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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

 
DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 1455 DENOMINADA “LAMEIRO DE FORA” 
 

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 da Ampliação da Pedreira n.º 1455 denominada “Lameiro de Fora”, em 

fase de Projecto de Execução, situado na freguesia de Campo, no concelho de Valongo, 

distrito do Porto, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada:  

a) à apresentação do novo parecer favorável da Comissão de Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), para utilização da área afecta à RAN; 

b) à apresentação da licença de exploração de águas subterrâneas e cumprimento integral 

das condições que nela vierem a ser impostas; 

c) à redução, em sede de licenciamento, da área do projecto em 4.035 m2, de modo a 

salvaguardar o “Espaço Canal” (o Espaço de protecção ao Caminho-de-Ferro), constante 

da Planta de Condicionantes do Plano Director Municipal (PDM) de Valongo e à 

recuperação paisagística da área ocupada pela actual escombreira na zona do referido 

“Espaço Canal”; 

d) à reformulação do Plano de Monitorização do Ruído, de forma a dar cumprimento ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; 

e) à reformulação do Plano de Monitorização da Gestão dos Resíduos, à luz do novo 

Regime Geral de Gestão de Resíduos (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro); 

f) à apresentação, para aprovação pela Autoridade de AIA, de um Plano de Monitorização 

da Qualidade da Água dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; 

g) à apresentação de uma lista de medidas ou acções a implementar que visem a efectiva 

minimização do impacte da pedreira ao nível das PM10, que deverá ser aprovada pela 

Autoridade de AIA. A eficácia das referidas medidas será aferida com a implementação do 

Plano de Monitorização do Ruído, em particular com a campanha prevista para o “ano 

zero”; 
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h) à reformulação do Plano de Monitorização da Qualidade do Ar, por forma a permitir 

aferir a eficácia das medidas previstas para minimizar os impactes, e também traçar novas 

medidas de actuação para uma correcta gestão ambiental da área de implantação do 

projecto, estando a sua estrutura definida pela Portaria nº 330/2000, de 2 de Abril;  

i) à prestação da caução do PARP, a determinar pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) em sede de licenciamento, nos termos 

previstos no art. 52º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro;  

j) ao cumprimento integral e cronológico das Medidas de Minimização e dos Planos de 

Monitorização indicados no anexo à presente DIA; 

k) à apresentação de relatórios intercalares, com periodicidade de três anos, e com 

indicação da informação relevante sobre o desenvolvimento do plano de lavra e da 

recuperação paisagística efectuada, designadamente identificando as medidas 

implementadas, análise dos resultados obtidos nos programas de monitorização e 

alterações detectadas à situação de referência; 

2. Os relatórios de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

3. Nos termos do nº1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, na redacção dada 

pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos dois 

anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, 

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

 

14 de Setembro 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) 

 

                                                 
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: Medidas de Minimização e Monitorização. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução do 

“Ampliação da Pedreira n.º 1455 denominada “Lameiro de Fora”” 

 

1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Deverão ser integralmente implementadas todas as medidas de minimização seguidamente 

elencadas. 

 

SOLOS, OCUPAÇÃO E USO ACTUAL DO SOLO 

1. As terras vegetais resultantes das acções de decapagem e remoção do solo e coberto vegetal 

a efectuar nas áreas de exploração, deverão continuar a ser armazenadas nos locais previstos, 

em depósitos separados (pargas).  

2. As terras vegetais resultantes das acções de decapagem e remoção do solo e coberto vegetal, 

deverão ser utilizadas para a recuperação final da área da pedreira; 

3. Situar as pargas num local de fácil acesso, abrigado dos ventos e afastado de canais 

preferenciais das águas pluviais de escorrência;  

4. De modo a evitar o arrastamento dos solos armazenados ou a dissolução dos seus 

constituintes orgânicos, as águas pluviais de escorrência deverão ser desviadas das pargas 

por meio de valetas de drenagem; 

5. As ramagens arbustivas provenientes das zonas de remoção, deverão ser escacilhadas e 

misturadas com os solos a armazenar; 

6. Fomentar o desenvolvimento de espécies herbáceas sobre as camadas de solo armazenadas, 

recorrendo, se necessário, à incorporação de fertilizantes orgânicos; 

7. Interditar a deposição nas pargas de materiais a estas estranhos, colocando sinalização de 

aviso neste sentido; 

8. Deverá assegurar-se que o aterro dos estéreis não aproveitados se limite ao perímetro 

licenciado, e seja devidamente planeado para futuro aproveitamento na recuperação do espaço 

explorado; 

9. Em caso de contaminação acidental de solos, os mesmos deverão ser removidos; 
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10. Os solos deverão ser reutilizados nas acções de recuperação paisagística, assim que as áreas 

de exploração estejam disponíveis para a implementação deste tipo de acções, de acordo com 

a metodologia definida no PARP. 

