MINISTÉRIO DO AMBIENT
TE E DO ORDENAMENTO
O DO TERRIT
TÓRIO
Ga
abinete do Se
ecretário de Estado
E
do Am
mbiente
DECLARAÇ
ÇÃO DE IMPA
ACTE AMBIEN
NTAL
Designação
o do Projecto:
Tipologia de
d Projecto:
Localização:
Propo
onente:
Entidade liicenciadora:
Autorida
ade de AIA:

Identificação
o
Pedreira Mina dos Carvalhos
C
Fase
e em que se encontra
e
o
Anexo
o II – ponto 2, a)
Projecto de Execução
projecto
o:
Concelho de Mondim de Basto
o, freguesia de
e Atei
Joaquim Carneiro Ribeiro
o & Filhos, Lda
a.
Dire
ecção Regiona
al de Economia do Norte (D
DRE-N)
Comissão
o de Coordena
ação e Desen
nvolvimento Re
egional do
Data: 5 de Ab
bril de 2011
N
Norte
(CCDR-N
N)

Dec
cisão:

Declaração de
d Impacte Ambiental
A
(DIA
A) Favorável Condicionad
da

1. Compa
atibilização do
o projecto com
m o Regime Jurídico da Re
eserva Ecológica Nacional
(RJRE
EN), nomeada
amente com o disposto no
o item vi) da alínea d) do ponto V do
Anexo I da Portaria n.º 1356/2008
8, de 28 de No
ovembro.

Condiciionantes:

2. Comun
nicação prévia junto da Autoridade de
d AIA caso se proceda a qualquer
alteraçção ao acesso
o principal à pedreira prop
posto no Estudo de Impactte Ambiental
(EIA). Tal alteração deve ser dev
vidamente jusstificada e aco
ompanhada de elementos
ementares qu
ue permitam avaliar even
ntuais interferê
comple
ências com os recursos
hídrico
os superficiaiss, sendo que a solução a adoptar
a
deverrá garantir a manutenção
das acctuais condiçõ
ões de escoa
amento de lin
nhas de água e de levada
as. Caso daí
advenh
ham novos impactes ne
egativos, devverão ser oss mesmos devidamente
d
caracte
erizados e apresentadas
a
as respectivvas medidas de minimiza
ação ou de
compe
ensação adequadas ao efeito.
3. Presta
ação da cauçã
ão do Plano Ambiental de
e Recuperação
o Paisagística
a (PARP), a
determ
minar pela CC
CDR-N, nos termos previstos no art.ºº 52 do Dec
creto-Lei n.º
270/20
001, de 6 de Outubro, rep
publicado pelo
o Decreto-Leii n.º 340/2007
7, de 12 de
Outubrro.
4. Concre
etização integ
gral das medid
das de minimizzação e de co
ompensação, bem como a
dos pla
anos de monittorização cons
stantes da pre
esente DIA.
5. A pressente DIA não
o prejudica a necessária
n
ob
btenção de quaisquer outros
s pareceres,
autorizzações e/ou liicenças previs
stos no quadrro legislativo e
em vigor, com
mo sejam as
entidad
des com com
mpetências específicas na
as áreas suje
eitas a condiicionantes e
servidõ
ões.

1. Definiçção do caminh
ho a criar e/ou
u a beneficiar para acesso principal à pedreira. Deve
ser de
emonstrado qu
ual dos dois acessos
a
Sul/P
Poente, ou No
orte/Nascente
e, se reveste
de imp
pactes menos significativos..

Elementos a entregar
em sede de
licenciamen
nto:

