parecer integral encontra-se em anexo ao presente PTFCA. 
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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, a Consulta Pública decorreu 

durante o período de 30 dias úteis, de 25 de fevereiro de 2019 a 05 de abril de 2019, tendo sido promovida 

pela CCDRN. 

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 ao PARP, emite-se parecer favorável, condicionado às alterações referidas relativamente à 

sua melhoria; 

- Em relação aos Sistemas Ecológicos, o projeto integra uma área já por si profundamente perturbada 

há várias décadas. A exploração em análise, e em atividade, contribui já para esta perturbação. Não 

obstante, considera-se que esta, por si só, não agrava significativamente a situação de referência atual, 

bem como não tem impactes negativos significativos sobre os valores naturais em geral, nem sobre a 

avifauna e sobre a ZPE do Vale do Côa (PTZPE0039) em particular. A sua regularização, com a 

consequente implementação das obrigações ambientais, terão um efeito positivo relativamente à situação 

atual de incumprimento. 

Do ponto de vista da avifauna, embora tratando-se de uma área (polígono) industrial, a zona tem-se 

mantido ao longo dos últimos 20 anos com uma afetação relativa, que ainda assim tem viabilizado, com 

sucesso, a nidificação da mesma. 

Neste contexto, considera-se ser de emitir parecer favorável, condicionado às alterações propostas 

relativamente à Monitorização e à melhoria do PARP, enquanto medida de minimização dos impactes 

negativos da exploração em análise, bem como à implementação das medidas de minimização previstas; 
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- Em termos de Património, o parecer da Fundação Côa indica que, em conclusão “…é nosso parecer 

que a regularização da exploração da atividade das pedreiras é um passo importante no sentido de minimizar os 

impactos negativos desta atividade preexistente à classificação da arte rupestre do Vale do Côa e com relevante 

impacto económico na região. Essa regularização deverá promover a minimização do impacto paisagístico e 

sobretudo a ameaça do avanço das escombreiras sobre os núcleos de arte rupestre em causa e os dois painéis 

referidos, em particular, sendo contida exclusivamente no interior da área licenciada.“. 

Assim, face à análise efetuada ao fator ambiental Património Cultural, consideram-se reunidas as condições 

necessárias para a emissão de parecer favorável, condicionado à implementação das medidas de 

minimização mencionadas; 

- Em termos de Afetação da ZEP-ADV, constata-se que: 

- Os impactes do projeto durante a exploração sobre os Atributos Naturais, designadamente sobre 

a geomorfologia, a diversidade de habitats, o clima, o rio Côa (afluente do rio Douro) e sobre o 

efémero da paisagem, bem como sobre os Atributos Culturais designadamente no padrão da 

paisagem, nos matos, impacte visual (gerado para Quintas, povoações e locais sagrados) são 

negativos, certos, e significativos, mas serão minimizáveis com a correta implementação do PARP; 

- Apesar de o EIA referir que se vai prescindir da área designada por “Canada do Inferno”, e tendo 

em conta a existência das pedreiras na envolvente, a sua inserção na ZEP-ADV, a existência de 

património arqueológico classificado nas imediações das escombreiras existentes, e a interferência 

com caminhos públicos que permitem o acesso ao rio, às gravuras rupestres e a prédios 

particulares, verifica-se a ocorrência de impactes cumulativos sobre o património cultural; 

- O EIA refere que o projeto não afeta a Autenticidade nem a Integridade do Bem ADV, nem 

considera ser suscetível de afetar a sua perceção a nível local, nacional ou internacional, na medida 

em que a área de intervenção se localiza na área das Pedreiras do Poio que, historicamente, se trata 

duma área de exploração do xisto, nomeadamente para utilização em esteios de xisto que são 

utilizados nas vinhas do ADV; 

- Constata-se que a pedreira está relativamente perto e possui exposição visual para zonas de 

elevado valor ecológico, patrimonial e turístico – Quinta de Ervamoira, gravuras rupestres, ZEP 

ADV, rio Côa, etc. 
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Entende-se, contudo, que após a implementação das medidas de recuperação paisagísticas, poderá 

haver uma melhoria na qualidade visual da paisagem, ressalvando-se, no entanto, que a consolidação 

ecológica e paisagística será dilatada no tempo. 

Neste contexto, considera-se que poderá vir a ser emitido parecer favorável, desde que 

condicionado à garantia de cumprimento das medidas de minimização de carácter geral 

mencionadas no EIA e específicas para o fator Paisagem, a correta implementação do PARP e a 

preservação tanto quanto possível, da vegetação arbóreo-arbustiva e do património vernacular, de 

forma a minimizar o impacte visual a partir de outras áreas pertencentes à ZEP-ADV e ZEP do Côa. 

