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INTRODUÇÃO 

No âmbito do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto de licenciamento da 

pedreira “Formigoso”, cujo proponente é GRAVALIMA – GRANITOS DO VALE DO LIMA, LDA., a 

Comissão de Avaliação nomeada para o efeito considerou necessário, ao abrigo dos n.º 6 e 

7 do Artigo 13º, do 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, solicitar ao proponente o envio de 

esclarecimentos/elementos adicionais a este projecto, no âmbito da avaliação técnica do 

EIA. 

 

Face ao exposto e em resposta ao oficio com ref.ª 505 da DRE – Norte, de 27 de Abril de 

2010, e ao ofício com o ID 824773 da CCRD – Norte, de 19 de Abril de 2010, vimos por este 

meio elucidar os pontos solicitados. 
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1 – Ordenamento do Território e Uso do Solo: 

Em relação aos aspectos relacionados com a Reserva Ecológica Nacional (REN), deverão 

ser apresentados os seguintes elementos em falta no EIA: 

 

1.1. Quantificação da superfície total da REN afectada pelo projecto; 

A área de projecto (área que se pretende vir a licenciar) é de 50 321,50 m2. Assim, a área de 

projecto encontra-se praticamente toda incluída em Reserva Ecológica Nacional (REN), 

ocupando cerca de 48.500 m2. Neste sentido, em termos percentuais verifica-se que o 

projecto afectará em cerca de 96% a área de REN. 

A área da Reserva Ecológica Nacional que será afectada pela implantação/continuação do 

projecto está dividida por duas classes “Áreas com Risco de Erosão”, cerca de 17.400 m2, 

e “Cabeceiras das Linhas de Água”, cerca de 44.700 m2. Em aproximadamente 13.600 m2 

as duas classes de REN sobrepõem-se. 

 

 

Figura 1 – Totalidade das áreas ocupadas pela REN, com indicação da sobreposição das 

duas classes em presença. 
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Figura 2 – Áreas com Riscos de Erosão (17.400 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cabeceiras das Linhas Água (44.700 m2). 

 

A seguinte tabela pretende simplificar os valores indicados e representados nas figuras 

anteriores: 
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Tabela 1 – Distribuição da Reserva Ecológica Nacional na Área de Projecto. 

Classe de Ren Área Ocupada 

Cabeceiras das Linhas de Água 31.100 m2 

Áreas Com Risco de Erosão 3.800 m2 

Sobreposição de Cabeceiras das Linhas de Água + Áreas com 

Risco de Erosão 

13.600 m2 

Total 48.500 m2 

 

1.2. Carta da REN de Ponte de Lima, em vigor, com a implantação da acção no interior 

da mesma, respeitando o procedimento de autorização quanto à ocupação de áreas 

REN; 

Apresenta-se em anexo a respectiva carta de REN de Ponte de Lima, com implantação do 

projecto. 
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1.3. Da análise da Carta de REN de Ponte de Lima, aprovada pela RCM n.º 81/2005, de 

31 de Março, constatou-se que o sistema afectado pelo projecto será “Áreas com 

risco de erosão” e “Cabeceiras de linhas de água”, sendo que a pretensão poderá 

ser autorizada desde que cumpra, cumulativamente, os requisitos definidos na alínea 

d) do ponto V – Prospecção e exploração de recursos geológicos (massas minerais – 

pedreiras) do anexo I da Portaria n.º 1356/2008, devendo ser o promotor demonstrar 

o seu cumprimento. 

No sentido de proceder ao enquadramento da pretensão de exploração da pedreira foi 

solicitada à autarquia de Ponte de Lima a respectiva Declaração de Interesse Público 

Municipal, que se apresenta em anexo. 

 

1.4. Quanto à compatibilidade com o PDM, e face às condicionantes encontradas – REN, 

Baldios sujeitos a regime florestal e Baldios administrados pelas Juntas de Freguesia 

e Associações de Compartes – deve ser consultada a Autoridade Florestal Nacional 

para obtenção de parecer favorável e ser obtida a Declaração de Interesse Municipal 

do projecto. 

No enquadramento do processo de licenciamento do projecto, dando seguimento à 

resolução do Grupo de Trabalho reunido no âmbito do artº 5º do Decreto Lei nº 340/2007 de 

12 de Outubro, foi já consultada a Autoridade Florestal Nacional, cuja solicitação se 

apresenta em anexo. 

 

2 – Ecologia: 

Relativamente aos aspectos relacionados com a Ecologia, considera-se que a 

documentação apresentada é insuficiente para proceder à caracterização e diagnóstico 

necessários à emissão do parecer, na medida em que, apesar de reconhecidos e 

mensurados os impactes, designadamente sobre a flora e a fauna, não são apresentados 

elementos de caracterização da situação actual e da ocorrência das espécies florísticas e 

faunísticas que permitam validar estas conclusões. 