Dada a pré-existê
ência de um
ma área adjjacente à p
pedreira em apreço, já
ação, caso se
e venha a utiliz
zar o acesso
profundamente alterrada por uma antiga explora
Nascente, deverão as instalaçõe
es sociais e parque
p
de blo
ocos localizar--se na zona
no. Neste ca
aso devem ser
s
retirados todos os materiais que
Nascente do terren
impede
em a livre cirrculação da água
á
na linha
a de água cla
assificada com
mo “Leitos e
Cursoss de Água” in
nserida na Re
eserva Ecológ
gica Nacional (REN), atravessada pelo
acesso
o Nascente, e repostas
s as condições de drrenagem originais com
renaturalização da área
á
com esp
pécies autócto
ones. A benefficiação deste acesso não
c
no
ovas impermeabilizações e terá que resp
peitar a drena
agem natural
deve contemplar
do terrreno, sem con
ntaminação do
o solo e da águ
ua.
2. Aprese
entação dos percursos,
p
iden
ntificando as vias
v
a utilizar n
no escoamentto do granito
resulta
ante da explorração da pedreira, bem co
omo estimativa
a das respecttivas cargas,
comprovando que os
o percursos escolhidos
e
são
o os mais ade
equados para proceder ao
transporte de equipa
amentos e ma
ateriais de/parra a pedreira, das terras de empréstimo
e/ou materiais
m
exccedentários a levar para
a destino ad
dequado, min
nimizando a
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passag
gem no interio
or dos aglomerados populaccionais e junto
o a receptores
s sensíveis.
3. Declarração de com
mpromisso de colaboração num plano d
de manutenção das vias
utilizad
das na acçã
ão de explorração da pe
edreira, que venha a se
er acordado
conjun
ntamente, com
m outros utiliza
adores e com a entidade ressponsável pella respectiva
gestão
o.
4. Projeccto da envolve
ente acústica ou instalação
o de barreira
as acústicas, o qual deve
contem
mplar a criação
o de maior nú
úmero de ecrãs arbóreos pa
ara o efeito.
5. Plano de monitoriza
ação que evide
encie o não assoreamento,
a
, a não contam
minação das
linhas de água, bem
m como a não
o erosão dos leitos e respe
ectivas margens, devendo
omplementado
o com relatórrios fotográficcos, sendo a sua periodic
cidade, pelo
ser co
menoss, trimestral du
urante o prime
eiro ano e posteriormente an
nual.
6. Demon
nstração da não intersecçã
ão do nível freático, devendo estar previs
stas medidas
de min
nimização caso tal se venha
a a verificar.
O
Outras
condiç
ções para lice
enciamento ou
o autorização do projecto
o:
Medida
as de Minimiz
zação:
Fase de pre
eparação/exploração:
1. Executa
ar as seguinte
es medidas co
onstantes na Lista
L
de Medid
das de Minimização Geraiss da Fase de Construção,
disponívvel no sítio de Internet da Agência Portug
guesa do Amb
biente: 9, 19, 30
3 a 33, 37, 41
1, 43, 45.
2. Impleme
entar e cumprrir integralmen
nte as medidass constantes no
n Plano de Pedreira
P
(Plano
o de Lavra e PARP).
P
3. Assegurrar que na ela
aboração e na
a implementaçção do PARP são
s utilizadass espécies florrestais ripícola
as, tais como
Alnus gllutinosa (amie
eiro) e Fraxinu
us angustifolia
a (freixo), sob
bretudo nas margens
m
das lin
nhas de água
a, bem como
espécies folhosas de
e crescimento
o mais rápido
o para a cria
ação das corttinas arbóreass/barreiras visuais e das
as arbóreas, como
c
por exe
emplo Acer pseudoplatanu
p
us e Castane
ea sativa, em
m vez da mon
nocultura do
mancha
pinheiro
o bravo – Pinu
us pinaster, em concordânccia com o dis
sposto no Plan
no Regional d
de Ordenamento Florestal
(PROF) do Tâmega.
à zonas de efectiva
e
explorração e respe
ectivos acesso
os as acções pontuais
p
de desmatação, destruição do
4. Limitar às
coberto vegetal, limpe
eza e decapa
agem dos solo
os, devendo ser
s preservado
o o coberto ve
egetal em tod
das as áreas
não afecctadas pela exxploração.
5. Iniciar os
o trabalhos de
e escavação e aterro logo que
q os solos estejam
e
limpos, evitando re
epetições de acções
a
sobre
as mesm
mas áreas.
6. Procede
er à decapage
em da terra viva e ao seu armazenamen
nto em pargas, para posterior reutilizaçã
ão em áreas
afectada
as pela pedreira, previamen
nte aos trabalhos de movim
mentação de te
erras. Deverá ser garantida
a a cobertura
da parga
a por semente
eira adequada
a, de forma a manter
m
a boa qualidade do solo.
7. Remove
er e encaminh
har a destino final, privilegia
ando-se a sua
a reutilização,, a biomassa vegetal e outros resíduos
resultan
ntes das activid
dades desmattação, destruiçção do cobertto vegetal, limpeza e decapagem dos solo
os.
8. Realizarr uma campanha de mediçções de vibra
ações, no 1º ano
a
de explorração, e de a
acordo com os resultados
obtidos apresentar um
u plano de monitorização
o a validar pe
ela Autoridade de AIA, be
em como as medidas de
minimiza
ação que venham a afigura
ar-se necessárrias.
9. Interrom
mper em períodos de alta pluviosidade a execução
e
de escavação
e
e aterro,
a
tomand
do as devidas
s precauções
para asssegurar a esta
abilidade dos taludes
t
e evita
ar o respectivo
o deslizamentto.
10. Garantirr o acompanhamento arque
eológico em fa
ase de desma
atação à qual se deverá seg
guir uma repro
ospecção de
toda a área
á
e a obserrvação das rocchas para dete
ecção de arte rupestre.
11. Garantirr o acompanha
amento arque
eológico de tod
das as acções
s com impacto
o directo no so
olo e no subso
olo.
12. Garantirr a prospecçã
ão arqueológicca nas zonas destinadas a áreas funcion
nais da obra ((depósitos de terra, áreas
de emprréstimo, outras).
13. Impleme
entar um siste
ema de recolh
ha e drenagem
m de águas pluviais, o qual deve ser con
nstituído por dois sistemas
para pe
ermitir que as águas de esscorrência, após decantaçã
ão, se apresen
