MINISTÉRIO DO
O AMBIENTE E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓRIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente

DECL
LARAÇÃO DE IMPAC
CTE AMBIENTAL
Designação
o do Projecto:
Tipologia de
e Projecto:
Localização
o:
Proponente
e:
Entidade lic
cenciadora:
Autoridade de AIA:
De
ecisão:

Identificação
o
Projecto de Exploração na
n Concessão de Caulino “S
Serra Norte n.º 2”
Fase
e em que se encontra
Anexxo II - ponto 2, a)
Projecto de Execução
o Projecto
o:
Freguesia de Ameal, conccelho de Coim
mbra
Lagoasol – Extracção
E
e Comercializaçã
ão de Produtoss Cerâmicos, S.A.
D
Direcção
Gera
al de Energia e Geologia (D
DGEG)
Data: 2
22 de Dezemb
bro de 2010
Ag
gência Portug
guesa do Ambiente (APA)
Declaração
o de Impacte Ambiental
A
(D
DIA) Favoráve
el Condiciona
ada

1. Com
mpatibilização do projecto com o Reg
gime Jurídico
o da Reserva
a Ecológica
Nacional (RJREN
N), designadam
mente com o disposto noss itens i), ii), iv) e vi) da
ea d) do ponto
o V da Portaria
a n.º 1356/200
08, de 28 de N
Novembro.
alíne
2. Refo
ormulação do
o Plano de Recuperação
o Paisagísticca (PRP), to
omando em
conssideração o disposto na pre
esente DIA.
3. Qua
alquer interve
enção nos caminhos
c
afe
ectos ao prrojecto (nomeadamente,
man
nutenção, ala
argamento, pavimentação,
p
drenagem) deve ser previamente
p
valid
dada e acom
mpanhada pella REN-Gaso
odutos, de m
modo a mante
erem-se as
nece
essárias cond
dições de seg
gurança e op
peracionalidad
de da Rede Nacional
N
de
Tran
nsporte de Gás Natural (RN
NTGN).
4. Respeitar a distân
ncia a que se
e refere a alíne
ea j) do n.º 1,, do art.º 8.º, do DecretoLei n.º
n 13/71, de 23 de Janeirro, que no caso é definida pela crista do
d talude de
esca
avação, igual ou
o superior em
m uma vez e meia
m
a profund
didade das es
scavações.

Condic
cionantes:

5. Veda
ação do acesso em terra batida,
b
existente aproximada
amente ao km
m 6+600 (da
EN1-7) e de toda
a a extensão da frente de exploração cconfinante com
m a estrada
(até cerca do km 6+940), com vedação idên
ntica à existen
nte (prumos com
c
rede de
aram
me liso), dand
do cumprimento ao definido
o no art.º 7.º d
do Decreto-Le
ei n.º 13/94,
de 15
1 de Janeiro. A colocaç
ção da vedaçção carece de autorização
o prévia da
Estra
adas de Portu
ugal (EP).
6. Rem
moção das ma
anilhas de betã
ão do acesso referido no po
onto anterior e do acesso
desa
activado e exxistente ao km
m 6+350, bem
m como a re
eposição das respectivas
valetas. Esta acçã
ão deverá ser acompanhada pela EP.
7. Elab
boração de um
m plano de segurança
s
que contemple e acautele os
o riscos de
poluição provoccados por mau funcion
namento/deficciente manutenção do
esta
abelecimento industrial (qu
ue inclui a unidade
u
de lavagem, as instalações
sanitárias e oficcina de manu
utenção de equipamentoss), devendo para estas
situa
ações, estarem planeados e prontos a activar, proce
edimentos de
e segurança
(nom
meadamente, meios de contenção de desscargas/derrames).
8. Concretização da
as medidas de minimizaçção, bem co
omo dos pro
ogramas de
nitorização a desenvolver
d
de
e acordo com
m as directrizess constantes na presente
mon
DIA..
9. A presente
p
DIA não prejudica a necesssária obtençã
ão de quaisq
quer outros
pare
eceres, autorizzações e/ou licenças prevvistos no qua
adro legislativo
o em vigor,
como sejam as entidades com
m competênccias específiccas nas áreas
s sujeitas a
cond
dicionantes e servidões.
O
Outras
condiç
ções para lice
enciamento ou
o autorização do projecto
o:
Medida
as de minimiz
zação:

1. Incllusão no Cade
erno de Encarrgos das mediidas de minimização especííficas para a fa
ase de exploração.
Fase prévia
a à exploraçã
ão
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Exe
ecutar as seg
guintes medid
das constante
es na Lista de Medidas de Minimizaçção Gerais da
d Fase de
Con
nstrução, disp
ponível no sítio
o de Internet da Agência Portuguesa
P
do
o Ambiente: 1,, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 24, 30,
33, 37, 43, 47.
oceder ao plan
neamento da lavra
l
no sentid
do de garantirr o aproveitam
mento integral dos recursos ocorrentes,
3. Pro
bem
m como a postterior recupera
ação da área morfologicam
mente afectada
a.
4. Pro
oceder à deca
apagem da terra viva (parg
gas), devidamente protegidas do vento e água de escorrência, e
iden
ntificação dos locais de dep
posição e resp
pectivos percu
ursos entre esttas e as áreass de depósito final.
f
5. A circulação
c
de máquinas
m
pessadas e de outtras viaturas deverá
d
ser con
ndicionada àss zonas de tra
abalho e aos
ace
essos definidos.
Fase de exp
ploração
2.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