- Em relação à Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, tendo em consideração que os 

impactes ambientais, apesar de significativos, decorrem do objeto do projeto – exploração da pedreira, 

considera-se ser de emitir parecer favorável, condicionado à apresentação do elemento indicado; 

- Em relação ao Ordenamento do Território, verifica-se que: 

- No que respeita às Condicionantes, o projeto interfere com REN (áreas com risco de erosão, 

escarpas, faixa de proteção à escarpa e leito e margem dos cursos de água), Rede Natura 2000, 

Domínio Hídrico e Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro; 

- Em relação à REN, constata-se que a zona designada por 2ª fase - Futura área de exploração a sul, 

que constitui uma área a ampliar e a licenciar, colide em grande parte, com o sistema “escarpas” e 

“faixa de proteção às escarpas”. O mesmo sucede em relação à zona designada por 1ª fase – Atual 

área de exploração a norte, já em exploração e também não licenciada, sendo interdita, nestes 

sistemas, a exploração de recursos geológicos, de acordo com o RJREN; 

- Face aos sistemas de REN em presença não se encontra assegurada a estabilidade da vertente, 

atendendo à altura já existente da frente de exploração, nem a segurança de pessoas e bens tendo 

em conta a presença do caminho público em zona adjacente à frente de exploração, cuja distância 

regulamentar não se encontra cumprida. Assim, entende-se que esta ação não é admissível, na 

medida em que não se encontram garantidas as funções desempenhadas por este sistema; 

- A área que se pretende licenciar é atravessada por diversas linhas de água, uma das quais 

classificada como REN, a qual se encontra aterrada, estando proposta a sua reposição a céu aberto, 

e garantida uma zona de defesa de 15m em seu redor através da plantação de espécies higrófilas; 
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- O projeto em causa, no que se refere ao Ordenamento, considera-se compatível com os “Espaços 

Florestais de Conservação”, não contrariando as disposições regulamentares do Plano Diretor 

Municipal deste concelho para esta classe de espaços; 

- Já no que diz respeito aos “Espaços Naturais”, e embora no EIA venha mencionado, na pag.13 do 

Aditamento, que a área a licenciar apenas se sobrepõe com esta classe numa pequena área localizada 

a nordeste, e que esta não será alvo de exploração, verifica-se que no passado esta zona já foi alvo 

de intervenção estando de momento identificada como escombreiras; 

- Em relação à Rede Natura 2000, de acordo com o número 4 do Artigo 7.º, são interditas, de entre 

outras ações, atividades ou projetos de exploração de recursos geológicos, fora das áreas de 

exploração consolidada, salvo situações de interesse público, descritas na Planta de Ordenamento 

(Classificação e Qualificação do Solo). Constata-se que a área a licenciar se encontra dentro da 

delimitação de uma área Potencial de Recursos Geológicos, e não dentro de uma área de 

Exploração Consolidada; 

- Os impactes cumulativos sobre o Território não foram devidamente avaliados tendo em conta a 

existência das pedreiras na envolvente, a sua inserção na ZEP-ADV, a existência de património 

arqueológico classificado nas imediações das escombreiras existentes, e a interferência com 

caminhos públicos que permitem o acesso ao rio, às gravuras e a prédios particulares. 

Neste contexto, e no âmbito do descritor Ordenamento do Território, entende-se ser de emitir parecer 

desfavorável ao Projeto das “Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 

20", para as áreas que se pretende licenciar (1ª Fase – atual de exploração a norte) e para a área de 

exploração que se pretende ampliar (2ª Fase – futura área de exploração a sul), atendendo que: 

- Esta pedreira, designada por Rego de Vide, foi identificada como pedreira em Situação Crítica, 

com grau de intervenção elevado, pela publicação da RCM nº 50/2019, de 5 de março, que aprova 

o Plano de Intervenção nas Pedreiras para o período de 2019 a 2021, tendo sido identificadas um 

conjunto de situações críticas relativas a segurança de pessoas e bens. 

Verifica-se que o EIA, apresentado em Fase de Projeto de Execução, não contempla os aspetos de 

segurança relativos ao referido diploma, no que diz respeito a zonas de defesa ao caminho público 

(cuja distância regulamentar não se encontra cumprida), escombreiras e possível ocorrência de 

deslizamentos; 
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- Não se encontra assegurada a estabilidade da vertente face à altura já existente da frente de 

exploração, nem a segurança de pessoas e bens face à presença do caminho público em zona 

adjacente à frente de exploração,  

- Existe afetação pela área que se pretende ampliar, bem como pela área em exploração não 

licenciada, com os sistemas REN classificados como “escarpas” e “faixa de proteção à escarpa”, 

onde, de acordo com o RJREN, esta ação é interdita. 

Assim, entende-se ainda que deverão ser tomadas, desde já, todas as medidas legais e regulamentares de 

forma a assegurar a segurança de pessoas e bens. O caminho público deverá passar a cumprir as zonas de 

defesa estabelecidas às frentes de exploração, bem como serem implementadas todas as outras medidas 

preventivas consideradas na Tabela 10 do RCM nº 50/2019, de 5 de março, relativas a Sinalização; Vedação; 

Intervenções de caráter estrutural; Estabilização de escombreiras; Reposição de zonas de defesa. 