ntem livres de
e partículas sólidas
s
e em
condições de serem reencaminhad
r
das para a red
de de drenage
em natural: (i) exterior – de fforma a imped
dir que estas
atinjam a área de exxploração prop
priamente dita
a. Este subsis
stema deve ser
s constituído
o por uma red
de de valas,
criadas em torno da escavação,
e
en
ncaminhando as
a águas para
a as linhas de água naturaiss, reintegrando
o-as na rede
de drena
agem natural; (ii) interior – este sistema consiste
c
na ac
cumulação da
as águas em b
bacias naturais
s, ou criadas
caso se
eja necessário
o, de modo a evitar circu
ulação em loc
cais indesejad
dos, em que a circulação
o é feita por
gravidad
de. Na bacia sofrem
s
um estágio de deca
antação e a pa
artir destas, ap
pós se enconttrarem livres de
d partículas
em susp
pensão, são re
eintegradas na
a rede de dren
nagem natura
al ou utilizadass para a asperrsão dos caminhos.
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14. Garantirr o não assorreamento (de
eposição/acum
mulação de de
etritos) dos le
eitos dos curssos de água, de forma a
preserva
ar a galeria rip
pícola, assegu
urando a dren
nagem superficial natural, a não contamin
nação das linhas de água
existentes no caminh
ho de acesso à exploração
o, e a capacid
dade de esco
oamento das mesmas, de modo a não
uir para agrava
ar os riscos de
e extravasão marginal.
m
contribu
15. Procede
er à recolha e tratamento de
e águas conta
aminadas, qua
ando detectada
a a contamina
ação por hidro
ocarbonetos.
16. Garantirr uma zona impermeabilizada e coberta para proce
eder às opera
ações de repa
aração e man
nutenção de
veículoss bem como à lubrificação de
d máquinas e equipamenttos, com local específico pa
ara contenção
o dos óleos e
outros re
esíduos líquid
dos, para poste
erior encaminhamento a de
estino final ade
equado.
17. Manter um registo acctualizado dass quantidades de resíduos gerados
g
e resspectivos desttinos finais, co
om base nas
e acompanham
mento de resíduos.
guias de
18. Procede
er à deposição
o de rejeitadoss/escombros (restos
(
de roch
ha) nas zonass menos sensíveis e menos
s expostas.
19. Assegurrar que os ca
aminhos ou accessos nas im
mediações da área do projecto não ficam obstruídos ou em más
condições, garantindo
o a limpeza regular
r
dos acessos
a
e da área afecta à futura pedreira, possibilittando a sua
u
por parte da popu
ulação local.
normal utilização
20. Disponib
bilizar um livvro de registo
o de reclama
ações e/ou pedidos
p
de in
nformação, devendo ser apresentado
comprovvativo do respectivo envio
o e meios utilizados na su
ua publicitação
o. Estes com
mprovativos te
erão que ser
remetido
os à Autoridad
de de AIA no prazo
p
de 30 dias após licen
nciamento da pedreira.
p
21. Garantirr que as deton
nações são precedidas de avisos
a
sonoros
s adequados.
22. Garantirr uma redução
o das operaçõ
ões de taqueio
o com recurso a explosivos.
23. Garantirr a adopção de medidas em
e permanên
ncia, de sane
eamento de blocos
b
que se
e encontrem em
e situação
instável e possam con
nstituir risco de
d queda ou de
eslizamento.
24. Procede
er à instalação
o de uma ved
dação e de um
ma cortina arbórea a delim
mitar a pedreirra na sua tota
alidade. Esta
medida deverá ser im
mplementada no
n prazo de um
m ano após o início da explloração.
25. Salvagu
uardar os bloccos de granito que actualme
ente afloram, para futurame
ente serem re
eutilizados na recuperação
da imag
gem do sítio e da topografia do terreno.
26. Garantirr que o avançço da exploraçção é efectuad
do de forma fa
aseada, com o objectivo de
e promover a revitalização
das área
as intervencio
onadas no ma
ais curto espaçço de tempo possível,
p
conccentrando as a
afectações em
m áreas bem
delimitadas, evitando a dispersão de
d frentes de lavra em difere
entes locais e em simultâne
eo.
uturas à topog
grafia e restan
ntes caracterís
sticas do locall, designadam
mente volumetria e cor dos
27. Adaptarr as infra-estru
materiaiis.
28. Garantirr a plantação de arbustos de modo a funcionarem como barreira visual, aos locais de ex
xtracção das
rochas, para ocultaçã
ão visual da exxploração.
29. Garantirr o arranjo e manutenção
m
d acessos no
dos
n interior da futura
f
pedreira
a, nomeadam
mente definindo
o corredores
de serviço, ordenando
o os acessos e os caminhos para a circulação de veículos e maquin
naria.
Fase de des
sactivação:
30. Garantirr que, após o encerramentto da pedreira
a, o Plano de
e Manutenção
o do PARP se
e desenvolva durante um
período mínimo de 3 anos.
ão do local co
om espécies autóctones e aplicação de
e um esquema
a de plantaçã
ão adequado
31. Garantirr a revegetaçã
para a reintegração da zona afecta
ada, pela explo
oração na pais
sagem circund
dante (cumprimento do PAR
RP).
ente degradad
da, considerando ainda a
32. Garantirr o restabeleccimento e reccuperação paisagística da área envolve
reposiçã
ão das condiçções naturais de infiltração
o, com a desc
compactação e arejamento
o dos solos, bem
b
como o
adoçam
mento e regularização dos ta
aludes mais prroeminentes.
33. Utilizar os materiais rejeitados da
d exploração
o, que foram armazenado
os nas escom
mbreiras temp
porárias, no
processo de recupera
ação.
Planos
s de monitorização:
Os programa
as de monitorização deverrão apresenta
ar, pelo menos, os aspecto
os seguidamente descritos.. Deverá ser
apresentada
a anualmente à Autoridade
e de AIA um relatório glob
bal que inclua
a os resultado
os de cada programa
p
de
monitorizaçã
ão, bem como o ponto de situação relativamente ao cu
umprimento da
as medidas de
e minimização
o.
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Pla