Con
nfinar as acçõ
ões respeitantes à exploraçção ao menor espaço possíível, limitando
o as áreas de intervenção
para que estas não
n
extravase
em e afectem
m as zonas lim
mítrofes. Neste
e sentido, devve ser evitado
o o derrube
a vegetação envolvente.
e
dessnecessário da
A re
emoção implicca a destruição do registo geológico
g
na zona
z
de interve
enção pelo qu
ue o seu regis
sto, ao longo
do tempo
t
de vida
a da actividad
de mineira, de
eve ficar registtado de forma
a clara e concisa na forma de mapas e
corttes geológicoss actualizadoss com regularridade conform
me seja necessário. Neste âmbito as op
perações de
esccavação, deve
em ser sujeita
as a uma avvaliação geoló
ógica, devend
do o procedim
mento técnico
o a adoptar,
apo
ontar sempre para
p
a sua pre
eservação e acessibilidade.
a
.
Pro
oceder à ma
anutenção pe
eriódica dos taludes dev
vido ao riscco de erosão
o, escorrega
amentos ou
asssentamentos. Face às cara
acterísticas do
d terreno em
m flanco de encosta
e
considera-se indis
spensável o
aco
ompanhamentto da explora
ação do recurrso por especialista/s na identificação de possíveis
s problemas
rela
acionados com
m os taludes derivados
d
da im
mplementação
o da corta no local.
Lim
mitar as áreas de
d circulação de veículos e máquinas às zonas afectas à exploração.
Casso ocorra um
m derrame de hidrocarbone
etos no solo ou que se verifique
v
a exxistência de materiais
m
de
esccavação com vestígios
v
de co
ontaminação, estes devem ser isolados e armazenado
os em locais que
q evitem a
con
ntaminação do
os solos e dass águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento
e
d
das águas pluv
viais, até se
proceder à recolh
ha e ao tratam
mento adequad
do do solo con
ntaminado.
mente impermeabilizados.
Os estaleiros de apoio à exploração devem estar devidam
o deve ser efectuado
e
qua
alquer tipo de manutençã
ão ou reparaçção de equip
pamentos no interior da
Não
exp
ploração. Esta
as actividade
es devem ser efectuadas na área da
a unidade de
e lavagem, devidamente
d
imp
permeabilizada
a e preparada
a para o efeito. Os óleos usados e combustíveis, e outros hidro
ocarbonetos,
devvem ser armazzenados de fo
orma segura, em
e recipientes
s adequados e resistentes a vazamentos, e em lugar
ace
essível à sua recolha
r
a efecctuar por emprresa devidame
ente licenciada
a e credenciad
da.
Verrificar o estado
o do afluente da ribeira de Vila Pouca, procedendo, qu
uando necesssário, à sua de
esobstrução
ao nível
n
de folhass, ramos, troncos, e outros materiais.
Cria
ar um sistema
a de drenage
em e de decantação das águas
á
pluviais, construindo para o efeito
o valetas ou
can
nais pelo perrímetro da esscavação pre
evista. Avaliarr a necessidade de reve
estimento des
stas valetas
(veg
getação) com vista a reduzir a velocidade
e de drenagem
m das águas.
Fom
mentar a utilizzação e a pre
eservação doss acessos existentes. Caso
o seja necesssário a criaçã
ão de novos
ace
essos interno
os, estes de
evem evitar a destruição
o das zona
as vegetativa
as mais com
mpostas do
pinh
hal/eucaliptal que rodeia a área
á
de conce
essão.
Devvem ser adop
ptadas medida
as para a opttimização da circulação de
e equipamentos móveis no
o interior do
núccleo de explora
ação.
Pre
eservar as linh
has de água no
n interior da concessão,
c
co
oncretamente a que aprese
enta drenagem
m no interior
do núcleo
n
de exp
ploração (linha
a de água afluente à ribeira de Vila Pouca
a).
Efe
ectuar a prospecção arqueo
ológica sistemática, após a desmatação das
d áreas de incidência de
e visibilidade
reduzida, de form
ma a colmatar as lacunas de
e conhecimento.
Efe
ectuar o acompanhamento integral de to
odas as opera
ações que imp
pliquem, nesta
a fase, movim
mentação de
terrras, nomeadam
mente desmatação e escavvação. O acom
mpanhamento
o deverá ser ccontinuado e efectivo
e
pelo
que
e, se existir mais do que
e uma frente de lavra a decorrer em simultâneo, terá que se
e garantir o
aco
ompanhamentto de todas ass frentes.
O acompanhame
a
ento em fase
e de lavra devverá ser conttinuado até se atingirem n
níveis arqueollogicamente
esté
éreis.
Os resultados obtidos
o
no accompanhamento arqueológico poderão
o determinar também a adopção
a
de
med
didas de miinimização complementare
es específica
as (registo documental,
d
sondagens, escavações
arqueológicas, entre
e
outras). Os achados móveis efec
ctuados no decurso destes trabalhos deverão
d
ser
colo
ocados em de
epósito crede
enciado pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
A
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(IGESPAR).
o em fases preparatórias, forem enccontrados vesstígios arqueo
ológicos, os
22. Se, na fase de exploração ou
balhos deverã
ão ser suspen
nsos nesse local, ficando o proponente obrigado a co
omunicar de imediato ao
trab
IGE
ESPAR as oco
orrências, com
m uma propossta de medida
as de minimiza
ação a implem
mentar. Deve ser tido em
con
nta que as áreas com vestíg
gios arqueológ
gicos a serem afectadas têm
m que ser inte
egralmente esc
cavadas.
23. As ocorrências arqueológicas identificadas devem
d
ser inte
egradas em planta
p
de cond
dicionantes do caderno de
a.
enccargos da obra
24. Asssegurar as me
edidas de segurança necesssárias, de forrma a evitar a projecção de
e materiais pa
ara a EN1-7,
em consequência
a do desmonte
e.
nter em boas condições de circulação oss caminhos de
e terra batida a utilizar pelo dumper e pelo
os camiões,
25. Man
sob
bretudo o que liga o núcleo de exploração
o ao estabelec
cimento industtrial.
26. Ben
neficiar os accessos de te
erra batida uttilizados pela concessão, sempre que necessário, através do
esp
palhamento de
d inertes grosseiros, de regularizações, de comp
pactações po
ontuais, e de
e arranjo e
con
nservação de bermas.
b
27. Devve efectuar-se
e a manutençção e a recuperação das vias afectada
as, em conco
ordância com a entidade
gesstora da infra-e
estrutura em causa.
c
28. Con
ntrolar e gerirr as águas re
esiduais prove
enientes das instalações sanitárias, cuja
a manutenção
o e limpeza
devve ser efectuad
da por entidad
de competente
e.
29. Os efluentes líquidos gerados no WC amovível, que será colocado na área
á
de exploração, devem
m ser geridos
enciadas.
por entidades devidamente lice
erditar a depossição de qualq
quer tipo de re
esíduos na áre
ea de exploraçção.
30. Inte
31. Tod
das as captaçõ
ões afectadass devem ser re
ecuperadas/re
epostas e/ou objecto
o
de inde
emnização.
32. A circulação interrna de veículo
os e maquinarria deve ser re
ealizada atravé
és de caminho
os assinalados
s.
33. Casso esteja prevvista a aquisiçção de novos equipamento
os, deve ser dada
d
preferên
ncia a equipam
mentos com
men
nores níveis de potência sonora, com índices de insonorização optimizados e/ou adquirid
das opções
rela
ativas à inson
norização dass componentes mecânicas mais ruidosa
as, como por exemplo a aplicação
a
de
silenciadores noss escapes doss equipamento
os.
Fase de de sactivação
34. Aprresentação de
e um plano de
e desactivação
o a apresentar um ano ante
es do término da vida útil do projecto e
a ap
provar pela Au
utoridade de AIA.
A
35. Devverá ser salva
aguardada a criação
c
de talu
udes com pen
ndentes adequ
uadas a uma boa aplicação
o do coberto
veg
getal previsto, de forma a evvitar a ocorrên
ncia de fenóme
enos erosivoss.
36. Os solos que esttiveram ocupa
ados pelos de
epósitos de es
stéreis deverão
o ser sujeitos a uma mobiliização geral
d
ser utilizzada uma acçã
ão combinada
a de gradagem
m e rolagem para
p
quebrar
por ripagem. Possteriormente, deve
t
suprim
mindo o excessso de macrop
porosidade, re
esultante da escarificação e regularizar a camada de
os torrões,
solo
o.
37. As espécies veg
getais a utiliza
ar na recuperação paisagís
stica deverão ser as adequadas aos fin
ns a que se
a
de deverrem estar ada
aptadas às co
ondições edafo
o-climáticas d
da região sere
em espécies
desstinam, para além
autó
óctones.
Pla
ano de Recup
peração Paisa
agística (PRP
P):
Sem prejuízo
o da apreciaçção que virá a ser feita, em sede de licen
nciamento, do plano de lavrra, que inclui o PRP, este
último deverá ser corrigido
o, de modo a atender
a
aos seguintes aspe
ectos:

•

O plano
p
de planttações deve in
ncluir não só o pinheiro-bra
avo mas tamb
bém as espéccies arbóreas autóctones,
con
nstantes do nú
úmero 2 do arrt.º 27.º do Pla
ano Regional de Ordename
ento Florestal (PROF) do Litoral Centro
para a Sub-regiião homogénea Gândarass Sul (Decretto Regulamen
ntar n.º 11/20
006): carvalho-cerquinho
(Qu
uercus faginea
a subsp. brote
eroi), carvalho
o-alvarinho (Q
Quercus robur)), sobreiro (Qu
uercus suber)) – tal como
sug
gerido no pare
ecer da Autorid
dade Florestall Nacional (AF
FN).

