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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

Projecto “AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DENOMINADA “DA AVENTURA”” 
 

Projecto de Execução 
 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta 

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao 

Procedimento de AIA do Projecto “Ampliação da Pedreira Denominada “Da Aventura””, em 

fase de Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada a: 

 

 

 

à compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

180/2006, de 6 de Setembro; 

à reformulação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), na fase de 

licenciamento, de modo a contemplar a criação de cortina arbustiva/arbórea nos limites, 

Sul, Este e Oeste, bem como as medidas de compensação ambientais previstas na alínea 

b) do ponto V, do Anexo V, e enquadráveis da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro; 

ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização constantes da 

presente DIA. 

 

2. A verificação do cumprimento da presente DIA deverá ser feita pela Autoridade de AIA. 

 

3. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando 

a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 

4. Nos termos do nº 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos 
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dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, 

exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

 

12 de Março de 2007, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Medidas de minimização e Planos de Monitorização. 

                                                 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução da 

“Ampliação da Pedreira Denominada “Da Aventura”” 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DE CARÁCTER GERAL 
 

Fase de exploração 

1. Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (Plano de 

Lavra e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística). 

2. Correcto armazenamento em pargas, das terras vegetais provenientes da decapagem do solo. 

3. Implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e 

associados à pedreira, nomeadamente óleos e combustíveis, resíduos sólidos e efluentes 

domésticos, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente 

credenciado pelo Instituto Nacional de Resíduos - INR). 

4. Manutenção periódica dos equipamentos, de modo a prevenir derrames. Deverá ser efectuado 

um registo das operações de manutenção. 

5. Realizar acções de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira sobre as normas e 

cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos; 

6. Garantir que o transporte de materiais se efectua de forma acondicionada, limitando-se a emissão 

de poeiras ao longo do seu percurso; 

7. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada e saída de 

viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança como a minimização das perturbações 

na actividade das povoações envolventes. 

8. Recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, obedecendo às melhores 

tecnologias disponíveis, relativas às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua 

presença. 
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Fase de desactivação 

9. Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas 

(fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.), 

garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final; 

10. Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira, procedendo às 

necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 

reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

11. Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração da pedreira são 

devidamente recuperadas, de acordo com o PARP. 

 

Fase de pós-desactivação 

12. Avaliar a evolução da área recuperada, através da prossecução das actividades de 

monitorização, de acordo com o Plano estabelecido, com especial atenção para o comportamento 

dos taludes e crescimento da vegetação; 

 

       DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 
 

Qualidade do Ar 

13. Aspergir, durante as épocas mais secas, todos os caminhos e acessos da pedreira, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras, com recurso a um Joper ou, em alternativa, poderá ser criado 

um sistema permanente por aplicação de aspersores ao longo dos acessos não pavimentados; 

14. Obrigatoriedade da cobertura da carga nas viaturas, recorrendo a telas apropriadas para esse 

fim. 

15. Criação de uma bacia de lavagem de rodados na saída da pedreira. 

 
Ambiente Sonoro e Vibrações 

16. Redução ao estritamente indispensável (ou eliminação) das operações de taqueio com 

explosivos. 

17. Assegurar a verificação das condições de segurança e aviso, aquando da utilização de 

explosivos. 
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18. Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento, este deverá obedecer às Melhores 

Tecnologias Disponíveis (MTD’s). 

 
Socio-economia 

19. Controlo da velocidade e do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação 

das vias de comunicação. 

20. Na eventual contratação de mão-de-obra, deverão ser privilegiados os recursos humanos da 

região. 

 
Paisagem 

21. Implementar o PARP, de acordo com as fases aprovadas. 

22. Iniciar a recuperação paisagística da pedreira, caso sejam atingidas as cotas finais de exploração 

(apenas nas áreas que não prejudiquem a laboração). 

 
Recursos Hídricos 

23. Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se 

à recolha e tratamento das águas contaminadas, utilizando as MTD’s e, se necessário, 

estabelecimento de um Programa de Monitorização.  

