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1. INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que, nos termos da legislação comunitária 

e nacional sobre o processo de Avaliação do Impacte Ambiental (AIA), integra o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA). Trata-se de uma ferramenta de suporte à participação pública, que 

descreve, de forma coerente e sintética, numa linguagem não técnica e com uma 

apresentação acessível à generalidade do público, as informações presentes no EIA, sendo, 

por vezes, a única fonte de informação de alguns segmentos da população interessada. 

O presente documento constitui o RNT do EIA para o projecto de ampliação da Pedreira 

“Jardim n.º 4”, com o número de licenciamento 4998, propriedade da empresa INFERCÔA, 

UNIPESSOAL LDA., situada no concelho de Vila Nova de Foz Côa, para dar cumprimento ao 

Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio (republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro), que segundo o qual este projecto terá que ser sujeito a um processo de AIA, do 

qual o EIA e este RNT fazem parte. O estudo é ainda composto por um Plano de Lavra (PL) 

e um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que, em cumprimento com o 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro alterado pelo Decreto-lei nº 340/2007, de 12 de 

Outubro, serve de base a uma avaliação integrada dos impactes causados pela exploração 

a médio/longo prazo e à discriminação das respectivas medidas mitigadoras.  

Para a realização deste EIA, que decorreu de Janeiro de 2010 a Abril de 2011, a empresa 

promotora recorreu ao CEVALOR – CENTRO TECNOLÓGICO PARA O APROVEITAMENTO E 

VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E INDUSTRIAIS, situado em Borba, que constituiu 

uma equipa multidisciplinar de consultores técnicos com experiência na elaboração deste 

tipo de projectos, que o realizaram de uma forma integrada percorrendo as diversas 

matérias envolvidas.  

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é a Direcção Regional da 

Economia do Norte, segundo a alínea b), do n.º 2, do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 270/2001, 

de 6 de Outubro. A autoridade de AIA fica a cargo da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), nos termos da alínea b), do ponto 1, do 

Artigo 7º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO  

A pedreira “Jardim n.º 4” + ampliação encontra-se situada no Norte de Portugal, Região de 

do Douro, Distrito de Guarda, concelho de Vila Nova de Foz Côa, na freguesia com o 

mesmo nome – Figuras 1 e 2.  

A povoação mais próxima é Vila Nova de Foz Côa a cerca de 3 km a Noroeste da pedreira. 
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Os terrenos onde se localiza a área em estudo são propriedade da empresa. 

 

 
Figura 1. Extracto da Carta Militar correspondente com a localização da pedreira. 

 
O local onde se situa a pedreira é bastante próximo de Vila Nova de Foz Côa, estando 

localizada numa zona onde existem várias explorações, algumas delas desactivadas. 

O acesso à pedreira é efectuado pela IP2 - E802, tomando-se a estrada Municipal que liga 

esta ao núcleo de pedreiras, percorrendo uma distância de cerca de 2,8 Km. 

O acesso de viaturas e camiões está assegurado através dos acessos já existentes 

asfaltados. 

Na figura 2 apresenta-se a localização da pedreira e respectivas vias de acesso 

envolventes. 
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Figura 2 – Principais acessos ao concelho de Vila Nova de Foz Côa no plano de estradas nacional 

(Fonte: http://www.viamichelin.com). 

 

3. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REGIÃO 

A empresa Infercôa, Lda., é proprietária de toda os terrenos onde se localizam as duas 

pedreiras (que são contíguas), denominadas pedreira “Jardim n.º 4” + pedreira “Vale da Mó 

+ todas as áreas adjacentes e que se pretendem anexar ao actual projecto (a pedreira 

“Jardim n.º 4”, que será a que irá ficar detentora da licença para a área total, encontra-se 

licenciada desde 1998). 

Ambas as pedreiras, atrás referidas, possuem uma licença provisória ao abrigo do art. 5º do 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, datada de 2 de Julho de 2009 (e com o prazo 

de 1 ano), a qual permite a exploração de cada uma das pedreiras, enquanto decorre o 

respectivo processo de licenciamento. 

A empresa adquiriu recentemente novos terrenos, contíguos às pedreiras supra citadas, que 

pretende anexar à área licenciada. 