•

Cum
mprir com o espalhamento previsto das
d
terras ve
egetais prove
enientes da d
decapagem do
d local da
exp
ploração, que terão semente
es das espécies que ocorre
em naturalmente no local, d
de modo a ab
branger toda
a árrea de explora
ação,

•

Sob
b pretexto algum
a
devem ser usadass espécies alóctones
a
para as quais tenha sido observado
com
mportamento invasor em terrritório naciona
al.

•

É re
eferida a insta
alação de um sistema de rega
r
que irá abranger
a
toda a área em re
ecuperação. Deve
D
ser reequ
uacionada a in
nstalação de um
u sistema de
e rega que irá abranger toda
a a área em re
ecuperação, uma
u
vez que
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enas será necessária uma rega
r
de instala
ação localizad
da, nas árvores plantadas, d
durante os prim
meiros anos
apó
ós plantação.

•

Devve apresentar medidas cautelares, abran
ngentes e deta
alhadas, que observem
o
a sa
alvaguarda e a protecção
da vegetação
v
existente, nome
eadamente atrravés de mediidas de proteccção da zona radicular que previnam a
oco
orrência de incêndios, a uttilização indevvida de químicos, o seu soterramento,
s
o excesso de água e a
oco
orrência de danos físicos e mecânicos.
m

•

A modelação
m
fin
nal do terreno
o, em particullar na área mais
m
plana, no fundo da ccorta, deve eq
quacionar a
posssibilidade de ser realizad
da de forma mais orgânic
ca e não de nível, assegurando no entanto uma
drenagem eficazz, de forma a não criar zonas
z
depres
ssionárias no terreno, que
e constituam
m bacias de
umulação de água
á
não prevvistas.
acu

•

O caminho
c
prevvisto de acessso ao estabe
elecimento industrial deverá manter o alinhamento de árvores
exisstentes de am
mbos os ladoss, pelo menos numa faixa de
d 10 m, e pro
oceder à plantação nos troços em que
este
e alinhamento
o se encontre em falta.

•

A plantação
p
nas bancadas a cotas superio
ores deve pre
ever a utilizaçã
ão de espécie
es arbustivas e arbóreas
autó
óctones com dimensão con
nsiderável (e superiores às
s constantes no
n EIA) à datta de plantaçã
ão, devendo
con
nformar uma cortina maiss densa, estrratificada, mu
ultiespecíficas,, respeitando
o no entanto o carácter
flore
estal.

•

Devve apresentarr e implemen
ntar um plano
o de manutenção/monitorização com a calendarização para o
con
njunto de ope
erações básicas de manute
enção do rev
vestimento ve
egetal previsto
o, nomeadam
mente: regas
periódicas, fertilizzações, resse
ementeiras, rettanchas/substtituição, limpezas e cortes d
de vegetação,, de forma a
orrecta instala
ação e um desenvolvimen
nto eficaz da vegetação p
proposta. Ess
se plano de
garantir uma co
man
nutenção/mon
nitorização a implementa
ar, e a apre
esentar à autoridade
a
de
e AIA previa
amente ao
licenciamento, deve ainda pe
ermitir avaliar a eventual necessidade de
d estabelecer medidas ad
dicionais em
funçção dos resulttados obtidos..

Fase Prévia
a ao Desmontte

•

Devve proceder ao
a reforço da vegetação acctualmente ex
xistente, na fa
aixa de terreno que separa
a, a área de
exp
ploração da esstrada EN1-7, numa extenssão compreen
ndida sensivelmente entre a zona de inte
ersecção do
limite do concelh
ho com a EN
N1-7 e o vérttice 13 do lim
mite da explo
oração. Deve recorrer à pllantação de
esp
pécies arbustivvas e arbórea
as autóctoness com dimens
são considerá
ável à data de plantação, de forma a
con
nformar uma cortina maiss densa, estrratificada, mu
ultiespecíficas,, respeitando
o no entanto o carácter
flore
estal, minimizando e reduziindo assim o tempo
t
de dura
ação do impaccte visual.

•

Tod
da a vegetaçã
ão arbustiva e arbórea prese
ente nas áreas não afectad
das por movim
mentos de terra
as, deve ser
prottegida e recup
perada, limitan
ndo-se o abate de árvores ao
a estritamentte necessário..

•

A desarborizaçã
d
ão e desmata
agem deve ocorrer
o
apena
as nas faixass de terreno envolvente à frente de
dessmonte, dado estar previsto
o que estas acções se reallizem de forma faseada ao longo de todo o período
de exploração.
e

•

Nass acções de desarborizaçção e/ou dessmatação das
s áreas ou núcleos
n
existe
entes e colon
nizados por
esp
pécies vegetais exóticas invvasoras, o seu
u corte deve antecipar-se
a
a das restanttes espécies, devendo ter
ao
em consideração
o a época de produção
p
de flor
f e semente
e. O material vegetal
v
ou ressíduos vegetaiis resultante
do corte,
c
deve mesmo assim ser
s alvo de rem
moção, transp
porte e elimina
ação eficiente e cuidada.

•

As acções de de
ecapagem e remoção
r
das terras, das árreas e da sua
a envolvente iimediata, inva
adidas pelas
esp
pécies exótica
as invasoras, devem revesstir-se de cuid
dados especia
ais quanto ao
o seu armaze
enamento e
elim
minação, não devendo nun
nca, ser reutilizadas como
o terra vegeta
al nem armazzenadas em conjunto
c
ou
missturadas com as terras isen
ntas de sementes de forma
a a não propa
agar as espéccies com carácter invasor
agressivo.

•

Devve ser realiza
ada a decap
pagem, de fo
orma faseada
a, da camada
a superficial do solo (terra vegetal),
posssuidora do banco
b
de sem
mentes das espécies
e
autóctones, remo
ovida e depossitada em pargas. Estas
devverão ter até 2 m de altura
a. Devem ser colocadas próximo
p
das áreas
á
de ond
de foram removidas mas
erfície das pa
asssegurando que
e é feito em áreas
á
planas e bem drenad
das.. Procederr sobre a supe
argas a uma
hidrrossementeira
a de estabilizzação, e à exxecução de um
u adequado
o sistema de drenagem (s
sulcos para
esccoamento das águas pluviais).