Para além disso, o futuro EIA deverá ser formulado de modo a dar cumprimento às medidas acima 

elencadas, bem como ao estabelecido no RJREN (sistemas de Escarpas e Faixa de Proteção às Escarpas) 

e no PDM de Vila Nova de Foz Côa (Afetação da Rede Natura 2000 e Espaços Naturais). 

O PARP terá de ser devidamente reajustado de modo a prever a recuperação adequada das áreas inseridas 

nos sistemas de REN atrás referidos. 

No que diz respeito à 1ª e 2ª Fase (Área de exploração a poente), emite-se parecer favorável, condicionado 

ao cumprimento das medidas de minimização previstas no EIA, e às específicas estabelecidas na legislação 

das pedreiras. 

- Em relação aos Solos e Uso do Solo, verifica-se que. 

- Os impactes referentes à alteração da topografia, alteração da estrutura dos biótopos e 

diversidade de flora e os relativos à alteração do uso do solo, para a fase de preparação e de 

exploração, são classificados no EIA como negativos, significativos, locais, temporários, certos e 

diretos. 

Neste contexto, entende-se ser de emitir parecer desfavorável ao Projeto das “Pedreiras de Xisto 

n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20", para as áreas que se pretende licenciar 

(1ª Fase – atual de exploração a norte) e para a área de exploração que se pretende ampliar (2ª 

Fase – futura área de exploração a sul), atendendo que: 
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- Existem grandes áreas escavadas não licenciadas, em zona classificada como “Escarpas” definidas 

como “áreas que, devido às suas características de solo e subsolo, declive, dimensão e forma da vertente 

ou escarpa e condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, 

incluindo os deslizamentos, os desabamentos e a queda de blocos”; 

- Esta pedreira, designada por Rego de Vide, foi identificada como pedreira em Situação Crítica, 

com grau de intervenção elevado, pela publicação da RCM nº 50/2019, de 5 de março, que aprova 

o Plano de Intervenção nas Pedreiras para o período de 2019 a 2021, tendo sido identificadas um 

conjunto de situações críticas relativas a segurança de pessoas e bens.  

Verifica-se que o EIA, apresentado em Fase de Projeto de Execução, não contempla os aspetos de 

segurança relativos ao referido diploma, no que diz respeito a zonas de defesa ao caminho público (cuja 

distância regulamentar não se encontra cumprida), escombreiras e possível ocorrência de deslizamentos; 

- Não se encontra assegurada a estabilidade da vertente face à altura já existente da frente de exploração, 

nem a segurança de pessoas e bens face à presença do caminho público em zona adjacente à frente de 

exploração,  

Assim, entende-se que deverão ser tomadas, desde já, todas as medidas legais e regulamentares de forma 

a assegurar a segurança de pessoas e bens. O caminho público deverá passar a cumprir as zonas de defesa 

estabelecidas às frentes de exploração, bem como serem implementadas todas as outras medidas 

preventivas consideradas na Tabela 10 do RCM nº 50/2019, de 5 de março, relativas a Sinalização; Vedação; 

Intervenções de caráter estrutural; Estabilização de escombreiras; Reposição de zonas de defesa. 

No que diz respeito à 1ª e 2ª Fase (Área de exploração a poente), emite-se parecer favorável condicionado 

ao cumprimento das medidas de minimização previstas no EIA, e às específicas estabelecidas na legislação 

específica das pedreiras; 

- No que concerne aos Recursos Hídricos, e de modo geral, os impactes ocorrem essencialmente na 

fase de exploração, e estão relacionados com a alteração da escorrência natural da água superficial, e com 

a eventual contaminação das linhas de água e consequentemente das águas subterrâneas. 

Deste modo, apesar de o projeto poder induzir impactes negativos pouco significativos sobre os recursos 

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

favorável condicionado à implementação das medidas de minimização propostas no EIA e as identificadas 

no parecer setorial; 
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- No tocante ao fator Socio-economia, e de um modo geral, 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 na dinamização económica inerente à atividade, associada ao 

desenvolvimento das atividades complementares, serviços e fornecimento de produtos. 