Ao invés de proceder ao licenciamento de cada uma das pedreiras em separado (um 

projecto de licenciamento novo da pedreira “Vale da Mó” de 26.933 m2 e um projecto de 
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ampliação da área já licenciada da pedreira “Jardim n.º4” num total de 190.578,30 m2), 

optou-se por anexar a área da pedreira já intervencionada “Vale da Mó” aos limites da 

pedreira “Jardim n.º 4”, bem como os novos terrenos adquiridos por parte da empresa, 

ampliando a mesma – passando a existir apenas uma pedreira denominada “Jardim n.º 4”, 

num total de 358 141 m2. 

Estando a área situada no interior dos limites do Parque Arqueológico do Vale do Côa e 

ZPE do Vale do Côa e por outro lado sendo a área que se pretende licenciar para ampliação 

superior a 5 ha, o licenciamento foi condicionado à apresentação do presente EIA, de 

acordo com o disposto no n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro (e de acordo com a licença 

provisória da Pedreira “Jardim n.º 4”). 

A empresa INFERCÔA, UNIPESSOAL LDA., LDA. pretende gerir de modo sustentado o recurso 

geológico, tanto quantitativa como qualitativamente, promovendo o seu aproveitamento em 

condições económicas, com o devido cumprimento das normas de higiene, segurança e 

protecção de pessoas, bens e ambiente, criando circunstâncias adequadas ao 

desenvolvimento de uma actividade extractiva moderna e competitiva, e assegurando aos 

trabalhadores os presentes postos de trabalho (permitindo a criação de mais emprego). 

A actividade extractiva justifica-se neste local, pelas seguintes razões: 

� Preconiza-se a existência de reservas de xisto, que será facilmente escoado no 

mercado, com grande proximidade à rede viária regional; 

� Falta de alternativa de localização, pois o recurso mineral ocorre independentemente 

da vontade humana; 

� Os terrenos na envolvente da pedreira revelam baixa aptidão agrícola, constituindo a 

exploração de xisto uma fonte de rendimento muito superior a qualquer outra 

actividade, estando inclusive a zona classificada como Indústria extractiva, de acordo 

com o PDM de Vila Nova de Foz Côa (existindo várias pedreiras na envolvente); 

� A pedreira representa um factor de desenvolvimento para o concelho, o que garante o 

emprego directo e indirecto (durante 20 anos), com benefícios sobre o fomento da 

restante actividade económica da região, a montante e jusante da indústria extractiva. 

 
O processo de ampliação da pedreira é fundamental, tanto para a empresa INFERCÔA, 

UNIPESSOAL LDA., como para o concelho de Vila Nova de Foz Côa, na esperança que este 

proporcione a expansão e dinamização, quer da empresa, quer da economia local e 

regional.  
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A área que se pretende licenciar para ampliação da pedreira Jardim nº 4, engloba um núcleo 

de pedreiras, algumas delas desactivadas – Núcleo extractivo das Pedreiras do Poio. Trata-

se pois de uma zona caracterizada por uma forte presença da actividade extractiva.  

A figura seguinte ilustra a área na situação actual bem como a configuração da área que se 

pretende licenciar para ampliação da pedreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Enquadramento da área no núcleo extractivo e esquema da área da ampliação pretendida. 
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Parte da área que se pretende vir a afectar à pedreira encontra-se já intervencionada 

nomeadamente com a presença de zonas já exploradas e aterros que resultaram dessa 

exploração. As áreas intervencionadas perfazem um total de cerca de 132 225 m2, de onde 

resultou um volume de exploração estimado em cerca de 328 000 m3. Considerando que o 

rendimento médio da exploração foi de 40%, estarão depositados nos aterros existentes 

cerca de 196 800 m3. 

A situação projectada para a pedreira Jardim nº 4 + ampliação, no âmbito da ampliação da 

área licenciada, envolve uma área extensa. Assim, de forma a facilitar o seu 

desenvolvimento optou-se por dividir a área em duas zonas: Zona 1 e Zona 2. Estas zonas 

correspondem a duas frentes já existentes e estão de acordo com os avanços da lavra 

projectada.  

Como é possível visualizar tanto a Zona 1 como a Zona 2 já se encontram intervencionadas 

e com frentes de exploração abertas, pelo que se optou no presente projecto pelo avanço da 

lavra de imediato a partir destas. 