ano Geral de Monitorizaçã
ão para o Ruíd
do:
Objectiv
vos da monito
orização
Controle constante
c
das emissões de ruído para o meio
m
ambiente
e - 2 receptore
es sensíveis m
mais próximos.
Verificação
o das previsõe
es efectuadass durante o pro
ocedimento de
e AIA.
Avaliação da necessida
ade da implem
mentação de medidas
m
mitiga
adoras.
Avaliação da eficácia da
as medidas mitigadoras.
Registo hisstórico do ambiente sonoro
o da área avaliiada.
Fases da
d monitorização
Definição dos
d pontos de
e medição.
Recolha de valores.
Análise e tratamento
t
do
os dados.
Elaboração de Relatório
o.
Estudo e recomendação
r
o das medidass mitigadoras em função do
os resultados obtidos.
o
Enquad
dramento lega
al (Decreto-Le
ei n.º 9/2007 de
d 17 de Jane
eiro)
Valores máximos admisssíveis definido
os segundos os
o instrumento
os de planeam
mento territoria
al (uso do solo
o).
Requisitoss acústicos pa
ara a instalação e exercício de actividades
s ruidosas de carácter perm
manente e tem
mporário.
Requisitoss acústicos pa
ara actividadess ruidosas em especial.
Caracterização da fo
onte (Modo de
e Laboração))
Equipamentos/máquina
as utilizados no
o processo de
e exploração.
Horário de
e laboração da
a pedreira.
Caracterização da Árrea envolven
nte (descrição
o da envolven
nte)
Existência
a de outras fon
ntes potenciaiss de poeiras (e
efeito cumulattivo).
Parâmetros acústico
os a monitorizzar
Indicador de
d ruído diurn
no, em dB(A) [Ld] – valor do
o nível sonoro
o médio de longa duração, determinado durante uma
série de pe
eríodos diurno
os representattivos de um an
no.
Indicador de
d ruído entardecer, em dB
B(A) [Le] – va
alor do nível so
onoro médio de
d longa dura
ação, determin
nado durante
uma série de períodos do
d entardecer representativvos de um ano
o.
Indicador de ruído noctturno, em dB((A) [Ln] – valo
or do nível so
onoro médio de
d longa dura
ação, determin
nado durante
uma série de períodos nocturnos
n
reprresentativos de
d um ano.
Indicador de ruído diurrno-entardecer-nocturno, em
m dB(A) [Lde
en] – valor do
o nível sonoro
o associado ao
a incómodo
global.
Parâmetros meteoro
ológicos a mo
onitorizar
Temperatu
ura do ar, preccipitação, velo
ocidade e direccção do vento
o.
Técnica
a de Medição (NP-1730)
Microfone colocado a um
ma altura de 1.2
1 a 1.5 m accima do solo.
Condiçõess meteorológiccas de acordo
o com a NP 17
730 (1996).
Medições efectuadas co
om filtro de po
onderação A.
Medição re
ealizada em Fast
F
(e em Imp
pulsivo noutro
o canal e em simultâneo).
Medições efectuadas no
o período de referência
r
que
e abrange o fu
uncionamento das fontes so
onoras em cau
usa.
Intervalos de tempo de medição que permitam obte
er níveis sono
oros representtativos do amb
biente sonoro em estudo.
Caracterização dos pontos
p
de am
mostragem
Distância ao
a receptor se
ensível mais próximo
p
e à fonte emissora de ruído.
Condiçõess meteorológiccas ocorrentess no local ou relativos
r
à esta
ação meteoro
ológica mais próxima.
Periodic
cidade da me
edição
Ano Zero (antes do início da exploração) - Camp
panha de amo
ostragem efecctuada para ccaracterizar a situação de
referência.
Fase de exxploração - Ca
ampanhas bie
enais (de modo a acompanh
har a evolução
o dos níveis d
de emissão de
e ruído).
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Plan
no Geral de Monitorização
M
o para as Poe
eiras (PM10)
Objectiivos
Controle constante
c
das concentrações
c
de poeiras na atmosfera.
Verificação das previsõe
es efectuadas durante
d
o proce
edimento de AIA
A.
Avaliação da necessidad
de da implemen
ntação de med
didas mitigadora
as.
Avaliação da eficácia dass medidas mitig
gadoras.
Registo hiistórico da quallidade do ar da
a área avaliada..
Faseam
mento
Recolha de
d dados.
Análise e tratamento doss dados.
Elaboraçã
ão de Relatório.
Estudo e recomendação
r
o de medidas mitigadoras,
m
em
m função dos resultados obtido
os.
Enquad
dramento leg
gal (DL 111/20
002, de 16 de Abril)
Valores Liimite e Limiaress de Alerta para
a as concentra
ações dos polue
entes na atmossfera.
Métodos e Critérios de Avaliação
A
das concentrações
c
d poluentes atmosféricos.
dos
Normas so
obre Informaçã
ão ao público.
Caracte
erização da fonte
f
(Modo de
d Laboração
o)
Equipame
entos/máquinass utilizados no processo
p
de exxploração.
Número de
d horas de labo
oração da pedreira.
Caracte
erização da Área
Á
envolven
nte (descriçã
ão da envolve
ente)
Existência
a de outras fonttes potenciais de
d poeiras (efeito cumulativo).
Monito
orização de PM
M10
Partículass em suspensã
ão susceptíveiss de serem reccolhidas através
s de uma toma
ada de amostrra selectiva, co
om eficiência de
corte de 50%,
5
para um diâmetro
d
aerodiinâmico de 10µ
µm.
Monitoriza
ação de parâme
etros meteoroló
ógicos.
Temperatura, Velocidade
e do vento e Humidade Relattiva.
Técnica
as de mediçã
ão (Orientaçõ
ões sobre o modo
m
de reco
olha de PM10) – EN 12341
O fluxo de
d ar em torno
o da tomada de
d ar não devve ser restringiido por eventu
uais obstruções que possam
m afectar o seu
escoamen
nto na proximid
dade do dispossitivo de amostrragem (normalm
mente, a algun
ns metros de distância de ediffícios, varandass,
árvores e outros obstá
áculos e, no mínimo,
m
a 0,5
5 m do edifício mais próxim
mo, no caso dos pontos de
d amostragem
m
representa
ativos da qualid
dade do ar na linha de edificaçção).
Em geral, a tomada de ar
a deve estar a uma distância
a entre 1,5 m e 4 m acima do solo. Poderá sser necessário, nalguns casoss,
d 8 m). A loc
calização em posições
p
maiss elevadas pod
de também se
er
instalá-la em posições mais elevadass (até cerca de
apropriada