24. Correcto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes (sucatas ferrosas e óleos), 

em local adequado (próximo da unidade de britagem) e devidamente preparado 

(impermeabilização do solo), até serem recolhidos por empresas especializadas para o 

tratamento e destino final destes resíduos, evitando desta forma uma potencial contaminação das 

águas superficiais. 

 
Ecologia 

25. Evitar as fases iniciais de desmatação, em épocas de reprodução e/ou nidificação. 

26. O corte de árvores e a desmatação deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável, quer para 

efeitos da instalação da pedreira, quer para efeito da instalação de todas as outras estruturas de 

apoio à execução dos trabalhos. 

27. Na revegetação dos ecossistemas afectados, utilizar preferencialmente espécies autóctones, 

ecologicamente adaptadas à estação e resilientes ao fogo, dado o elevado risco de incêndio da 

região. 
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28. Nas zonas de defesa, sempre que possível, deverá ser mantida a vegetação natural, sem recurso 

à alteração do uso do solo, devendo a mesma ser reforçada. 

 
Resíduos 

29. Correcta gestão dos resíduos, promovendo o seu armazenamento temporário, em locais 

devidamente impermeabilizados e posterior encaminhamento para empresa licenciada para o 

respectivo tratamento. 

30. No âmbito do licenciamento, deverão ser apresentadas as declarações de aceitação dos resíduos 

gerados emitidas pelos respectivos destinatários. 

31. Manter e rever periodicamente todas as viaturas, máquinas e equipamentos presentes em obra, 

sendo mantidos registos actualizados dessa manutenção e/ou revisão por equipamento. 

 
Património 

32. Caso venham a ser detectadas cavidades cársicas, estas deverão ser avaliadas do ponto de vista 

arqueológico. 

33. Aquando da abertura de novas frentes de exploração, deverá ser efectuado o acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos de desmatação. 

34. Realização de prospecção arqueológica das áreas funcionais da obra, caso estas não se 

integrem na área de alargamento ou de extracção da actual pedreira.  

 
Na eventualidade de surgir uma situação que ponha em causa um elemento considerado com valor 

intrínseco de património cultural, nomeadamente uma descoberta de âmbito arqueológico, tal facto 

deverá ser comunicado, de imediato, às entidades competentes para a sua avaliação, 

nomeadamente o Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e o Instituto português de 

Arqueologia (IPA). 
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PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresenta o Plano de Monitorização (PM) para os seguintes 

descritores: Ambiente Acústico, Qualidade do Ar, Resíduos e Recuperação Paisagística. 

 

AMBIENTE ACÚSTICO 

Embora se considere não ser necessário implementar campanhas de monitorização, deverá 

assegurar-se o auto-controlo da actividade. 

 

QUALIDADE DO AR 

Relativamente ao Plano de Monitorização da Qualidade do Ar apresentado no EIA, concorda-se com 

a metodologia apresentada, com excepção do proposto para a primeira campanha. 

Face aos resultados não conclusivos da campanha realizada para a caracterização da situação de 

referência e tendo em consideração a potencial afectação de receptores sensíveis, sobretudo nas 

situações em que se observem ventos do quadrante Norte, resultante da actividade da exploração da 

pedreira “Da Aventura” e das restantes pedreiras presentes na zona, deverá ser efectuada uma 

avaliação no primeiro ano de exploração do projecto, no lugar de Giesteira. 

Após esta primeira avaliação, a frequência das campanhas de amostragem deverá ser definida com 

base nos resultados obtidos, de acordo com as directrizes técnicas do Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, expressas na Nota Técnica "Metodologia 

para a Monitorização de Níveis de Partículas no Ar Ambiente, em Pedreiras, no âmbito do 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental". 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

O Programa de Monitorização para a gestão de resíduos constitui uma boa prática de gestão 

ambiental que, segundo o EIA, será efectuada com uma periodicidade constante e diária, durante a 

vida útil da pedreira, não havendo necessidade de monitorização em sede de AIA. 
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RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

O Plano de Monitorização deverá apresentar o cumprimento das medidas propostas no PARP, 

através da verificação da progressão das áreas recuperadas e taxa de sobrevivência da vegetação 

implantada, duas vezes por ano: Primavera e Outono. 
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