Neste pressuposto, recomenda-se que o estudo seja complementado com: 

 

2.1. Informação cartográfica de caracterização e distribuição dos biótopos referenciados; 
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De acordo com o solicitado apresenta-se em anexo carta de ocupação/biótopos, delimitada 

com base em foto aérea, que pretende enquadrar os limites da área em estudo, em termos 

de ocupação do solo. 

 

Evidenciam-se assim, pela proximidade, a envolvente florestal bem como os terrenos 

ocupados por matos baixos. 

 

2.2. Identificação e quantificação das espécies florísticas e faunísticas que sustentaram a 

avaliação de impactes apresentada. 

No sentido do recomendado, no âmbito do descritor Ecologia, interessa referir, dentro da 

metodologia utilizada para a caracterização e análise deste factor ambiental, que as 

condições ideais para a realização de um estudo deste âmbito, com um nível de detalhe 

superior, requer um período temporal de amostragem que por vezes, e no caso concreto da 

pedreira “Formigoso” não é compatível com o período de elaboração do Estudo de Impacte 

Ambiental e processo de licenciamento. Este facto é desde logo apontado como um lacuna 

a considerar, e que deverá ser ponderada no contexto da indústria e do projecto em causa. 

No sentido de colmatar a lacuna apontada, é usualmente enquadrada a situação actual do 

projecto, que se reporta geralmente a uma área já intervencionada, e onde as 

características “naturais” estão já comprometidas. 

Assim opta-se por uma análise, no que toca essencialmente aos biótopos, que permita 

compreender o valor ecológico das estruturas ainda existentes, numa área que já se 

encontra intervencionada e que se pretenderá manter assim durante um período de tempo, 

que poderá ser significativo, em função da existência ou não de matéria prima, neste caso 

concreto, xisto. 

A componente conservacionista não é assim abordada, essencialmente pelas razões acima 

indicadas. 

Saliente-se que durante as visitas efectuadas foi detectada a existência de espécies que 

coexistem com a actividade extractiva há algum tempo, nomeadamente coelhos, e algumas 

espécies de aves, tais como a poupa, o cuco ou a gralha, com capacidade de adaptação à 

actual ocupação dos solos que é essencialmente extractiva. Deste modo, as espécies mais 

sensíveis à ocupação humana potencialmente existentes terão abandonado a área em 

questão e adoptado novos habitats nas áreas contíguas, as quais apresentam 

características ecológicas semelhantes. 
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Para evitar análises, que possam prejudicar os factores ecológicos, opta-se também por 

maximizar a valorização, considerando, concretamente no caso da Fauna, e onde existe, 

informação disponível referente a áreas sensíveis, relativamente próximas.  

Contudo e uma vez que a actividade extractiva está implantada na Serra de Antelas há 

décadas, os impactes resultantes da exploração da pedreira “Formigoso” ou os impactes 

cumulativos resultantes da laboração conjunta das unidades extractivas existentes na 

envolvente não serão susceptíveis de alterar a situação actual em termos faunísticos. 

As medidas de mitigação apontadas e que deverão ser aplicadas durante a exploração e 

após a finalização do projecto, consideram desde logo um cenário, normalmente mais 

exigente face à situação que realmente ocorre, o que garante à partida uma 

reabilitação/valorização do espaço no que se refere à sua ecologia. 

São referenciadas acções no âmbito do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, 

que vão no sentido concreto do restauro do espaço afectado pela indústria extractiva e 

transformadora, levando em conta o enquadramento onde se insere. 

 

3 – Paisagem: 

Em relação ao EIA em causa, e no que concerne ao descritor Paisagem, cumpre informar: 

 

3.1. A cartografia sectorial apresentada, nomeadamente as cartas 04 a 09, deverá ser 

reformulada, no sentido de demonstrar a análise efectuada, mas a uma escala de 

maior detalhe, tendo em conta a dimensão da pedreira; 

As cartas 04 e 09 foram reformuladas no sentido de apresentar de forma mais clara a 

situação apresentada, tendo sido mudada a escala para 1/5000 e 1/10000, respectivamente. 