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das áreas actuais e previstas para a pedreira.  

 
Tabela 1 – Áreas previstas para a pedreira. 

Área a licenciar - Ampliação 358 141 m2 

Área intervencionada 132 225 m2 
Situação 

Actual 

Área não intervencionada 225 916 m2 

Área de corta prevista 7900 m2 

Área de pargas 435 m2 Zona 1 

Área de escombreira 5320 m2 

Área de corta prevista 6540 m2 

Área de pargas 320 m2 Zona 2 

Área de escombreira 4406 m2 

Área de instalações de apoio (Instalações 
sociais, parques de Stock e zonas de corte) 2300 m2 

Área intervencionada 141 395 m2 

Situação 
Prevista 

Área não intervencionada 216 746 m2 

 

Da tabela anterior resulta que, face à área actualmente intervencionada, prevê-se 

intervencionar mais 9.170 m2 (incluindo o alargamento da área de corta e áreas de aterros). 

Na figura seguinte podem ser visualizadas as áreas descritas. 
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Figura 4 – Levantamento topográfico da área do projecto. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

Método de exploração (desmonte): O método de exploração processar-se-á a céu aberto, 

em flanco de encosta (Zona 1) e profundidade (Zona 2), efectuado por degraus direitos, de 

cima para baixo conforme o preconizado no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. 

O desmonte das frentes seguirá o método de exploração de cima para baixo, sempre e após 

terem sido retiradas as terras de cobertura, incluindo uma faixa de pelo menos 2 metros de 

largura. Será feito o avanço do desmonte com recuperação no final, das áreas exploradas 

inactivas de forma faseada. 

O desmonte poderá requerer a utilização pontual de explosivos, principalmente em locais 

onde as massas se apresentem mais coesas e seja necessário a utilização de uma pequena 

quantidade de pólvora para desagregar os materiais pelos planos de clivagem. Também nas 

operações de descubra poderá ser necessária a utilização de explosivos.  

Zonas de defesa 

Anexos 

Frente de desmonte 
Zona 2 

Aterro - Zona 2 

Frente de desmonte -  
Zona 1 

Aterro - Zona 1 
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Fase de construção: Contempla em primeira instância, o reconhecimento geológico de 

superfície, o levantamento de todos os condicionalismos legais e económicos e o 

dimensionamento da futura exploração. Posteriormente, inicia-se a implementação das infra-

estruturas necessárias ao arranque da exploração. 

Não obstante, a empresa terá que ter sempre em atenção que nunca poderá descurar as 

acções de Pesquisa e de Trabalhos Preliminares, uma vez que estes, apesar de serem 

considerados trabalhos iniciais de uma qualquer exploração, são necessários no decorrer da 

mesma. 

 

Fase de exploração: Dado que a exploração é desenvolvida a céu aberto, em flanco de 

encosta, as operações unitárias definidas são as seguintes: 

1. Preparação e Traçagem: Estas operações englobam, em primeira análise: a colocação a 

descoberto a rocha explorável e a delimitação da superfície da área de corta, criando assim 

as faces livres para o avanço da exploração. 

2. Utilização de explosivos: A utilização de explosivos (pólvora e atacado com pó de pedra) 

é necessário no método de desmonte utilizado para o corte e arranque de massas. 

Todas as operações que impliquem o manuseamento, transporte e detonação de explosivos 

serão efectuados por um funcionário qualificado para o efeito (detentor de Cédula de 

Operador de Explosivos). 

As pegas de fogo serão normalmente efectuadas durante o horário normal de laboração, 

sendo todos os trabalhadores informados e a detonação previamente sinalizada. 

Não se prevê a implementação de um paiol ou paiolim no local, uma vez que os explosivos 

serão transportados pela empresa fornecedora. O transporte será efectuado sempre que 

necessário até à pedreira e os explosivos que não forem utilizados serão recolhidos no final 

do dia de trabalho, pelo que será sempre feita uma gestão atempada das necessidades de 

explosivos.  

3. Transporte do material desmontado e limpeza da frente: Os blocos serão removidos da 

área de corta através de uma pá carregadora recorrendo às rampas de acesso aos pisos, a 

criar, sendo colocados no parque de blocos e esquadrejados no Monofio quando 

necessário. 