Fase de Exp
ploração - De
esmonte

•

Durrante esta fasse, todas as áreas
á
afectada
as, incluindo to
odas as áreass envolventess perturbadas e à medida
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que
e cessem ou não,
n
as difere
entes frentes de
d exploração
o devem ir se
endo recupera
adas, de forma
a faseada e
progressiva, segu
undo as orientações consta
antes no PRP..

•

A re
ecuperação de
estas áreas, inclui operaçõe
es de limpeza
a e remoção de
d todos os ma
ateriais, desco
ompactação
do solo, modelação do terren
no, de forma tão naturaliza
ada quanto possível e o sseu revestime
ento com as
terrras vegetais, de forma a criar condiçõess favoráveis à regeneração
o natural e crrescimento da
a vegetação
autó
óctone, planta
ada ou não.

•

No que se refere
e, em particula
ar às acções de
d recuperação das bancad
das, estas devvem ocorrer à medida que
am libertas do desmonte e no
n mais curto intervalo de te
empo.
fica

•

Devve ser assegu
urado que tod
da a vegetaçção, incluindo a que vai se
endo introduzzida com as retanchas
r
e
resssementeiras, respeita os crritérios anterio
ormente definiidos e igualme
ente estabelecidos no PRP
P e no plano
de manutenção.
m

•

Devve ser feito o acompanham
mento das con
ndições do rev
vestimento nattural das supe
erfícies interve
encionadas,
de modo
m
a verificcar a recupera
ação da flora e vegetação.

•

Devvem ser toma
adas medidass correctivas nas zonas que
q
eventualm
mente aprese
entem sinais de erosão,
prin
ncipalmente em taludes, de
ecorrentes da drenagem sup
perficial, even
ntualmente com
m recurso a plantações
p
e
outrras soluções de
d engenharia
a natural, mate
eriais susceptíveis de minim
mizar o impactte visual.

•

Devvem ser previistas e implem
mentadas med
didas dissuas
soras e de pro
otecção temp
porária (pisote
eio, animais,
veícculos), através de vedaçõe
es e paliçadass, nos locais a recuperar, de
d forma a pe
ermitir a recup
peração e a
insttalação da veg
getação natura
al.

•

Devvem ser realizzadas regas periódicas da
as áreas sujeiitas a movime
entações de terras durante
e o período
secco, de modo a diminuir as po
oeiras em susspensão, em particular
p
no caminho
c
de accesso à EN1-7
7.

Fase de Des
sactivação

•

Durrante e nos anos poste
eriores à dessactivação, deve
d
igualme
ente verificar--se, a contin
nuidade na
imp
plementação das
d orientaçõe
es constantess no PRP e no
o respectivo plano
p
de manu
utenção. Deve
e ser feito o
aco
ompanhamentto das condiçções do revestimento natu
ural das supe
erfícies intervvencionadas, de modo a
veriificar a recupe
eração da florra e vegetação
o. Durante estta fase, devem
m ser tomada
as medidas co
orrectivas de
zon
nas que even
ntualmente apresentem
a
s
sinais
de ero
osão, principa
almente em taludes, deco
orrentes da
drenagem superfficial.

•

Asssegurar que to
oda a vegetaçção, incluindo a que vai sen
ndo introduzida com as reta
anchas e ress
sementeiras,
resp
peita os critérios anteriorme
ente definidos e igualmente estabelecidoss no PRP.

•

O aterro
a
até àss cotas previsstas no PRP deve assegu
urar, pelas suas caracteríísticas de gra
anulometria,
com
mposição, cam
madas, e níveis de compacctação, de que
e não ocorrerá
á formação de
e camadas im
mpermeáveis
com
m consequente
e acumulação
o de água à su
uperfície.

•

Em caso de ser necessário uttilizar terras de
d empréstimo
o para cobertu
ura, deve ser dada atenção
o especial à
a origem, não
o devendo se
er provenienttes em caso algum, de áreas
á
ocupad
das por plantas exóticas
sua
inva
asoras, para que
q as mesma
as não alterem
m a ecologia lo
ocal e introduzzam plantas in
nvasoras.

•

Os acessos abe
ertos, que não
o tenham utilidade posterio
or, no final da
a obra, devem
m ser desactiv
vados e reuralizados. A recuperação destas áreass, inclui operações de limpe
eza e remoçã
ão de todos os
o materiais,
natu
desscompactação
o do solo, modelação do terreno, de forma tão na
aturalizada quanto possível e o seu
reve
estimento com as terras vegetais, de forma a cria
ar condições favoráveis à regeneração
o natural e
cresscimento da vegetação
v
autó
óctone, planta
ada ou não.

Medidas de compensaçã
ão

•

Aba
ate e substituição gradual das
d espécies vegetais
v
exóticas invasorass presentes na
a área da con
ncessão, por
esp
pécies autócto
ones preconizzadas no PR
RP. O corte deve
d
antecipa
ar-se à época
a de produçã
ão de flor e
sem
mente. O matterial vegetal ou resíduos vegetais resu
ultante do corrte, deverá mesmo assim ser alvo de
rem
moção, transpo
orte e eliminaçção eficiente e cuidada.
Programas de monito
orização:

Recursos Hídricos
H
Supe
erficiais – Qua
alidade da Ág
gua
Objectivo:
minação das águas
á
superficciais.
Fornecer eviidência objectiva sobre a evventual contam
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Parâmetros a monitoriza
ar:
a de monitorização deve incluir, no mínimo,
m
a av
valiação dos seguintes pa
arâmetros: turrvação, pH,
O programa
hidrocarbone
etos dissolvidos, sólidos suspensos tota
ais, óleos e gorduras,
g
oxig
génio dissolviido, carência química de
oxigénio (CQ
QO) e carência
a bioquímica de
d oxigénio (C
CBO5), coliform
mes fecais.
Locais de amostragem, leitura ou observação:
a, imediatame
ente a jusante
e do núcleo de exploraçã
ão, devendo o ponto de
No afluente da ribeira de Vila Pouca
m ser georefere
enciado.
amostragem
Técnicas, métodos
m
analííticos e equip
pamentos nec
cessários:
Os constante
es do Decreto
o-Lei n.º 236/9
98, de 1 de Ag
gosto, ou outro
os que vierem a ser estabelecidas em leg
gislação que
revogue este
e Decreto-Lei.
Frequência de amostrag
gem, leitura ou
o observação
o:
A frequência
a de amostragem para análises da qualid
dade da água deve ser men
nsal (nos mese
es em que exiiste caudal),
e os relatório
os de monitoriização semesttrais.
Duração do
o programa:
O período de
d monitorizaçção da qualid
dade da água
a superficial deve
d
ser efecctuado na fasse prévia à ex
xploração e
durante toda
a a fase de exp
ploração.
Critérios de
e avaliação de
e desempenh
ho:
Para a análiise dos resulttados deve se
er considerado
o o Anexo XX
XI relativos ao
os objectivos ambientais de qualidade
mínima para
a as águas superficiais
s
do
o Decreto-Le
ei n.º 236/98, de 1 de Ag
gosto, comple
ementarmente e para os
parâmetros que
q não consttem desde An
nexo deve ser considerado o Anexo XVI do
d mesmo Decreto-Lei.
Verificando-sse desvios, as
a medidas a adoptar serã
ão, nomeadam
mente, de refo
orço da inspe
ecção sobre o estado de
manutenção
o dos equipam
mentos e da su
ua revisão perriódica, monito
orização da maquinaria de m
modo a evitar derrames e
controlo da circulação na
a exploração. Os planos de monitoriza
ação podem ser objecto de revisão a pedido do
o, ou por decissão desta entid
dade.
proponente à ARH Centro
Recursos Hídricos
H
Subte
errâneos – Qualidade
Q
da Água
Á
Objectivo:
minação das águas
á
subterrâ
âneas.
Fornecer eviidência objectiva sobre a evventual contam
Parâmetros a monitoriza
ar:
mo, a avaliaç
ção dos seguiintes parâmettros: pH, hidro
ocarbonetos
O programa de monitorização deve incluir, no mínim
uras, sólidos suspensos tota
ais, carência química
q
de oxiigénio (CQO) e carência bio
oquímica de
dissolvidos, óleos e gordu
BO5), e condutividade eléctrrica.
oxigénio (CB
Locais de amostragem, leitura ou observação:
m
dois locais
l
a jusante e um a montante no sentido de escoamento
e
Pontos inventariados, inccluindo pelo menos
ptíveis de sere
em afectados pela exploraçção; e, o furo da captação instalado
i
na
subterrâneo e os poços e furos suscep
unidade de lavagem.
m
analííticos e equip
pamentos nec
cessários:
Técnicas, métodos
Os constante
es do Decreto
o-Lei n.º 236/9
98, de 1 de Ag
gosto, ou outro
os que vierem a ser estabelecidas em leg
gislação que
revogue este
e Decreto-Lei.
Frequência de amostrag
gem, leitura ou
o observação
o:
A frequência
a de amostrag
gem para aná
álises da qua
alidade da água subterrâne
eas deve ser semestral efe
ectuada em
época de ág
guas baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos messes. A periodicidade dos
relatórios de monitorização deve ser an
nual.
Duração do
o programa:
O período de
d monitorizaçção da qualid
dade da água
a subterrânea
a deve ser efe
ectuado na fa
ase prévia à exploração,
durante toda
a a fase de exp
ploração e 3 anos
a
após a sua cessação.
Critérios de
e avaliação de
e desempenh
ho:
A degradaçã
ão da qualida
ade da água relativamente
e ao Valor Máximo
M
Recom
mendável (VM
MR) e ao Va
alor Máximo
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Admissível (V
VMA) constan
ntes do Anexo
o I do Decreto--Lei n.º 236/98
8 de 1 de Ago
osto.
Verificando-sse desvios, devem
d
ser identificadas ass fontes de poluição e in
ntervir sobre as mesmas de modo a
minimizar o impacte. Destacam-se pa
ara este tipo de actividade
e as medidass de desconttaminação de solos com
hidrocarbone
etos, verificação e melhoria
a do estado da
as áreas de es
staleiros de ap
poio à explora
ação (imperme
eabilização),
medidas de reforço da in
nspecção sob
bre o estado de manutenç
ção dos equip
pamentos e d
da sua revisão
o periódica,
monitorizaçã
ão da maquina
aria de modo a evitar derra
ames e contro
olo da circulaçção na área d
do projecto. Os planos de
monitorizaçã
ão podem ser objecto de revvisão a pedido
o do proponen
nte à ARH Cen
ntro, ou por de
ecisão desta entidade.
e
Recursos Hídricos
H
Supe
erficiais – Red
de de Drenag
gem
Objectivo:
ão da rede de
e drenagem.
Fornecer eviidência objectiva sobre a evventual afectação do escoamento superficial e afectaçã
Parâmetros a monitoriza
ar:
Eficácia de escoamento
e
da rede de drenagem constrruída e efeitos
s do projecto no
n ribeiro de V
Vila Pouca e se
eu afluente.
Locais de amostragem, leitura ou observação:
Área da exp
ploração; e, em
e vários loca
ais do afluente da ribeira de
d Vila Pouca
a, a jusante d
do núcleo de exploração,
devendo os pontos de am
mostragem ser georeferencia
ados.
Técnicas e métodos:
m
Inspecção visual das estrruturas de dre
enagem, e sua
a integridade. Verificação do
d arraste de materiais parra a rede de
a Pouca e seu
u afluente.
drenagem e ribeira de Vila
Frequência de amostrag
gem, leitura ou
o observação
o:
Semestral, efectuada
e
em época de águ
uas baixas e época
é
de água
as altas, se po
ossível semprre nos mesmo
os meses. A
periodicidade
e dos relatório
os de monitorização deve se
er anual.
Duração do
o programa:
Durante toda
a a fase de exxploração e 3 anos
a
após a sua
s cessação.
Critérios de
e avaliação de
e desempenh
ho:
Verificando-sse a diminuiçção da integrid
dade da rede
e de drenagem
m e/ou assoreamento da rrede de drena
agem, deve
implementarr medidas de minimização
m
e de correcção
o, bem como reforçar a insp
pecção sobre o estado de manutenção
m
da rede de drenagem.
d
Recursos Hídricos
H
Subte
errâneos – Es
scoamento Subterrâneo
S
e Piezometria
a
Objectivo:
ação do escoa
amento subterrrâneo, alteraçção do nível piezométrico
p
Fornecer eviidência objecttiva sobre a evventual afecta
e afectação de captações de água subtterrânea.
ar:
Parâmetros a monitoriza
métrico
Nível piezom
Locais de amostragem, leitura ou observação:
metros instalad
dos no aquíferro superficial, incluindo pelo menos doiss locais a jusa
ante e um a montante
m
no
Três piezóm
sentido de escoamento
e
s
subterrâneo;
p
poços
e furos susceptíveis de serem afe
ectados pela exploração; e,
e o furo da
captação insstalado na unid
dade de lavag
gem.
Técnicas e métodos:
m
Medição do nível piezomé
étrico com recu
urso a sonda de medição de níveis.
gem, leitura ou
o observação
o:
Frequência de amostrag
ade de monittorização do nível
n
hidrostáttico dos ponto
os inventariad
dos deve ser trimestral, efe
ectuada em
A periodicida
época de ág
guas baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos messes. A periodicidade dos
relatórios de monitorização deve ser an
nual.
o programa:
Duração do
Fase prévia à exploração, durante toda a fase de exp
ploração e 3 anos
a
após a su
ua cessação.
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Critérios de
e avaliação de
e desempenh
ho:
Verificando-sse desvios dos níveis piezo
ométricos deve
e ser identifica
ada a causa e implementar medidas de minimização
m
e de correcçção.
Qualidade do
d Ar
Deve ser imp
plementado um programa de
d monitorizaçção da qualida
ade do ar na envolvente
e
da
a área de exploração e/ou
junto às povo
oações (recep
ptores sensíve
eis) mais próximas, até ao raio
r
de 1 km, com
c
a salvagu
uarda de que em
e situação
de reclamaçção, devem se
er efectuadass medições no
o local em ca
ausa imediatam
mente após a reclamação. Esse local
deve, além disso,
d
ser inclu
uído no conjun
nto de pontos a monitorizar.
Parâmetros a avaliar:
ão de partícula
as em suspensão PM10 (μg
g/m3).
Concentraçã
Local de am
mostragem:
O ponto de
e amostragem
m deverá ser desabrigado (não coberto
os, por exem
mplo, por cop
pas de árvore
e ou outros
obstáculos à deposição de
e poluentes attmosféricos).
Métodos de
e amostragem
m:
EN 12341, “Qualidade do
o ar - Procedim
mento de ensaio no terreno
o para demon
nstrar a equiva
alência da refferência dos
o PM10 das partículas
p
em suspensão”; Método
M
gravim
métrico com re
ecurso a um
métodos de amostragem para a fracção
analisador de ar; Filtros de
e membrana com
c
0,8μm de
e porosidade.
e amostragem
m:
Frequência e período de
s
(Maio a Setembro);
S
So
omatório dos períodos
p
de medição
m
≥ 7 dia
as e colheitass de 24 h.
No período seco
Critérios de
e avaliação e desempenho
o:
Valores limitte estabelecidos pelo Decre
eto-Lei n.º 111/2002, de 16
6 de Abril - Co
ondicionada a
aos resultados
s obtidos na
monitorizaçã
ão do 1º ano. Se não se ulttrapassar 80%
% do valor limiite diário (ou seja
s
40 μg/m3
3) em 50% do
o período de
amostragem
m, pelo que só será necesssária nova campanha
c
daí a 5 anos. Se
S os valoress forem ultrapassados a
monitorizaçã
ão será anual.
Medidas a im
mplementar em
e caso de desvio:
d
Limite e controlo da veloccidade de circu
ulação no ace
esso; Impleme
entação do Prrojecto e/ou re
egularização do
d acesso à
área, por ap
plicação de um
ma camada de
e asfalto betuminoso ou de
e agregados; Reforço do prrocedimento de
d aspersão
com água; Criação
C
de barrreiras artificia
ais à dispersão
o dos poluente
es, utilização de estabilizad
dores químicos, aplicação
de lâminas fiiltrantes sintétticas.
Duração:
e ter início no período entre Maio a Setem
mbro, subsequ
uente à aprova
ação do projec
cto.
Fase de exploração. Deve
Ruído
O programa proposto no 1º Aditamentto ao EIA (de
e Agosto de 2010)
2
deverá ser revisto d
de modo a co
onsiderar os
seguintes asspectos:

•

Aca
autelar a eve
entual classificcação oficial de zonas miistas e sensíveis, a efectu
uar pelos mu
unicípios, na
veriificação do cumprimento do
os valores limite legais.

•

a primeira campanha
Em termos de periodicidade,
p
c
de
e monitorizaçã
ão deve ter lugar antes do início dos
trab
balhos de prep
paração para exploração, de
d forma a ca
aracterizar os níveis sonoros da situação
o actual, com
basse em mediçções represen
ntativas que colmatem as incorrecçõe
es e inconsisstências dete
ectadas nas
med
dições efectua
adas no EIA.
A segunda
s
campanha de mo
onitorização deverá
d
ocorre
er no primeiro
o ano de funccionamento, devendo
d
ser
garantido que a exploração se
s encontra em
e pleno func
cionamento. A entrega do respectivo re
elatório deve
orrer até 2 messes após a rea
alização das campanhas.
c
oco
Apó
ós a segunda campanha, a monitorizaçã
ão poderá pas
ssar a ter uma
a periodicidad
de quinquenall (de 5 em 5
ano
os). Contudo, caso seja cla
aramente veriificado o cum
mprimento do RGR, apenass será necess
sário realizar
novvas monitorizzações caso ocorram allterações na exploração (alteração nos equipam
mentos, nas
técn
nicas/regime de exploraçã
ão e/ou no horário
h
de fun
ncionamento), alteração d
do volume de
e tráfego de
pessados envolvid
do no transporrte de materia
ais e/ou eventu
uais reclamaçõ
ões.
Noss casos em que sejam dete
ectadas não conformidades
c
s com o RGR
R, devem ser d
despoletadas medidas de
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nimização, sen
ndo necessário efectuar no
ova avaliação após a conccretização desssas medidas,, de forma a
legal.
dem
monstrar que foi
f reposta a conformidade
c

•

Em situação de reclamação, devem ser effectuadas me
edições acústicas no local em causa imediatamente
ós a reclamaçã
ão. Esse locall deverá, além
m disso, ser inc
cluído no conjunto de ponto
os a monitoriza
ar.
apó

•

Devvem ainda serr seguidas as indicações do
o documento “Notas
“
Técniccas para Relattórios de Moniitorização de
Ruíído – Fase de
e Obra e Fasse de Explora
ação”, publicado em Novem
mbro de 2009
9 e disponível no sítio de
inte
ernet da APA.

Validad
de da DIA:
Entidade de
e verificação da
D
DIA:

22 de Dezembro
D
de 2012
2
Autorida
ade de AIA
O Secretá
ário de Estado
o do Ambiente
e

Assinatura:

Humberto Delgado
D
Ubacch Chaves Rossa
(No uso das delegações de
e competências, despacho
d
n.º 932/2
2010 (2.ª série),
publicado no Diário da Repúbllica de 14/01/2010
0)

Anexo: Re
esumo do conte
eúdo do proced
dimento, incluin
ndo pareceres apresentados
a
p
pelas
entidadess consultadas; Resumo
R
da
consulta pública; e, Razõe
es de facto e de
e direito que jusstificam a decisã
ão.
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O
ANEXO
Resumo
o do Procedim
mento de AIA
 Instrrução do proce
edimento de AIA
A no dia 19 de Abril de 20
010.
 A Ag
gência Portuguesa do Ambiiente (APA), enquanto
e
Auto
oridade de AIA
A, nomeou a
resp
pectiva comisssão de avaliaç
ção (CA), com
mposta por se
ete elementos
s, dos quais
três da APA, um da
d Administraç
ção da Região
o Hidrográfica
a (ARH) do Ce
entro, um da
missão de Coo
ordenação e Desenvolvime
ento da Regiã
ão do Centro (CCDR-C),
Com
um do Instituto de Gestão
o do Patrimó
ónio Arquitecctónico e Arqueológico
A
ESPAR), um do
d Laboratório
o Nacional de
e Energia e G
Geologia (LNEG) e um do
(IGE
Instituto Superior de Agronomia
a (ISA).
 Análise do estud
do de impacte
e ambiental (EIA), para e
efeitos de verrificação de
ectivada em sede de reuniã
ão da CA, foi realizada em 21 de Maio
confformidade, efe
de 2010.
2
 Soliccitação de ele
ementos adicio
onais, para vá
ários factores ambientais, ao
a abrigo do
n.º 5 do artigo 13.º Decreto-L
Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro 11
1, ficando o
prazzo suspenso até
a à sua entre
ega, que ocorrreu no dia 08 d
de Agosto de 2010.
 Declaração de conformidade do
o EIA em 25 de
d Agosto de 2
2010.
 Análise dos parecceres solicitados a entidades externas.
 Análise dos parecceres sectoriaiis das entidad
des que compõ
õem a CA.
 Visitta de reconhe
ecimento ao lo
ocal do projeccto, no dia 12 de Outubro de
d 2010, em
colaboração com o proprietário
o, a entidade proponente e a equipa que
e realizou o
EIA.
Resumo do conteúdo do
o
procedimen
nto, incluindo
o
dos parecerres
apresentado
os pelas
entidades consultadas:
c