 

3.2. A parte descritiva do EIA, no que se refere a este descritor, não pode apenas 

proceder a uma ligeira indicação do enquadramento regional da área, tem, 

outrossim, que analisar a situação de referência face à escala local de inserção do 

projecto devendo, da metodologia a utilizar, constar a caracterização do território nas 

vertentes necessárias à descrição da Paisagem; 

Na situação de referência apresentada foram descritos os principais biótopos existentes na 

zona envolvente da exploração, assim como uma breve descrição do relevo, baseada na 

análise da cartografia produzida referente à paisagem. 
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De modo a clarificar ou completar a caracterização a uma escala mais local, seguidamente 

são apresentados os principais elementos da paisagem existentes na envolvência da área 

em estudo. 

 

Relevo 

O relevo é essencialmente montanhoso, onde surgem vales bem definidos com perfil em V, 

típico de zonas com variações acentuadas. Este tipo de relevo é típico da zona minhota ao 

qual A. Cancela d’Abreu e al. denominou de Montanha do Minho.  

Os declives são geralmente acentuados, podendo passar os 30% nas zonas mais 

declivosas e ser planos nas zonas de vale. 

A altimetria do local apresenta variações de 200m entre os vales e as zonas mais elevadas, 

sobretudo na relação existente entre o vale do Ribeiro do Caldeirão e o ponto mais elevado 

onde se localiza Antela, onde a variação é superior aos 300m. 

 

Coberto Vegetal e Uso do Solo 

Pela análise da fotografia aérea, carta de biótopos e fotografias do local, verifica-se a 

predominância de uma matriz florestal, por vezes interrompida por manchas de matos 

ocupados sobretudo por Tojo, urze e carqueja e manchas ripícolas. 

As áreas florestais são povoadas essencialmente por espécies de pinhal e eucaliptal, 

verificando-se que existem zonas que actualmente estão em processo de reflorestação. 

Relacionadas com as zonas mais baixas ou vales, o uso do solo predominante são áreas 

agrícolas de pequena dimensão, características do minifúndio, onde normalmente se 

encontram próximo de zonas urbanas. 

Antela considera-se ser o ponto mais alto confinado dentro da bacia visual a partir da 

exploração, onde toda a zona de vertente, encosta e cabeceira estão povoadas por matos. 
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Coordenadas: Datum Lisboa Hayford Gauss IGEOE 
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Figura 3.1 – Carta com os biótopos existentes na envolvente. 
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Rede de Drenagem 

A rede de drenagem é composta por um sistema de linhas de água bem definido que segue 

um padrão regular, associado ao tipo de relevo existente. 

 

Figura 3.2 – Esquema de drenagem 

 

3.3. A Análise visual a realizar deverá contemplar não só os elementos cartográficos 

apresentados mas igualmente material fotográfico que suporte as indicações 

constantes da parte descritiva; 

Referentes a este ponto serão apresentadas as fotografias, que mostram as principais 

características referidas e descritas no ponto anterior. 

Os pontos fotografados encontram-se localizados sobre a carta militar nº28, escala 1/25000, 

a qual é apresentada esquematicamente em baixo. 
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Figura 3.3 – Esquema com localização dos pontos analisados a partir do exterior da área em 

estudo. 

 

Ponto P1 – Felgueiras (41º48'30.03"N; 8º37'30.47"W) 
 

 

 

Figura 3.4 – Imagem a partir da localidade de Felgueiras na direcção da exploração. 
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Figura 3.5 – Imagem a partir da localidade de Felgueiras na direcção da exploração. 

 

Ponto P2 – Brumaia (41º48'16.82"N; 8º38'05.82"W) 

 

 

Figura 3.6 – Imagem a partir da localidade de Brumaia na direcção da exploração. 
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Figura 3.7 – Imagem a partir da localidade de Brumaia na direcção da exploração. 

 

 

Ponto P3 – Estrada N201 (41º48'47.22"N; 8º36'46.41"W) 

 

 

Figura 3.8 – Imagem a partir da localidade Estrada N201 na direcção da exploração. 
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Ponto P4 – Estrada N201 (41º48'58,75"N; 8º37'02.03"W) 

 

 

Figura 3.9 – Imagem a partir da localidade Estrada N201, para Este. 

 

 

Figura 3.10 – Imagem a partir da localidade Estrada N201, para Sul. 
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Figura 3.11 – Imagem a partir da localidade Estrada N201 para Norte. 

 

Ponto P5 – Estrada N201 (41º49'11.87"N; 8º37'01.18"W) 

 

 

Figura 3.12 – Imagem a partir da localidade Estrada N201 para Este. 
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Figura 3.13 – Imagem a partir da localidade Estrada N201 para Sul. 

 

Ponto P6 – Antela (41º48'03.58"N; 8º37'12.21"W) 

 

 

Figura 3.14 – Imagem a partir de Antela para Norte. 
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Figura  3.15– Imagem a partir de Antela para Nordeste. 

 

Fotografias a partir da exploração para o exterior. 