a se a estação for representattiva de uma va
asta área.
O exausto
or do sistema de
d amostragem
m deve ser posicionado de mo
odo a evitar a re
ecirculação do ar expelido pa
ara a entrada do
sistema.
A tomada
a de ar não devve ser posicion
nada na imedia
ata proximidade
e de fontes, pa
ara evitar admisssão directa de
e emissões não
misturada
as com o ar ambiente.
Factores de
d carácter logístico (acessibilidade, seguran
nça).
Localizzação dos pontos de amos
stragem
Junto do(ss) receptor(es) sensível(is) ma
ais próximo(s), potencialmente
e afectado(s) pela
p actividade da pedreira.
Caracte
erização dos pontos de am
mostragem
Distância((s) da pedreira ao(s) receptor((es) sensível(iss) mais próximo
o(s).
Condiçõess meteorológica
as ocorrentes no
n local ou rela
ativos à estação
o meteorológica
a mais próxima
a.
Campa
anhas de amo
ostragem (duração e calen
ndarização)
7 dias, inccluindo o fim-de
e-semana (de modo a obter informação relativa à qualida
ade do ar deterrminada por ou
utras fontes que
não a ped
dreira.
Ano Zero - Campanha no ano zero da implementaçção do projecto
o (situação de referência já e
efectuada com
m o objectivo de
ar a situação de referência, no
o âmbito do esstudo de impactte ambienta).
caracteriza
Fase de exploração
e
- 1º ano após licen
nciamento e possteriormente de
e acordo com os
o resultados o
obtidos.
Valor liimite diário para
p
PM10 para
ra protecção da
d saúde hum
mana
1ª Fase – 50 µ/m3 para um
u período de 24 Horas (data
a de cumprimen
nto 1 de Janeirro de 2005).
40 µ/m3 para um
u período de 1 Ano civil (datta de cumprime
ento 1 de Janeiiro de 2005).
2ª Fase – 50 µ/m3 para um
u período de 24 Horas (data
a de cumprimen
nto 1 de Janeirro de 2010).
20 µ/m3 para um
u período de 1 Ano civil (datta de cumprime
ento 1 de Janeiiro de 2010).
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Plano Geral de Mon
nitorização para a Gestão de Resíduos
s
Objectiivos da moniitorização
A monito
orização a nívvel da gestão
o de resíduoss terá duas abordagens,
a
p um lado pretende-se uma actuação
por
o
constante
e no sentido de
d prevenir e remediar pote
enciais ocorrências como os
o derrames e contaminaçã
ão dos solos, o
controle dos locais de
e armazenam
mento de resíd
duos e a rec
colha selectiva
a desses resíduos referen
nciados (óleoss,
e empresa crredenciada, gestão
g
diária de resíduos sólidos urban
nos, controle dos locais de
e
sucatas), por parte de
amentos/viaturas, entre outros aspectos. Por outro lad
do pretende-se controlar e acompanhar o
manutençção de equipa
cumprime
ento da legisla
ação em vigor.
Fases da
d monitoriza
ação
Procedim
mento constantte e diário durrante a vida útil da pedreira
a. As condiçõe
es deverão se
er aferidas pelo encarregado
o
da pedre
eira numa basse semanal. Desta
D
forma, deve ser verrificado o esta
ado de manu
utenção dos contentores
c
de
e
resíduos, dos locais de manutençção, intervind
do em função
o da análise
e efectuada a
através das operações de
manutençção necessárias.
Correcção de problema
as.
Manutençção dos locaiss de recolha de
d armazenam
mento de resíduos, nomea
adamente dep
pósito em bidõ
ões de óleos e
sucatas, contentores de
d resíduos sólidos
s
urban
nos (RSU), en
ntre outros, que
q
deverão ser armazena
ados em loca
al
abilizado.
impermea
Documen
ntação e arquivo de todas as
a guias de aco
ompanhamen
nto de resíduoss.
Preenchim
mento anual do Mapa Inte
egrado de Re
egisto de Res
síduos, dispo
onível no sítio
o de internet do SIRAPA –
Sistema Integrado da Agência Portu
uguesa do Am
mbiente, confo
orme o dispossto no Decreto
o-Lei n.º 178//2006, de 5 de
Setembro
o, bem como na
n Portaria n.ºº 1408/2006, de
d 18 de Deze
embro.
Periodiicidade
Procedim
mento constantte e diário durrante a vida útil da pedreira
a. As condiçõe
es deverão se
er aferidas pelo encarregado
o
da pedre
eira numa basse semanal. Desta
D
forma, deve ser verrificado o esta
ado de manu
utenção dos contentores
c
de
e
resíduos, dos locais de
e manutenção
o, entre outros aspectos, in
ntervindo em função da análise efectuad
da através das
es de manuten
nção necessárrias.
operaçõe
Plano de Mon
nitorização para
p
Socioeco
onomia
Elaborar relatório
r
anual, relativo à rece
epção e processsamento das reclamações/ssugestões/pedidos de informa
ação registado
os
no livro dissponibilizado para o efeito na Junta de Fregu
uesia de Atei.
Plan
no Geral para
a a Implementação das Me
edidas de Rec
cuperação Pa
aisagística
Objectiivos da moniitorização
Assegura
ar o cumprimento das medid
das apontadass no PARP.
Verificar o cumprimentto da introduçã
ão de espécie
es florestais ripícolas, tais como
c
Alnus gllutinosa (amieiro) e Fraxinu
us
angustifolia (freixo), so
obretudo nas margens das linhas de águ
ua, bem como
o espécies follhosas de crescimento mais
rápido pa
ara a criação das cortinass arbóreas/barreiras visuais
s e das mancchas arbóreas, como por exemplo Ace
er
pseudopllatanus e Casttanea sativa, em
e vez da mo
onocultura do pinheiro bravo
o – Pinus pina
aster.
Fases da
d monitoriza
ação
Este plan
no de monito
orização visa reforçar a importância do
d cumprimen
nto das mediidas constanttes do PARP
P,
nomeada
amente as medidas consideradas de implementaçã
ão imediata, as medidas faseadas (no
o decorrer da
a
exploraçã
ão) e as medid
das de recupe
eração final.
Periodiicidade
Deverá ser
s acompanhado rigorosam
mente o crono
ograma temporal apresentado no PARP
P, sendo que,, após final da
a
exploraçã
ão, esta monittorização deve
erá prolongar-se por um perríodo mínimo de 3 anos.
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Valida
ade da DIA:

5 de Abril de 2013

Entidade de verificaçã
ão
da DIA:

Autorida
ade de AIA

O Secrettário de Estad
do do Ambientte

Ass
sinatura:

Humberto Delgado Uba
ach Chaves Ro
osa
(No uso das delegações de
d competências, despacho n.º 932
2/2010 (2.ª série),
publicado no Diário da Repúb
blica de 14/01/201
10)

Anexxo: Resumo do conteúdo do procedimento,
p
in
ncluindo dos pa
areceres aprese
entados pelas entidades consu
ultadas; Resumo
o
da Consulta
C
Pública
a; e Razões de facto e de direitto que justificam
m a decisão.
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ANEXO
Resumo
o do procedim
mento de AIA


O Estudo de Im
mpacte Ambie
ental (EIA) foii remetido pe
ela Direcção Regional da
Eco
onomia do Norte (DRE
E-N) para a Comissão
o de Coordenação e
Dessenvolvimento
o Regional do
o Norte (CCDR
R-N), que se cconstitui como
o Autoridade
de Avaliação de
e Impacte Am
mbiental (AAIA) de acordo
o com o Dec
creto-Lei n.º
e Maio, alterad
do e republica
ado pelo Decre
eto-Lei n.º 197
7/2005, de 8
69//2000, de 3 de
de Novembro.