Do exposto, emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado ao cumprimento das 

medidas de minimização referidas, bem como 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; 

- Do ponto de vista da Qualidade do Ar, foram avaliados os impactes decorrentes da exploração e da 

desativação desta pedreira, sendo que a emissão de poeiras é considerado o principal impacte. Assim, 

entende-se ser de emitir parecer favorável condicionado ao projeto; 

- No tocante aos Resíduos, verifica-se que nas fases de preparação, exploração e recuperação da 

pedreira, com a correta implementação do Plano de Gestão de Resíduos (PGR), do Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística (PARP) e das medidas de minimização preconizadas no EIA, os impactes terão 

uma natureza negativa, mas pouco significativos, pelo que se considera ser de emitir parecer favorável, 

sujeito às condições nas condições impostas no parecer; 

- Em termos de Ruído, verifica-se que o projeto já se encontra em fase de exploração, pelo que os 

processos e técnicas de exploração do minério serão iguais aos utilizados atualmente. As alterações ao 

longo da fase de exploração serão a movimentação associada às frentes de trabalho de desmonte, e o 

aumento de máquinas e equipamentos em utilização, prevendo-se que os novos equipamentos a adquirir 

irão gerar níveis de potência sonora inferiores aos equipamentos atuais, por se tratar de equipamentos 

mais recentes. 

Na fase de desativação, será executada a recuperação paisagística da pedreira, que leva a criação de novos 

tipos de vegetação alvo de plantação e regeneração natural, pelo que não será expectável que as 

intervenções a realizar na fase de desativação venham a gerar impactes negativos significativos no ambiente 

sonoro na envolvente. 

Com o projeto não é expectável que o impacte nos recetores sensíveis mais próximos seja significativo, 

pelo que se entende ser de emitir parecer favorável condicionado ao projeto. 
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- Em relação à Saúde Humana, e após a análise de todos os documentos apresentados, o parecer da 

ARS-Norte é favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização/compensação 

propostas, e ainda que seja garantido pelo serviço de segurança e saúde no trabalho o cumprimento do 

disposto na legislação em vigor. 

- Em matéria de Riscos e Catástrofes, não houve emissão de parecer por parte da ANPC, embora esta 

entidade tenha nomeado seu representante para integra a CA. 

 

Em síntese, verifica-se que, na generalidade dos fatores ambientais analisados, há a emissão de parecer 

favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento das Condicionantes, Elementos a apresentar à AAIA 

previamente ao licenciamento, ações/medidas de mitigação e monitorização, tendentes à mitigação dos 

impactes ambientais negativos significativos identificados, mas que se consideraram, em sede deste PTFCA 

serem passíveis de minimização. Pela sua relevância neste contexto de avaliação, destacam-se os fatores 

ambientais “Património”, “Sistemas Ecológicos”, “ZEP-ADV”, “Recursos Hídricos”, “Saúde Humana” e 

ainda o “PARP”. 

Não obstante, em matéria de “Ordenamento do Território” e “Uso do Solo”, há a emissão parcelar de 

parecer desfavorável, particularmente “…para as áreas que se pretende licenciar (1ª Fase – atual de 

exploração a norte) e para a área de exploração que se pretende ampliar (2ª Fase – futura área de exploração a 

sul),…”, sendo apresentada a fundamentação para tal decisão, às quais se reconhece, tecnicamente, solidez. 

Acrescentam aqueles pareceres setoriais que se verifica que a pedreira de xisto n.º 4995 - Rego da Vide, 

foi identificada como em “Situação Crítica”, com grau de intervenção “elevado”, na RCM nº 50/2019, de 

5 de março, que aprova o “Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica para o período de 

2019 a 2021”, tendo sido identificadas um conjunto de situações críticas relativas a segurança de pessoas 

e bens, e que o EIA, apresentado em Fase de Projeto de Execução, não contempla, especialmente os 

aspetos de segurança relativos ao referido diploma, destacando-se o que diz respeito a zonas de defesa 

ao caminho público (cuja distância regulamentar não se encontra cumprida), escombreiras e possível 

ocorrência de deslizamentos. É nesta perspetiva que os pareceres setoriais em causa reforçam que 

deverão ser tomadas, desde já, todas as medidas legais e regulamentares de forma a assegurar a segurança 

de pessoas e bens: as frentes de exploração deverão passar a cumprir as zonas de defesa ao caminho 

público, bem como serem implementadas todas as outras medidas preventivas consideradas na Tabela 10 

do RCM nº 50/2019, de 5 de março, relativas a Sinalização; Vedação; Intervenções de caráter estrutural; 

Estabilização de escombreiras; Reposição de zonas de defesa. 
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O EIA em avaliação, não obstante ter tido Aditamento datado de janeiro de 2019, é de abril de 2018 e, 

conforme indicado na “1. Introdução” deste PTFCA, foi elaborado entre abril de 2017 e abril de 2018. 

Naturalmente, o incumprimento acima reportado existida já nesse período; contudo, o cumprimento 

obrigatório e legal do que determina a RCM nº 50/2019 não era passível de acontecer previamente à 

publicação da referida RCM. Nesta matéria de incumprimento, somente a entidade com competências de 

fiscalização relativamente ao Plano de Lavra, a Entidade Licenciadora – DGEG, poderia ter atuado. 