 

Figura 3.16 – Esquema com levantamento topográfico da localização dos pontos 

fotografados. 

 

P1 

P2 

P3 
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Ponto P1 

 

Figura 3.17– Imagem a partir da estrada N201, para a entrada da área. 

 

Ponto P2 

 

Figura 3.18– Imagem a partir da área em estudo, para Este. 
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Ponto P3 

 

Figura  3.19– Imagem a partir da exploração, para Este. 

 

 

Figura  3.20– Imagem a partir da exploração, para Este. 
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3.4. Deverá proceder-se igualmente à análise das unidades de paisagem, com detalhe 

suficiente para a compreensão da qualidade, sensibilidade e fragilidade da paisagem 

associadas ao território afectado e ao tipo de projecto que está instalado. 

 

De acordo com a descrição efectuada no ponto 3.1. desta adenda referente às várias 

componentes da paisagem, onde se descreve o tipo de relevo, tipo de uso do solo 

associado e uma breve descrição da hidrografia, reflecte o tipo de paisagem existente na 

envolvente da área em estudo e com isso a unidade de paisagem onde se insere a área em 

estudo. 

Da análise feita e depois de analisados os vários pontos e o tipo de projecto proposto, a 

pedreira será feita um foco de impacte importante e que a ampliação proposta, marcará a 

paisagem de forma inequívoca. 

O tipo de relevo montanhoso, associado a um tipo de uso do solo florestal com 

predominância de matos nas zonas mais altas, características principais desta unidade de 

paisagem à qual A. Cancela d’Abreu et al. denominou de Montanha do Minho, faz com que 

qualquer intervenção e sobretudo uma exploração de rochas, seja um foco de perturbação 

do carácter da paisagem, porque implica remoção de coberto vegetal e alterações de 

topografia, quando analisado a uma escala local. 

A uma escala mais abrangente (superior a 1/10000), a exploração sobressairá por 

alterações de cor, em relação à dominância envolvente. Devido a esse factor, será um ponto 

que potencialmente marcará a paisagem. 

Embora se considere que pelo coberto vegetal existente na envolvência da exploração 

(predominantemente florestal), faça diminuir a sensibilidade paisagística no espaço 

envolvente e logo tenha uma capacidade de absorção média, o facto desta exploração ser 

isolada, fará com que interfira com o carácter da paisagem e seja sempre uma marca 

permanente na paisagem, embora localizado e de magnitude média. 

A visibilidade do projecto a grandes distancias (ver carta de análise visual reformulada, em 

anexo) é um factor importante, uma vez que a pedreira será desenvolvida em flanco de 

encosta e dificilmente se poderão adoptar medidas de minimização dadas as características 

da exploração e da topografia local, que não permitem a instalação de barreiras visuais que 

impeças a visibilidade a mais de 1500m de distancia, ou seja, a encosta oposta na margem 

esquerda do ribeiro do Caldeirão. 
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Em conclusão, considera-se que na proximidade ou a distancias mais curtas do foco de 

impacte, a paisagem consegue absorver o efeito causado a nível do coberto vegetal e da 

topografia. A distâncias superiores a capacidade de absorção é mais reduzida, 

especialmente a partir dos pontos mais elevados. 

 

4 – Recursos Hídricos: 

4.1. Deverão ser evidenciados os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos relativos 

quer ao abastecimento de água por furo de captação quer à rejeição dos efluentes 

domésticos para fossa séptica e poço absorvente. 

Apresenta-se em anexo a informação pretendida. 

 

 

5 – Resumo Não Técnico (RNT): 

Em relação aos aspectos da consulta pública (CP), e tendo em conta a apreciação d 

conformidade, após a análise efectuada ao RNT, considera-se que o mesmo não apresenta 

as condições necessárias para abertura da CP, tendo como base a nota técnica “Critérios 

de Elaboração de Resumos Não Técnicos elaborada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente”, pelo que se entende deverão ser colmatadas as seguintes lacunas e prestados 

os seguintes esclarecimentos: 

 

5.1. Deverá ser apresentada a fase em que se encontra o projecto; 

5.2. Deverão ser explicitadas as classes A e F, referidas na página 13. 

 

O novo RNT deverá ainda reflectir a toda a informação adicional e ser apresentado em 

suporte de papel e suporte informático, com data actualizada, de acordo com o disposto no 

Despacho n.º 11874/2001 (Diário da República – II, n.º 130 – 5 de Junho) em que, de 

acordo com o ponto I, os ficheiros das peças escritas e desenhadas que o proponente é 

obrigado a entregar devem ser em pdf (portable document format), num único documento, 

respeitando a estrutura do RNT apresentado em suporte de papel. 