A CCDR-N,
C
enq
quanto Autoridade de AIA
A, nomeou a respectiva Comissão
C
de
Ava
aliação (CA) composta por 14 elemento
os, dos quaiss 11 da CCDR-N, um da
Adm
ministração da
a Região Hidrrográfica (ARH
H) do Norte, u
um do Instituto
o de Gestão
do Património Arquitectónico
A
o e Arqueoló
ógico (IGESP
PAR) e um da
d Direcção
gional de Culttura do Norte (DRC-N).
Reg



Ten
ndo em conta que o proces
sso foi instruíd
do a 18 de Ma
aio de 2010, a apreciação
da conformidade
e do EIA terria de ocorrer até ao dia 30 de Junh
ho de 2010.
Con
ntudo, foram solicitados elementos adiccionais a 22 d
de Junho de 2010, tendo
deccorrido 25 diass úteis do praz
zo de conform
midade.



O prazo
p
dado pela
p
CA para entrega dos elementos adicionais solic
citados para
efe
eitos de confo
ormidade foi o dia 31 de Agosto
A
de 20
010, tendo o mesmo sido
cum
mprido. A CA entende
eu emitir uma
u
propostta de declaração de
dessconformidade
e, nos termos a seguir expla
anados.
Ava
aliada a respo
osta dada pelo proponente
e aos elementtos adicionais
s solicitados,
con
nstatou-se que
e todos os fac
ctores ambienttais reuniam ccondições para
a permitirem
a sua
s
correcta avaliação, excepto
e
o facctor ambienta
al Sistemas Biológicos
B
e
Bio
odiversidade. De facto o EIA em aprreço não esttava de acorrdo com as
disposições leg
gais em vigo
or, nem cum
mpria os Crittérios para a Fase de
e
AIA, não tendo sida obtida a ind
dispensável resposta
r
ao
Conformidade em
solicitado, pelo que foi decla
arada a desco
onformidade d
do EIA e o consequente
c
o processo de AIA, de acordo com o e
estipulado no ponto 8 do
enccerramento do
artiigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de M
Maio, com as
s alterações
intrroduzidas pelo
o Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Nove
embro.

Resumo do conteúdo do
o
procedimen
nto, incluindo
o
dos parecerres
apresentado
os pelas
entidades consultadas:
c


Em
m sede de audiência
a
prév
via, a DRE-N
N remeteu à Autoridade de AIA as
alegações do pro
oponente, atra
avés do docum
mento datado de 13/10/2010.



Apó
ós análise dass alegações, a CA considerrou que as ale
egações apres
sentadas em
sed
de de Audiênccia Prévia resp
pondem às insuficiências q
que resultaram
m na decisão
de declaração desfavorável
d
c
. Assim cons
sideraram-se
na fase de conformidade
reu
unidas as condições para
a emissão do
o parecer favvorável à ac
ceitação das
Ale
egações e, correspondentemente, a emisssão da Declaração de Co
onformidade,
tendo sido ainda
a solicitados ao proponente elementos co
omplementare
es, ao abrigo
D
n.ºº 69/2000, de 3 de Maio.
do n.º 6 do n.º Arrtigo 13.º do Decreto-Lei



p
a CA efectu
uou uma visita
a ao local, no
o dia 18 de
No âmbito do procedimento,
neiro de 2011,, tendo sido acompanhada pelo represen
ntante do prop
ponente e da
Jan
equ
uipa responsá
ável pela elab
boração do EIA
A. Na sequên
ncia da visita foram ainda
soliicitados ao proponente es
sclarecimentoss adicionais d
devidamente esclarecidos
pelo proponente.



Rea
alização da Consulta
C
Públic
ca, a qual deccorreu durante
e 21 dias úteis
s, com início
no dia 21 de Dezzembro de 2010 e término a 18 de Janeirro de 2011.



No âmbito da presente ava
aliação foram
m solicitados pareceres às
à seguintes
enttidades: Câm
mara Municipa
al de Mondim de Basto, Direcção Regional
R
de
Eco
onomia do No
orte (DRE-N), Direcção Reg
gional de Agriccultura e Pesc
cas do Norte
(DR
RAP-N), Auto
oridade Flores
stal Nacional (AFN), Direccção Geral de
e Energia e
Geologia (DGEG
G), Direcção Regional
R
de Flo
orestas do No
orte (DRF-N) e Instituto de
Con
nservação da
a Natureza e Biodiversidade
B
e – Departamento de Gestão de Áreas
Cla
assificadas do
o Norte (ICNB-DGACN), se
endo que apen
nas responderam a DRE-
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N, a DRAP-N e a DGEG.


Ela
aboração do Parecer
P
Técnic
co Final da CA
A.



Pre
eparação da proposta
p
de DIA
D e envio pa
ara a tutela (re
egisto de entrrada n.º 911,
de 16 de Março de
d 2011).



Em
missão da DIA..

Resumo
o dos parecere
es externos

Resumo do resultado da
a
consulta pú
ública:



A DRE-N
D
indicou
u no seu parecer que, de um modo gera
al, é favorável à instalação
desste tipo de unidades industriais
i
desde que rrespeitada a legislação
reg
gulamentadora
a do exercício
o da actividad
de de exploração de pedre
eiras através
da aplicação dass melhores téc
cnicas disponííveis, no sentido de serem minimizados
os impactes negativos causa
ados por estta actividade e sejam res
speitadas as
reg
gras definidas pelos planos
s que definem
m e regulame
entam o ordenamento do
terrritório.