Do interior da área de corta serão também removidos, com pá carregadora, fragmentos de 

rocha sem aproveitamento que serão depositados no aterro temporário ate é que sejam 

utilizados nas operações de recuperação a decorrer nas acções previstas no PARP. 

O ciclo de desmonte só deverá ser reiniciado após limpeza e saneamento das frentes de 

exploração. 
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Os acessos internos encontram-se na sua maioria já criados, a sua evolução será efectuada 

de acordo com as necessidades ditadas pela evolução dos trabalhos de exploração.  

 
A fase de desactivação Esta fase corresponde ao final da exploração, altura a partir da 

qual serão implementadas as medidas correspondentes ao encerramento da pedreira. 

Estas medidas passarão pela remoção das instalações e infraestruturas de apoio móveis, 

dos blocos que se encontram em stock, equipamento produtivo e resíduos existentes. 

De acordo com o PARP já terão sido iniciadas algumas medidas, ficando a faltar a 

recuperação dos locais correspondentes à Fase III da exploração, bem como aqueles 

anteriormente ocupados pelas estruturas agora desmanteladas. 

A fase de desactivação termina após a conclusão das medidas previstas no PARP. 

 

Abastecimento de água potável e industrial: O método de desmonte, propriamente dito, 

não utiliza água. A água industrial utilizada destina-se à refrigeração do sistema de corte 

com o Monofio. A água é proveniente de um furo de captação. Esta captação deve ser 

devidamente licenciada. 

A água potável para consumo humano será proveniente do exterior (água engarrafada). 

 
Sistema de esgotos: No que diz respeito à área de exploração, dado o método de 

desmonte praticado, não existe efluente da extracção.  

Os efluentes resultantes do corte por Monofio são encaminhados para tanques de 

decantação sendo a água, após decantada, reutilizada no processo. 

As águas pluviais serão recolhidas por uma vala de cintura, que será criada em torno da 

bordadura da escavação, de modo a evitar a sua escorrência para o interior, fomentando a 

sua reintegração na rede de drenagem natural. 

Os efluentes domésticos resultantes das instalações sociais são recolhidos para uma fossa 

séptica. 

 
Energia eléctrica: O abastecimento de energia para o equipamento eléctrico existente na 

pedreira, os Monofios, assim como das instalações de apoio, é efectuado a partir de um 

Posto de Transformação ligado à rede eléctrica pública. 

 
Ar comprimido: O ar comprimido utilizado em operações de perfuração é proveniente de 

um compressor móvel. 

 
Combate à formação de poeiras: A empresa irá proceder periodicamente à aspersão dos 

acessos e caminhos internos sempre que se considere necessário e principalmente na 
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época estival, evitando assim a propagação das poeiras. Desta forma, será possível cumprir 

a lei vigente no âmbito da segurança e higiene no trabalho. 

 
Matéria-Prima, Produtos Comercializados e Produções Médias: A matéria-prima a 

explorar consiste num xisto para fins ornamentais, para produção de esteios e placas para 

pavimentos e revestimento, para comercialização quer no mercado nacional quer no 

mercado externo. Espanha e França são mercados preferenciais para este tipo de pedra. 

De acordo com os meios mecânicos e meios humanos que se pretendem implementar na 

pedreira, prevê-se que a capacidade extractiva média venha a ser da ordem dos  

5000 m3/ano, não se prevendo alterações significativas durante a vida útil do projecto – o 

que perfaz um total da ordem dos 101 950 m3 nas duas áreas de exploração consideradas 

neste projecto. Considerando um rendimento médio para a exploração que ronda os 40%, a 

produção comercial média anual prevista será da ordem dos 2000 m3/ ano. 

 
Recursos humanos: A pedreira laborará 12 meses por ano, de segunda a sexta-feira em 

horário das 8:00 às 17:00 com paragem para almoço. 

Está previsto que, numa fase inicial, a pedreira labore com 12 trabalhadores supervisionados 

por um encarregado. 

As operações que envolvam utilização de explosivos serão efectuadas por funcionários 

devidamente credenciados. 