a a qual decorrreu durante 2
22 dias úteis, desde o dia
 Realização da consulta pública
d Setembro de
d 2010 a 27 de
d Outubro de
e 2010.
27 de
 Elab
boração do Pa
arecer Técnico
o Final da CA.
 Prep
paração da prroposta de DIA
A e envio para
a a tutela (reg
gisto de entrad
da n.º 6167,
de 7 de Dezembro
o de 2010).
 Emisssão da DIA.
Resumo
o dos Parecerres Externos
Os pare
eceres emitid
dos pelas enttidades consu
ultadas encon
ntram-se no Anexo
A
I do
Parecerr Técnico Fina
al da CA e resu
umem-se de seguida.
s
 A Au
utoridade Florrestal Naciona
al (AFN) é favvorável ao pro
ojecto condicio
onado a um
conjunto de med
didas, na sua
a maioria de índole legisladora. Desta
acam-se as
dicionantes le
egais relativas
s a corte de eucaliptos
e
e p
pinheiro bravo
o. Realça a
cond
nece
essidade de garantir
g
a prottecção contra incêndios, no
omeadamente
e através da
consstituição de uma
u
faixa de gestão de co
ombustível em
m todo o perrímetro com
largu
ura mínima de
d 100 m, dos
d
veículos de transportte e máquinas estarem
equipados com dispositivos
d
de
e segurança suplementare
es, e de serem tidas em
conssideração as medidas co
onstantes do Plano Municcipal de Deffesa Contra
Incê
êndios (PMDFCI) dos conce
elhos de Coim
mbra e de Con
ndeixa-a-Nova
a. O parecer
da AFN
A
refere ain
nda que o plan
no de recupera
ação paisagísstica deve cons
siderar para
a refflorestação a utilização de outras
o
espécie
es, para além do previsto com
c
pinheiro
bravvo, igualmente
e constantes no Plano Re
egional de Ordenamento Florestal
F
do
Centro Litoral, com vista à dive
ersificação da floresta da sub-região hom
mogénea de
Gandâra Sul.
ndego, S.A., nada
n
tem a opor
o
ao projeccto, informand
do que não
 A Águas do Mon
existtem na área do projecto quaisquer
q
infra
a-estruturas p
pertencentes à águas do
Mon
ndego.
A pressente DIA to
omou em con
nsideração to
odas as posiições e reco
omendações
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expresssas nos parecceres externos
s recebidos.

No âmb
bito da consu
ulta pública fo
oram recebidos quatro pa
areceres com a seguinte
proveniê
ência: Rede Ferroviária
F
Na
acional (REFE
ER); Rede Energética Nacio
onal (REN);
Estradas de Portug
gal, SA (EP)); Instituto da Conservaçção da Natu
ureza e da
B).
Biodiverrsidade (ICNB
 A REFER
R
inform
ma que a áre
ea objecto de
e estudo não
o interfere co
om a Rede
Ferrroviária Nacion
nal (RFN), pelo que não se pronuncia sob
bre o projecto.
 A RE
EN refere que
e a área da co
oncessão “Alto
o da Serra n.ºº 2” abrange um
u troço da
Rede Nacional de
e Transporte de Gás Natu
ural (RNTGN)), mais precis
samente, do
oduto de 1º esscalão denom
minado por Leiiria/Braga (Lote 2). Verifica
a que a área
gaso
adsttrita à explora
ação e ocupad
da pela unida
ade industrial distam mais de
d 20 m do
eixo do gasoduto
o, não preven
ndo qualquer afectação directa do projecto com o
gaso
oduto. Destacca a necessid
dade de, no caso de eve
entuais interve
enções nos
caminhos, nomea
adamente, ma
anutenção, alargamento, p
pavimentação, drenagem,
para
a possibilitar tráfego
t
preten
ndido, estas devem
d
ser pre
eviamente va
alidadas e a
sua realização accompanhada pela REN-Ga
asodutos, de modo a mantterem-se as
nece
essárias condições de segu
urança e opera
acionalidade d
da RNTGN.
 A EP, SA verifica
a que a área
a de concessã
ão mineira inttercepta a inffra-estrutura
rodo
oviária EN1-7 que se encon
ntra sob sua jurisdição,
j
num
ma extensão aproximada
de 480
4 m, entre o km 6+460 e 6+940.
6
Aponta
a para a necessidade de:
-

Assegurar as medidas de segurançça necessária
as, de forma a evitar a
p
a EN1-7,, originados po
or explosões aquando do
projecção de materiais para
desmonte. A CA quantto a este asp
pecto refere q
que não está
á prevista a
d explosivos;;
utilização de

-

Respeitar a distância a que se referre a alínea j) do n.º 1 do art.º 8.º do
ei n.º 13/71, de
d 23/01, que
e neste caso é definida pe
ela crista do
Decreto-Le
talude de escavação,
e
igual ou superio
or em uma ve
ez e meia a profundidade
das escava
ações;

-

Vedar o accesso em terrra batida, exisstente aproxim
madamente ao
o km 6+600
(da EN1-7
7) e toda a ex
xtensão da frente de explo
oração confinante com a
estrada (atté cerca do km
m 6+940), com
m vedação idê
êntica à existente (prumos
com rede de
d arame liso)) de forma a dar
d cumprimen
nto ao definido
o no art.º 7.º
do Decreto
o-Lei n.º 13/94
4, de 15/2001. Informa que a colocação da vedação
carece de autorização prévia da EP, SA;
S

-

Remoção das
d manilhas de betão do acesso referid
do no ponto anterior
a
e do
acesso desactivado e existente
e
ao km
k 6+350 bem
m como, a rep
posição das
respectivass valetas.

Resumo do resultado da
a
consulta pú
ública:

 O IC
CNB informa
a que não é expectável que o proje
ecto em ava
aliação seja
suscceptível de afe
ectar de form
ma significativa
a a Reserva N
Natural do Pa
aúl de Arzila
(loca
alizada a 1,5 km
k a Oeste), desde que se
ejam tomadas medidas que assegurem
o co
orrecto funcion
namento da unidade
u
de lavvagem, no qu
ue respeita ao
o tratamento
das águas residuais, de mod
do a evitar a poluição das linhas de
e água que
atravvessam o Pau
ul de Arzila
Os úniicos efluentess líquidos gerrados serão as águas ressiduais proven
nientes das
instalaçções sanitária
as, que se enc
contram na un
nidade de lavvagem a qual se encontra
licencia
ada. Refere-sse ainda que
e, está previssto o controllo e gestão das águas
residua
ais provenientes das insta
alações sanitá
árias, cuja m
manutenção e limpeza é
efectua
ada por entid
dade compete
ente. Existirá
á ainda um W
WC amovívell, que será
colocad
do na área de
e exploração. Os efluentes líquidos aquii gerados serã
ão enviados
para en
ntidades devid
damente licen
nciadas. Neste
e sentido, é asssegurada a qualidade
q
da
água das
d linhas de água
á
em causa.
As pre
eocupações, bem
b
como as recomenda
ações e cond
dicionantes, vertidas
v
nos
pareceres apresentados em sede
s
de Co
onsulta Públiica foram devidamente
d
conside
eradas na ava
aliação efectua
ada e na elabo
oração da pre
esente DIA.
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A emisssão da presente DIA é funda
amentada no teor do Pareccer Técnico Final da CA e
na respectiva proposta da Autorida
ade de AIA, destacando-se
e de seguida os
o principais
os que a justificcam.
aspecto
O projeccto em análise respeita ao “Projecto de Exploração n
na Concessão
o de Caulino
“Serra Norte n.º 2””, em fase de
e projecto de
e execução, rrelativo à exp
ploração de
depósito
os minerais de
e caulino.
Da área
a total do pro
ojecto (13,3 ha), 10,6 ha estão adstrittos à área de
e lavra. Os
restante
es 2,7 ha são destinados às
s zonas de de
efesa, a áreass de depósitos
s provisórios
de terra
as vegetais, de depósitos de materiaiss estéreis para enchimentto parcial e
nivelamento da escavvação, e áreas
s para as insta
alações de ap
poio.
A unida
ade industrial de crivagem
m, lavagem e filtroprensagem do materrial extraído
encontra
a-se já licenciada e serve as
a actuais explorações.
O princcipal objectivo
o do projecto
o é a produçção de caulin
no (filtro-prens
sados) com
aplicaçã
ão na indústria cerâmica do “barro bran
nco” e de co-p
produtos cons
stituídos por
areias, com
c
aplicação
o na indústria da construçã
ão civil e das obras pública
as, e argilas,
com apllicação na indústria do “barrro vermelho”.
Pretend
de-se nesta exploração
e
extrair e processsar, num pe
eríodo aproxim
mado de 20
anos, cerca
c
de 229
9 868 tonela
adas de caulino, num rittmo de produção anual
equivale
ente a 11 49
93 toneladas. O objectivo
o final é forn
necer matéria
as-primas à
indústria
a de cerâmica
a de acabamen
nto.
O proje
ecto prevê aplicar medidas
s de recupera
ação paisagísstica no espaç
ço afectado
pela áre
ea da explora
ação, em conc
comitância co
om o avanço d
da lavra, poss
sibilitando a
requalifiicação ambien
ntal dos espaç
ços afectados.

Razões de facto
f
e de
direito que justificam
j
a
decisão:

Da avaliação efectua
ada, conclui-s
se que não são
s
expectávveis impactes ambientais
negativo
os de especial relevância
a, sendo este
es de um m
modo geral minimizáveis
m
mediantte a concretiza
ação das cond
dições disposttas na presentte DIA.
Contudo
o, destacam-sse os seguinte
es aspectos:
 Ao nível
n
dos recu
ursos hídricos
s superficiais, refere-se a p
potencial dete
erioração da
qualidade do aflu
uente da ribe
eira da Vila Pouca, na zzona Norte e Centro da
do ao arrastamento de partículas em ssuspensão nas águas de
exploração, devid
esco
orrência superrficial, em alturas de maior precipitação.
p
Os efeitos deccorrentes des
stas situações são min
nimizáveis mediante
m
a
implementação de uma rede de drenagem
m periférica na
as zonas de escavação,
visando a diminuiição do arrastte de partícula
as sólidas pellas águas de escorrência
(med
dida de minim
mização n.º 14 da presente DIA).
D
 Ao nível
n
dos recu
ursos hídricos
s subterrâneoss, pelo potenccial aumento do risco de
vulnerabilidade à poluição dos
s aquíferos (p
principalmente
e do aquífero
o superficial
alado na formação do Bom
B
Sucesso
o), em resulttado da des
smatação e
insta
deca
apagem, e, pela
p
intersecç
ção do nível freático e co
onsequente alteração
a
do
regim
me de escoam
mento subterrâ
âneo.
Apessar da formaçção do Bom Sucesso
S
consttituir um aquíffero livre e su
uperficial, de
fraca
a produtivida
ade e como tal, em terrmos hiodrog
geológicos, de
d reduzida
exprressão, onde inclusive não foram identifiicadas captaçções de água,, importa de
qualquer modo proteger.
p
Nes
ste sentido, devem ser im
mplementadas todas as
didas de minim
mização de bo
oas práticas co
onstantes na presente DIA, bem como
med
os programas
p
de monitorização
o da qualidade
e da água sub
bterrânea, do escoamento
e
subtterrâneo e pie
ezometria, de modo a iden
ntificar de form
ma atempada
a a eventual
ocorrrência de situ
uações negativas sobre o escoamento
e
o
ou a qualidade
e da água e
procceder à implementação das medidass de correcçção que vierem a ser
conssideradas ade
equadas ao efe
eito.
 Ao nível
n
do uso do
d solo e orde
enamento do território, refe
ere-se que o projecto em
apre
eço é compatívvel com Plano
o Director Mun
nicipal (PDM) de Coimbra.
No que
q
respeita à Reserva Ecológica
E
Naccional (REN), o projecto in
nsere-se em
“Áre
eas estratégiccas de protec
cção e recarg
ga de aquífe
eros”. De aco
ordo com o
esta
abelecido no Decreto-Lei n.º
n 166/2008,, de 22 de A
Agosto, o qual define o
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Regime Jurídico da REN (RJ
JREN), refere
e-se que o p
projecto em apreço tem
enqu
uadramento nas
n
excepçõe
es previstas no
n artigo 20.º (n.ºs 2 e 3) do referido
diplo
oma, desde que cumprid
das as condições estabe
elecidas na Portaria
P
n.º
1356
6/2008, de 28 de Novembro
o, no sentido de
d obter a devvida autorizaçã
ão.
Verifficou-se o inccumprimento dos
d requisitos da referida p
portaria nomed
damente do
disposto nos itenss i), ii) da alín
nea d) do pon
nto V do Ane
exo I da referiida portaria,
meadamente que
q
a preten
nsão esteja prevista e re
egulamentada
a em plano
nom
mun
nicipal de ordenamento do
o território e que seja recconhecida pela autarquia
como revestindo interesse público municipal..
mo tal, conclui--se que deve o projecto fica
ar condicionad
do à compatibilização com
Com
o RJJREN, nos termos do dispos
sto na condiciionante n.º 1 d
da presente DIA.
D
Deve
em ainda, ser apresentada
as medidas de compensaçção ambiental, a executar
na fa
ase de explorração ou pós--exploração, podendo
p
aind
da apresentar medidas de
recu
uperação de outras pedreiras ambienta
almente degra
m
a dar
adadas, de modo
cumprimento ao disposto
d
no ite
em vi) da alíne
ea d) do ponto
o V do Anexo I da Portaria
1
de
e 28 de Novem
mbro (condicio
onante n.º 1 da
a presente DIA
A).
n.º 1356/2008,
Face ao
o exposto e po
onderados os factores em presença,
p
concclui-se que o “Projecto
“
de
Exploração na Conce
essão de Caullino “Serra No
orte n.º 2””, po
oderá ser apro
ovado desde
que cum
mpridas todas as condições constantes da presente DIA.
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