 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

11. Para o enchimento e recuperação dos poços de extracção, deverá dar-se prioridade aos 

materiais que resultaram do processo extractivo e se encontram depositados nas escombreiras 

situadas nas áreas envolventes. A utilização de outros materiais inertes carece de um apertado 

controlo e verificação da sua proveniência; 

12. A regularização do terreno, a efectuar posteriormente ao enchimento da cavidade, deverá 

obedecer à topografia original, de modo a que sejam repostas as condições que prevaleceram 

antes do início dos trabalhos de preparação e de exploração da pedreira. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

13. Deverão ser sempre verificadas e adoptadas as necessárias medidas de inspecção e de 

revisão periódica de toda a maquinaria utilizada no apoio à extracção, de forma a ser 

minimizada a incidência deste impacte sobre os recursos hídricos superficiais. Deverá 

proceder-se ao registo das referidas operações de manutenção efectuadas. 

14. Deverá ser garantido o bom funcionamento do circuito da água utilizada em todo o processo 

industrial. Neste ponto, destaca-se a utilidade de um tanque de decantação para materiais 

finos, e uma eficaz funcionalidade do sistema de circulação da água que é recolhida, em 

contínuo, na base do poço de extracção, sem que se verifiquem perdas para o meio ambiente; 

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

se à recolha e tratamento das águas contaminadas; 

 

QUALIDADE DO AR  

16. Deverá limitar-se ao máximo as poeiras junto à fonte emissora, acompanhando as acções de 

contenção com medições periódicas, de forma a adoptar, sempre que necessário, os sistemas 

de contenção aos níveis de concentrações medidos; 

17. Relativamente aos equipamentos da lavra, devem trabalhar em ambiente húmido, evitando 

desta forma o aparecimento e a propagação de poeiras; 
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18. Rega das pistas de rodagem das máquinas, sempre que tal se justifique, e manutenção dos 

acessos interiores não pavimentados; 

19. Utilização de equipamentos homologados pela CE no que respeita à emissão de ruído e 

poluentes gasosos para a atmosfera provocado pelos motores; 

20. Instalação de um dispositivo de lavagem de rodados; 

21. Os camiões de transporte de inertes acabados deverão circular com a carga devidamente 

protegida por uma lona; 

22. Limitar e controlar a velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração, 

nomeadamente nos acessos de terra batida; 

23. Utilizar as cargas de explosivo propostos pelo Plano de Lavra; 

24. Utilização de Máscaras de Protecção adequadas às tarefas desempenhadas no Posto de 

Trabalho, com Válvulas de Expiração, para facilitar o seu uso; 

25. Criar condições para o Trabalhador estar o menor tempo possível em operação com máquinas 

emissoras de elevados níveis de poeiras, de forma a que o seu período de exposição seja 

baixo; 

 

AMBIENTE ACÚSTICO  

26. Adquirir equipamentos móveis ou máquinas, com níveis de potência sonora dentro dos valores 

admissíveis e garantidos pelo fabricante (homologados segundo normas de certificação 

acústica e de acordo com a Directiva Máquinas). Os equipamentos de carga e transporte 

deverão indicar os níveis de potência sonora garantida pelo fabricante, no cumprimento do 

Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamentos para Utilização no Exterior (D.L. n.º 

76/2002, de 26 de Março); 

27. Implementação do programa de manutenção preventiva periódica das máquinas e 

equipamentos, evitando ruídos por folgas, por gripagem, por vibrações, por desgaste de peças 

e por escapes danificados, de modo a respeitar os limites estabelecidos por lei e a minimizar as 

emissões de energia sonora; 

28. Sempre que possível evitar realizar determinados trabalhos mais ruidosos em simultâneo com 

outros equipamentos ruidosos, de modo a evitar efeitos cumulativos; 

29. Implementação da cortina arbórea pelo perímetro da pedreira (camuflagem da área definida 

pelo terreno) e sua manutenção; 
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30. Montagem de forras de borracha nas caixas dos camiões; 

 

FAUNA, FLORA E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

31. Adoptar medidas para a optimização da circulação de equipamentos móveis no interior da área 

de exploração, de forma a diminuir o impacte sobre a flora, como o derrube, e sobre a fauna, 

como o afastamento, das áreas adjacentes à exploração; devendo na medida do possível 

tentar-se a abertura de novos acessos nas áreas mais degradadas e desprovidas de 

vegetação; 

32. Apesar de no local de ampliação não existirem árvores de grande porte (pinheiros ou 

eucaliptos), o avanço será efectuado no sentido de evitar a destruição das mesmas; 

33. Localização dos depósitos de materiais em locais já desprovidos de vegetação; 

34. Caso existam sobreiros ou azinheiras na área a intervencionar, recorda-se que o abate de 

exemplares destas espécies deve obrigatoriamente cumprir com o determinado no DL nº 

169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 155/2004, de 30 de Junho 

– medidas de protecção aos povoamentos de sobreiro e azinheira; 

35. Deverão ser mantidas as espécies ripícolas existentes próximo ao rio Ferreira; 

36. Preservar a linha de água que se encontra na envolvente da área da pedreira (Rio Ferreira). 

37. Deverá ser cumprido com o determinado no Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, que 

estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores. 