A responsabilidade técnica será assumida por um técnico qualificado de acordo com a 

legislação vigente. 

 

Equipamento: A tabela seguinte descrimina o tipo de equipamento existente na pedreira. 

 
Tabela 2. Equipamento existente na pedreira. 

Tipologia Quantidade 

Compressor móvel – Atlas copco 1 

Perfuradora 1 

Pá Carregadora – Komatsu WA 380 1 

Retroescavadora – Volvo EC160 1 

Dumper – Volvo A400 1 

Monofio (Corte Blocos) 2 

Posto de Transformação 1 

 

Instalações de apoio e anexos: Os anexos existentes/previstos na pedreira são: 
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� De acordo com o Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e 

Pedreiras, Decreto-Lei n.º 162/90 de 22 de Maio, constitui uma obrigação da entidade 

empregadora garantir as instalações de apoio regulamentares. 

As instalações sociais são compostas por Vestiário, balneário e refeitório, funcionando 

actualmente em instalações móveis. Pretende-se centralizar todas as instalações numa 

construção que ficará localizada junto ao limite da área com a estrada Municipal. Estas 

instalações irão incluir também um escritório. 

� Actualmente existem duas zonas destinadas a armazenagem de ferramentas e 

consumíveis pretendendo-se no futuro que estas sejam localizadas junto da área social. 

Neste local serão armazenados os óleos novos e usados em local devidamente 

impermeabilizado. 

� Os blocos extraídos da área de corta serão depositados em áreas destinadas a Parque 

de Blocos, cuja localização será móvel consoante o local onde se fará a extracção e a 

dimensão do stock existente em determinado momento, no entanto normalmente ficará 

situada junto das áreas de corte. A zona de corte corresponde à localização dos 

Monofios, estando um já implementado na Zona 2 e pretendendo o explorador 

implementar outra unidade na Zona 1 junto das instalações sociais e de apoio. 

 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística: A execução de um PARP pretende 

focar diversos aspectos que se prendem com a gestão ambiental da pedreira nas suas 

diversas fases (construção, exploração e encerramento), dando um especial ênfase às 

medidas de integração paisagística, onde deverão ser acauteladas questões que se 

prendem com descritores como a topografia, o meio hídrico, os solos, o enquadramento 

paisagístico, a qualidade do ar, etc. 

Em termos de recuperação paisagística, a execução do PARP procura minimizar o impacte 

ambiental e paisagístico decorrente da extracção, para que seja possível estabelecer um 

equilíbrio ecológico de substituição, uma vez terminada a exploração. Assim, os objectivos 

finais vão no sentido de integrar a área intervencionada na paisagem envolvente, 

promovendo a instalação da vegetação (com base em sementeiras) e o enquadramento 

natural do local.  

As principais medidas de recuperação a desenvolver no âmbito do PARP, prendem-se com 

intervenções faseadas ao nível da modelação de terreno, vegetação (sementeira com 

espécies herbáceas das zonas das pargas). 
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A área de intervenção, encontra-se actualmente bastante alterada ao nível da topografia, 

drenagem superficial e coberto vegetal. É fácil verificar, o enorme passivo ambiental que 

representa pela presença de várias cavidades e aterros com restos de rocha dispersos. 

O PARP proposto, apresenta uma medida bastante ambiciosa mas que elimina parte deste 

problema, ao nível da modelação de terreno, uma vez que propõe colocar os aterros 

dispersos no interior das cavidades e modelar a superfície de modo a repor as linhas de 

água e assim a drenagem natural do terreno. 

 

5. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DE REFERÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES AMBIENTAIS E PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Este capítulo tem como principal objectivo caracterizar o estado actual do ambiente na área 

directamente afectada pelo empreendimento bem como na sua envolvente. Para tal, irá ter-

se como base os elementos de interesse biofísico, cultural e socioeconómico, uma vez que 

descrevem uma região e que, numa fase posterior, serão a referência de comparação. 

Com base nesta situação de referência será efectuada a previsão dos impactes ambientais 

susceptíveis de sofrerem maiores alterações com as acções resultantes do projecto.  

São ainda apresentadas as principais medidas de minimização propostas no EIA, que 

deverão ser adoptadas na sequência dos impactes identificados. Estas medidas tiveram em 

conta as características biofísicas e patrimoniais da área em estudo, bem como a 

proximidade e o bem-estar das populações do concelho de Vila Nova de Foz Côa. 