Na sequência da publicação da RCM aludida, e conforme documento em anexo, a DGEG notificou o 

proponente, a 15 de fevereiro de 2019 para que, nos prazos aí definidos, adotasse, com carácter de 

urgência, as medidas que foram, por esta via, impostas ao proponente, nomeadamente em relação à 

sinalização dos locais de maior criticidade em termos de segurança, vedação do perímetro da pedreira, 

impedimento de acesso de terceiros à pedreira, e apresentação de um projeto de execução para 

identificação da melhor solução técnica a adotar para as intervenções de carácter estrutural de 

estabilização de escombreiras. Assim, a adoção de “…todas as medidas legais e regulamentares de forma a 

assegurar a segurança de pessoas e bens…” em conformidade com o que dispõe o “Plano de Intervenção 

nas Pedreiras em Situação Crítica para o período de 2019 a 2021” foram já impostas ao proponente por 

via da entidade com competência para tal efeito, que é a DGEG, que naturalmente irá assegurar, em sede 

de verificação de cumprimento da notificação que emitiu, o devido cumprimento por parte do 

proponente. 

Em simultâneo, o RJAIA prevê que o PTFCA resulta da junção material e substancial de todos os 

contributos setoriais que são desenvolvidos em sede do procedimento de AIA, para cumprimento último 

do objetivo primordial deste tipo de procedimento de avaliação ambiental, que é o apoio à tomada de 

decisão, considerando-se que, deste modo, tal ato administrativo se reveste de maior e melhor informação 

e, por tal, robustece a decisão em causa. Para este reforço, e para melhor e mais útil articulação entre 

toda a tramitação procedimental a que um projeto sujeito a procedimento de AIA se encontra, as 

Entidades Licenciadoras encontram-se convocadas e representadas nas CA’s, como é o caso do 

procedimento de AIA a que reporta o presente PTFCA, para o qual a DGEG nomeou seu representante. 

Por outro lado, dispõe igualmente o RJAIA, na sua atual versão em vigor, no ponto 6 do seu artigo 18º, 

que “Nos casos em que a única objeção à emissão de decisão favorável seja a desconformidade ou 

incompatibilidade do projeto com planos ou programas territoriais, a autoridade de AIA emite uma DIA favorável 

condicionada à utilização dos procedimentos de dinâmica previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial.”. 
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Assim, reunida toda a informação relevante acerca deste projeto e respetivo procedimento de AIA, face 

à avaliação realizada, atendendo às conclusões setoriais sobre cada um dos fatores ambientais, tendo em 

conta que os impactes mais significativos poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas 

medidas de minimização, e considerando a síntese conclusiva acima apresentada, a Comissão 

de Avaliação (CA) propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto das “Pedreiras de Xisto 

n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20"”, condicionado: 

- à adoção dos procedimentos de dinâmica previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial para supressão da incompatibilidade do projeto com planos ou programas territoriais com os 

quais não se encontra compatibilidade (ponto 6 do artigo 18º do RJAIA), e 

- ao integral cumprimento das Condicionantes, da apresentação dos Elementos Prévios ao Licenciamento, 

das medidas de minimização e às demais consideradas de conveniente implementação no decurso da 

realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos de monitorização, de acordo com a listagem 

seguinte: 

 

 

1. Condicionantes 

1. Declaração da Entidade Licenciadora que ateste o cumprimento das medidas destinadas a prevenir 

os perigos de ocorrência de acidentes passíveis de afetar pessoas e bens e/ou ambiente, no âmbito 

da Resolução de Conselho de Ministros n.º 50/2019, de 5 de março, nomeadamente no que diz 

respeito à correção das condições de instabilidade dos taludes, e quanto ao cumprimento das 

zonas de defesa; 

2. Adoção dos procedimentos de dinâmica previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial para supressão da incompatibilidade do projeto com planos ou programas territoriais 

com os quais não se encontra compatibilidade (ponto 6 do artigo 18º do RJAIA); 

3. Implementação do Plano de controlo e erradicação de invasoras; 

4. Implementação do PARP, nos moldes em que venha a ser aprovado pelo ICNF, acrescido, pelo 

menos, dos Elementos que abaixo se solicitam; 
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5. Avaliação anual dos riscos profissionais para a saúde dos trabalhadores e segurança no local de 

trabalho e uma adequada vigilância ao seu estado de saúde; 

6. Implementar, na Junta de Freguesia, 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. Elementos a apresentar à AAIA previamente ao Licenciamento 

1. PARP: 

Completar: 

- Desenho 6 “modelação do terreno”: deverá ser cotado, com indicação das cotas atuais e cotas 

projetadas, incluindo o circuito de drenagem de águas pluviais. Deverá traduzir também (por 

aposição de cotas no limite exterior da área da exploração), de que forma as cotas de projeto 

asseguram a continuidade com a modelação da envolvente imediata no perímetro da área de 

exploração; 