 

PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

38. Caso seja feita alguma descoberta considerada com valor intrínseco nos terrenos da pedreira 

alvo de estudo, deverá a empresa parar de imediato a sua actividade; comunicar o facto às 

entidades competentes, para que se proceda à avaliação e salvaguarda do achado; 

39. Deverá ser garantido o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem 

revolvimentos e remoções de solos devidamente autorizado pelo Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). 

 

PAISAGEM 

40. Revegetação das zonas desprovidas e incipientes não afectadas pela escavação; 
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41. Plantação de cortinas arbóreas e vegetação própria da região pelo perímetro da pedreira, de 

forma a reduzir a propagação de partículas e de ruído; 

42. Preservar o número de árvores ainda existentes na área; 

43. Proteger as pargas com sementeira de espécies herbáceas de forma a reduzir os contrastes 

cromáticos na paisagem e limitar e controlar a altura dos depósitos nas respectivas áreas de 

deposição;  

44. Limitar a circulação de máquinas e homens nas áreas adjacentes a preservar e recuperar; 

45. Desenvolver a escavação conforme o previsto no Plano de Lavra. 

46. Durante a exploração deverão ser correctamente implementadas as medidas de recuperação 

paisagística propostas no PARP; a implementação deverá ser efectuada de modo faseado, 

sendo que as áreas onde a lavra não vier a incidir deverão ter carácter prioritário em termos de 

recuperação e revegetação; 

47. O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística deverá prever a rearborização das áreas 

afectadas com recurso a espécies autóctones, ecologicamente adequadas à estação e 

resilientes ao fogo, dado o elevado risco de incêndio da região, de forma a restabelecer o 

coberto vegetal que existia anteriormente. 

 

TRÁFEGO E REDE VIÁRIA 

48. Protecção das cargas que sejam susceptíveis de projectar materiais que coloquem em risco a 

circulação dos outros automobilistas e peões; 

49. Proceder ao controlo do peso bruto dos veículos pesados provenientes da pedreira, com o 

intuito de cumprir a legislação aplicada; 

50. Controlo e correcta conservação dos veículos; 

 

GESTÃO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

51. Utilização da bacia de retenção de óleos e continuação do encaminhamento destes resíduos 

para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis contaminações e 

derrames; 

52. Correcto acondicionamento das sucatas, em locais devidamente impermeabilizados, e 

posterior encaminhamento para empresa credenciada para o tratamento destes resíduos; 
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53. Instalação de um separador de hidrocarbonetos, devidamente dimensionado, para tratar todas 

as águas oleosas produzidas na pedreira (locais de manutenção de viaturas e de 

armazenamento de óleos novos e usados); 

54. Impermeabilização do local para lubrificação/manutenção de máquinas e viaturas, com 

drenagem das águas de lavagem ou pluviais para um separador de hidrocarbonetos; 

55. Acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos perigosos (óleos usados, filtros 

de óleo, baterias e produtos contaminados por hidrocarbonetos), bem como dos óleos novos, 

em local próprio e coberto, devidamente impermeabilizado e com a bacia de retenção ligada a 

um separador de hidrocarbonetos; 

56. Encaminhamento das águas e das lamas oleosas do separador para um receptor devidamente 

autorizado. 

 

2. MONITORIZAÇÃO 

Com os Planos de Monitorização Ambiental (PMA), será dado cumprimento ao disposto no regime 

jurídico de AIA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe é 

dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

Com a implementação dos 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 projecto em apreço. 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correcta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma gestão integrada em que a qualidade do 

ambiente, nas suas diversas componentes, seja objecto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adoptadas para atingir os 

objectivos específicos estabelecidos. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, 

mas também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não 

se manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das acções 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 que devem continuar a ter um plano de monitorização regular e 

calendarizado são a Qualidade do Ar, o Ruído Ambiental, a Água (Hidrologia e Hidrogeologia), os 

Resíduos, devendo ainda ser garantido o acompanhamento arqueológico nas fases de desmatação e 

6 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 
 
decapagem dos solos, tal como já anteriormente referido, e dado conhecimento ao IGESPAR do 

início destes mesmos trabalhos. 

 

Plano de Monitorização da Qualidade do Ar 

O plano de monitorização deverá ser preparado por forma a permitir aferir a eficácia das medidas 

previstas para minimizar os impactes, e também traçar novas medidas de actuação para uma 

correcta gestão ambiental da área de implantação do projecto, estando a sua estrutura definida pela 

Portaria nº 330/2000, de 2 de Abril.  

O plano de monitorização da qualidade do ar deverá tomar em consideração o disposto no Decreto-

Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, bem como 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". 

De salientar, que deverá ser efectuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, 

com a duração de 7 dias. 

 

Plano de Monitorização do Ambiente Acústico 

O Plano de Monitorização do Ruído deverá ser adaptado, à luz do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro. 

 

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos  

Deverá ser apresentado um Plano de Monitorização da Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais 

e Subterrâneos, que deverá ser elaborado em consonância com a legislação aplicável. 

 

Plano de Monitorização da Gestão de Resíduos 

O Plano de Monitorização da Gestão dos Resíduos deverá ser reformulado, tendo em conta o novo 
Regime Geral da Gestão de Resíduos (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro). 
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