A DRAP-N
D
referiu no seu parrecer não tere
em sido detecctados impacte
es negativos
sob
bre as activida
ades agrícolas
s e populaçõess rurais.



A DGEG
D
emitiu parecer favorá
ável condicion
nado à implem
mentação das medidas de
min
nimização e dos programas
s de monitorizzação proposttos, que, send
do aplicáveis
se encontram integrados no
os pareceres emitidos no âmbito dos respectivos
factores ambienttais.

Durante
e o período de
e Consulta Púb
blica não foram
m recepcionad
dos quaisquerr pareceres.

A prese
ente DIA é fundamentada no
o teor do Pare
ecer Final da Comissão de Avaliação e
na respectiva propossta da Autorida
ade de AIA, destacando-se
d
e de seguida os
o principais
os que a justificcam.
aspecto
O projeccto em apreço
o visa o licenc
ciamento de uma pedreira d
destinada à ex
xploração de
granito amarelo, para
a produção de
d blocos e semi-blocos de
e granito ama
arelo para a
indústria
a transformadora de rochas
s ornamentais
A Pedre
eira localiza-sse no Lugar de Suidros, na
n freguesia de Atei, no concelho
c
de
Mondim
m de Basto. O acesso à pedreira efectua-sse a partir do IP4, e seguidamente pela
EN 304, em direcção
o a Mondim de
e Basto, pela EN 312, em d
direcção a Parada de Atei
e finalm
mente um percurso de 200 m num caminh
ho público.

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

A pedre
eira abrange uma
u
área com
m cerca de 5, 8 ha, dos quais 1,7 ha correspondem a
zona de
e defesa, 4,0 ha a área exp
plorável sendo
o que desta o projecto ape
enas prevê a
exploraçção de 2,1 ha
a. Face às res
servas geológ
gicas, estima--se que o volu
ume total de
rocha explorada
e
rond
de os 152.73
33 m3, a que corresponde uma produçã
ão anual de
cerca de
e 5.000 m3 e um
u período de
e vida útil da pedreira
p
de ce
erca de 30 ano
os.
Da avaliação efectua
ada, conclui-s
se não serem
m expectáveiss impactes negativos
n
de
especial relevância, sendo estes
s, de um mo
odo geral, pa
assíveis de minimização
mediantte a concretiza
ação das cond
dições constantes da prese
ente DIA.
Ao níve
el do ordenam
mento do terrritório, conclu
ui-se que o projecto em apreço tem
enquadrramento no disposto no Pla
ano Director Municipal
M
(PDM
M) de Mondim de Basto.
No que respeita à Re
eserva Ecológ
gica Nacional (REN), o projjecto insere-se
e em “Áreas
s cursos de ág
gua”. De acord
do com o esta
abelecido no
com riscco de erosão”” e “Leitos dos
Decreto
o-Lei n.º 166/2
2008, de 22 de
d Agosto, o qual
q
define o Regime Juríd
dico da REN
(RJREN
N), conclui-se que o projec
cto em apreço
o tem enquad
dramento nas
s excepções
prevista
as no artigo 20.º
2
(nºs 2 e 3) do referid
do diploma, d
desde que cu
umpridas as
condições estabelecid
das na Portarria n.º 1356/20
008, de 28 de Novembro, no sentido de
obter a devida autorizzação.
Verificou
u-se que todo
os os requisito
os da referida portaria foram
m devidamentte cumpridos
à excep
pção do dispo
osto no item vi)
v da alínea d) do ponto V do Anexo I da referida
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portaria. Como tal, devem, nos termos da condicionante 1 da presen
nte DIA, ser
ntadas medida
as de compen
nsação ambiental, a executtar na fase de
e exploração
apresen
ou pós--exploração, podendo aind
da apresentar medidas de
e recuperação
o de outras
pedreira
as ambientalm
mente degrada
adas, de forma
a a assegurar a compatibiliz
zação com o
disposto
o no RJREN.
Ao nível dos recursoss hídricos, da apreciação effectuada não são expectáve
eis impactes
negativo
os significativo
os, contudo no
o que respeita
a à definição d
do acesso prin
ncipal à área
da pedreira deve ser dado cumprim
mento ao dispo
osto no eleme
ento 1 a entreg
gar em sede
de licen
nciamento, de forma a aferir qual a soluçção de acessso menos amb
bientalmente
desfavo
orável.
Dada a distância do
os receptores
s sensíveis, conclui-se
c
nã
ão ser expectável que a
exploraçção da pedre
eira venha a afectar signiificativamente
e a qualidade
e do ar e o
ambientte sonoro da
a zona, não obstante o facto da prresente DIA acautelar a
impleme
entação de me
edidas de min
nimização ade
equadas ao efe
eito.
Face ao
o exposto e po
onderados os factores em presença, con
nclui-se que o projecto da
“Pedreirra Mina dos Carvalhos”,
C
po
oderá ser aprrovado desde que cumprid
das todas as
condições constantess da presente DIA.
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