- Desenho 4 e desenho 5, respeitantes à “situação final em Planta e em Perfis (Plano Geral e 

Perfis)”: idem desenho 6; 

- Desenho 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, respeitantes ao “plano de plantação de espécies arbóreas-arbustivas” 

fase 1, 2, 3 e 4, respetivamente: Será necessário cotar a implantação da vegetação para que se 

possa conformar o plano de plantação e, atendendo à extensão da área a plantar, sugere-se a 

adoção de módulos de plantação com composição previamente definida (espécies, nº de 

exemplares por cada espécie e localização relativa); 

Outros aspetos: 

- Identificação cartográfica das zonas de defesa nos diferentes elementos desenhados, que não 

surgem identificadas no PARP submetido a avaliação. Esta identificação deverá ser acompanhada 

de um ponto de situação quanto ao seu estado atual de conservação e, havendo sido quebrada a 
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sua integridade (destruídas), demonstrar que a sua recuperação ocorrerá desde o início da 

implementação do PARP; 

- Estudo de demonstração da conformidade do PARP com as orientações de gestão definidas para 

a ZPE e para as espécies relevantes da fauna e avifauna do local; 

- Apresentação de estudo de avaliação rigorosa possibilidade de manutenção das escombreiras, 

demonstrando que a mesma não põe em causa: i) a coerência da recuperação de toda a área, ii) 

a boa integração nas características do território onde se insere, iii) a indispensável estabilidade 

geomorfológica e iv) a segurança de pessoas e bens, sem prejuízo de a mesma ter sido defendida 

em sede da visita ao local no que respeita à sua estabilidade ecológica e fitoclimácica, tendo em 

atenção a colonização e regeneração natural que já aí ocorreu; 

- Garantia quanto às origens de terras de empréstimo, como medida de salvaguarda de 

contaminações biológicas das áreas a recuperar, destacando-se, pela positiva, o plano de controlo 

e erradicação de espécies de flora invasoras; 

2. Deverá ser entregue comprovativo da autorização concedida pela tutela do património cultural 

para a realização de trabalhos de acompanhamento arqueológico no âmbito da pretensão (fases 

de exploração e recuperação); 

3. Parecer da DGEG sobre o fator ambiental “Vibrações”; 

4. Elaboração e execução de um programa de manutenção e limpeza por forma a prevenir o risco 

de disseminação e proliferação da bactéria Legionella associado aos sistemas de rega/aspersão (de 

acordo com a Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controlo 

da Doença dos Legionários e procede à 5ª alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 

e que se aplica, entre outros, a sistemas de rega ou arrefecimento por aspersão, ou outros 

sistemas geradores de aerossóis de água com temperatura entre 20ºC e 45ºC); 

5. Elaborar um programa de controlo da qualidade da água (PCQA), definido por forma a avaliar a 

qualidade da água nos pontos de utilização instalados, de acordo com a legislação em vigor e 

Recomendação ERSAR n.º 04/2018;  

6. Elaboração de procedimentos de limpeza e higienização dos reservatórios de água, como medida 

preventiva, de acordo a Recomendação ERSAR n.º 01/2018. 
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3. Medidas de Minimização 

Fase de preparação/ Implementação 

1. Manter pequenas áreas cultivadas com misturas de cereal, de forma a estimular a ocorrência de 

diversas espécies de aves, como a perdiz e outros passeriformes, e coelho-bravo. Estas áreas 

devem ser em zonas afastadas da circulação de pessoas e veículos, e em zona onde não se preveja 

a expansão da pedreira, de preferência próximo de depósitos de restos de rocha e solo que 

deixem de ser utilizados, ou de charcos temporários; 

2. Promover a plantação e sementeira de espécies autóctones (de proveniência local) como por 

exemplo azinheira, zimbro, cornalheira, borrazeira-preta e espécies herbáceas; 

3. Realização de acompanhamento arqueológico das fases de desmatação e decapagem superficial 

do terreno e de todas as etapas da exploração que contemplem a mobilização de sedimentos 

(escavação, revolvimento, deposição e aterro), até níveis arqueologicamente estéreis; 

4. Todas as ações com impacte no solo (desmatação, decapagens superficiais, deposição de pargas 

e escavação) deverão, se possível, e de acordo com o faseamento da exploração, ser realizadas 

num único momento e em toda a área de intervenção, de forma a tornar mais eficaz o 

acompanhamento arqueológico; 

5. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 

arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a 

importância científica e patrimonial das ocorrências até então identificadas; 

6. Deverá manter-se a aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos e onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e suspensão de partículas; 

7. Limitar a abertura das vias de acesso ao estritamente necessário, utilizando preferencialmente 

vias já existentes; 

8. Criação de sistemas de valas/drenagem para as águas pluviais, em torno dos limites das áreas de 

escavação, de modo a permitir o correto e natural escoamento superficial das águas pluviais para 

a rede de drenagem natural; 
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9. Deverão ser aplicados os meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um derrame de 

óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou 

utilizados para a recolha dos derrames ser tratados como resíduos; 

10. As operações de desmatação, decapagem e modelação de terras deverão ser realizadas, 

preferencialmente, numa fase em que não ocorra precipitação, de modo a não sujeitar o solo à 

ação erosiva da chuva; 

11. Os sistemas de drenagem natural devem ser respeitados durante os trabalhos, de forma a evitar 

a retenção de águas em depressões ou a criação de barreiras, e permitir o escoamento normal 

das escorrências superficiais; 

12. Implementação de um plano de controlo de consumos e de verificação de fugas de água, 

nomeadamente na adutora da captação de água superficial; 

13. Assegurar a limpeza periódica, pelos serviços da Autarquia, da fossa estanque que assegura a 

receção do efluente doméstico proveniente das instalações administrativas, devendo ser mantido 

registo dessas limpezas; 

14. Caso venha a ser disponibilizada rede de saneamento, o proponente deverá solicitar a ligação ao 

coletor e desativar o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser removido, devendo o 

proponente proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra instalado. 

Este cuidado deverá de igual modo ser cumprido na fase de desativação, caso não venha a ser 

disponibilizada rede pública de saneamento; 

15. Definição de uma faixa de proteção à linha de água, localizada a sul da exploração, com uma 

largura nunca inferior a 10m em relação à margem esquerda, contados desde a linha limite do 

leito, salvaguardando quaisquer alterações na topografia, na integridade dos recursos hídricos ou 

no regime de escoamento; 

16. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser efetuado 

em veículos adequados com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de partículas; 

17. As operações de carga e descarga de materiais deverão ser realizadas de forma lenta e deverão 

ser adotadas alturas de queda reduzidas; 

18. Deverá efetuar-se a manutenção da via de acesso à pedreira de forma a evitar a degradação do 

seu estado pela passagem de veículos pesados afetos à pedreira; 
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19. Dotar as instalações sociais da pedreira de água potável, destinada a consumo humano, ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de 

dezembro; 

20. Garantir na rede predial destinada a consumo humano das instalações sociais, um residual de 

cloro entre 0,2 e 0,6 mg/l, que funcionará como barreira sanitária a qualquer contaminação; 

21. Cumprimento da sinalização de segurança e saúde, de acordo com o Decreto-Lei n.º 141/95, de 

14 de junho, e a regulamentação introduzida pela Portaria nº 1456-A/95, de 11 de dezembro 

(com as alterações introduzidas pelo  Decreto-Lei nº 88/2015, de 28 de maio, e pela Portaria nº 

178/2015,  de 15 de junho, respetivamente); 

22. Disponibilização a todos os trabalhadores dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) 

adequados à atividade; 

23. Colocar sinalização de proximidade à pedreira e de entrada e saída de camiões, que deverá ser 

previamente autorizada pelo município; 

 

Fase de Exploração 

24. Semestralmente, deverá ser efetuada a monitorização arqueológica da lavra, nomeadamente junto 

das escombreiras próximas das ocorrências patrimoniais identificadas com o CNS: 8466 - Canada 

do Inferno (rocha nº 41) a cerca de 140 – 150 m, e CNS: 8467 - Vale do Videiro (rocha nº 2); 

25. Deverá ser reforçada a formação aos trabalhadores sobre as boas práticas a ter durante a 

realização dos trabalhos, elencando o conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua 

importância; 

26. Deverá ser evitada a circulação de maquinaria e pessoas fora dos acessos que já existem, ou fora 

das futuras vias do projeto; 

 

Fase de desativação 

27. Proceder à remoção de todos ao resíduos e desmantelamento das instalações anexas, para além 

da conclusão de implementação do PARP. 
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4. Monitorização 

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. 
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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. 

Os descritores ambientais sobre o qual recairão planos de monitorização regular e calendarizado, para a 

fase de exploração, são: Sistemas Ecológicos, PARP, Recursos Hídricos Superficiais, Qualidade do Ar 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. Sistemas Ecológicos 

Dada a importância da área, do ponto de vista das aves rupícolas, deverá ser assegurada uma 

monitorização das espécies que nidificam em proximidade (5 Km em redor – ver figuras abaixo), durante 

os 5 anos seguintes ao início do projeto: 

a) Verificação anual da presença do casal de Águia-real AC-COA-40 (poio da Texugueira/Foz Côa) 

durante período de março a julho, avaliação da situação reprodutiva (deteção de ninho e avaliação 

de postura e incubação) e, avaliação do sucesso reprodutor (cria a abandonar o ninho). 

b) Verificação anual da presença do casal de Cegonha-preta CN-COA-40 (Ensecadeira) durante 

período de março a julho, avaliação da situação reprodutiva (deteção de ninho e avaliação de 

postura e incubação) e, avaliação do sucesso reprodutor (cria a abandonar o ninho). 
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c) Verificação anual da presença do casal de Britango NP-COA-170 (poio da Texugueira/Foz Côa) 

durante período de março a julho), avaliação da situação reprodutiva (deteção de ninho e avaliação 

de postura e incubação) e, avaliação do sucesso reprodutor (cria a abandonar o ninho). 

d) Censo anual destas e de outras aves rupícolas dentro da área de impacte da pedreira (5 Km em 

redor). 

e) Censo anual de casais de Chasco-preto, numa área de 1 Km em redor do ponto central da 

intervenção. Assinalando a localização do centro de território dos casais. 

  
Localização de ninhos de aves rupícolas e buffer de 5 Km em redor de pedreiras (NP – Neophron percnopterus, AC Aquila chrysaetos, CN – 

Ciconia nigra) [ICNF] 

 
Localização de ninhos ativos nos últimos 5 anos de aves rupícolas e buffer de 5 Km em redor de pedreiras (NP – Neophron percnopterus, AC 

Aquila chrysaetos, CN – Ciconia nigra) [ICNF] 
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2. PARP 

Deverá ser feita a monitorização das medidas de recuperação e integração paisagística, de forma a garantir-

se, nomeadamente, a estabilidade dos terrenos e a ausência de fenómenos de erosão, o funcionamento 

do sistema hídrico e o sucesso do revestimento vegetal. 

 

 

3. Recursos Hídricos Superficiais 

1. Deverá ser efetuada, com periodicidade semestral, a inspeção visual do: 

- Estado da rede de recolha e encaminhamento de águas pluviais; 
- Estado da rede de águas da área de transformação e áreas sociais 

A realização desta inspeção visual deverá ser evidenciada por registo fotográfico. 

2. Controle do volume de água captada no rio Côa: 

- Periodicidade: mensal; 

3. Monitorização da linha de água existente a Norte (que integra a REN): 

- Periodicidade: semestral; 

- Pontos de monitorização: junto ao ponto onde a linha de água desagua no rio Côa e em ponto a 

identificar a montante da exploração; 

- Parâmetros: 

- Caudal (in-situ); 
- Temperatura (in-situ); 
- pH (in-situ); 
- Condutividade (in-situ); 
- Sólidos Suspensos totais; 
- Cádmio (fração total e dissolvida); 
- Cobre; 
- Zinco; 
- Chumbo (fração total e dissolvida); 
- Crómio; 
- Níquel (fração total e dissolvida); 
- Ferro; 
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- CQO; 
- CBO; 
- PAH; 
- Óleos e gorduras. 

4. Monitorização da lagoa: 

- Periodicidade: anual (fim do período de estiagem) 

- Pontos de monitorização: lagoa (devendo ser mantido o local de amostragem) 

- Parâmetros: 

- pH (in-situ); 
- Condutividade (in-situ); 
- Sólidos Suspensos totais; 
- Cádmio (fração total e dissolvida); 
- Cobre; 
- Zinco; 
- Chumbo (fração total e dissolvida); 
- Crómio; 
- Níquel (fração total e dissolvida); 
- Ferro; 
- CQO; 
- CBO; 
- PAH; 
- Óleos e gorduras. 

 

 

4. Qualidade do Ar 

Implementação do plano de monitorização para este descritor, o qual contempla a realização de uma 

campanha de amostragem de PM10 no primeiro ano após o início da atividade na nova zona licenciada. 

Esta campanha deverá ter a duração de 7 dias (incluindo fim de semana). A monitorização deverá ser 

efetuada, preferencialmente, em período seco e sob condições normais de laboração. 

Deverão ser monitorizados os recetores sensíveis mais próximos. O local de amostragem deverá 

localizar-se, se possível, junto à habitação mais exposta. 

A frequência das campanhas ficará condicionada aos resultados obtidos na 1.ª monitorização. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_9/2018 
Projeto das Pedreiras de Xisto n.º 4995 - Rego da Vide e n.º 5002 - Fraga do Poio n.º 20" 
Maio de 2019 

126/172

Assim, se a concentração média de PM10 no ar ambiente não ultrapassar 80% do valor limite diário 

(40μg/m3) a periodicidade deverá ser quinquenal. No caso de se verificar a ultrapassagem desse valor 

deverão ser aplicadas medidas de minimização e a campanha deverá ser repetida. 

 

 

5. Ambiente Sonoro 

Foi proposto um plano de monitorização do projeto, que consiste na realização de medições junto do 

recetor sensível mais próximo. Esta campanha de monitorização deverá ser realizada após o início da 

atividade na nova zona licenciada, e deverá ser efetuada em dias de normal funcionamento da atividade. 

Analisando os resultados obtidos na referida campanha deverá ser definida a periodicidade das seguintes 

campanhas de monitorização. 
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