 
Clima: De acordo com Orlando Ribeiro (1988), a região em estudo enquadra-se na 

“Província da Beira Interior”, respeitante à estação da Guarda, na qual se incluem os 

planaltos da Beira Transmontana e a plataforma inclinada da Beira Alta. Esta região 

caracteriza-se por Inverno frio, com fortes quedas de neve ocasionais, na metade oriental, 

enquanto na metade ocidental, o Inverno é mais suave, devido à menor altitude e maior 

proximidade do mar.  

Dada a ausência de impactes junto do clima, não são propostas medidas de minimização. 

 
Geologia: Com base na carta geológica, a área abrangente do local em estudo encontra-se 

caracterizado essencialmente pela Formação da Desejosa que ocupa a maior parte da área 

da região onde está implantada a pedreira. 

Os impactes mais óbvios e irreversíveis na geologia, na fase de exploração, são o consumo 

do xisto e as alterações geomorfológicas que resultam do desmonte da massa mineral e da 
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deposição de matérias. Na fase de desactivação, os impactes serão positivos, com a 

implementação das medidas apresentadas no PARP.  

De acordo com os impactes identificados, indica-se as seguintes medidas de minimização: 

� Cumprimento do Programa Trienal; 

� Encerramento e recuperação de todas as frentes já exploradas que se revelem 

desnecessárias ao processo produtivo; 

� Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (PL e 

PARP). 

 
Solo/Ocupação do Solo: De acordo com a classificação FAO, os solos onde se insere a 

área em estudo são classificados como Litossolos eutricos associados a Luvissolos. 

Os litossolos aparecem geralmente em situações de relevo excessivo, praticamente em 

todas as regiões onde existem as rochas de que derivam – sendo muito comuns no país. 

São quase sempre pobres em matéria orgânica, dada a sua diminuta espessura.  

Os impactes identificados, na fase de exploração, relacionam-se principalmente com: 

alteração da ocupação do solo com ocupação e compactação do solo pelas instalações de 

apoio; circulação de veículos e deposição de terras e restos de rocha; possível 

contaminação provocada pelos resíduos industriais. 

Na fase de desactivação, os impactes serão positivos e permanentes, com a reabilitação 

dos solos devido à implementação de medidas de recuperação paisagística, desactivação 

de estruturas em funcionamento e diminuição acentuada do tráfego de veículos.  

As medidas de minimização propostas são as seguintes: 

1. Fase de Preparação e de Exploração 

� As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis à ampliação da 

pedreira; 

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à decapagem da terra 

viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas 

pela pedreira; 

� A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização;  

� Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetições de acções sobre as mesmas áreas; 
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� A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de alta 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 

dos taludes e evitar o respectivo deslizamento; 

� Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para destino final adequado; 

� Privilegiar o uso dos caminhos já existentes para aceder às frentes de desmonte; 

� Cobertura da parga por sementeira adequada, de forma a manter a boa qualidade do solo; 

� Reposição de solo nas frentes de exploração abandonadas, bem como em fase de 

recuperação; 

� Monitorização do solo nas pargas e nas zonas em recuperação (riscos de erosão, textura e 

reacção às acções de manutenção e recuperação); 

� Construção de uma bacia de retenção de óleos (virgens e usados) e encaminhamento 

destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis 

contaminações e derrames;  

� Correcto acondicionamento dos materiais potencialmente contaminantes (como sucatas ou 

latas de óleo), em locais devidamente impermeabilizados, e posterior encaminhamento para 

empresa licenciada para o tratamento destes resíduos; 

� Implementação e cumprimento rigoroso das medidas expostas no PL e no PARP. 

 
2. Fase de Desactivação/Recuperação 

� Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP. 

� Desactivação da área afecta aos trabalhos da pedreira, com a desmontagem dos anexos 

que forem provisórios e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos 

de materiais, entre outros. Deverá ser feita a limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

� Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, assim 

como os pavimentos que tenham eventualmente sido afectados. 

 
Recursos Hídricos: A área em estudo encontra-se localizada na Bacia Hidrográfica do Rio 

Douro, mais concretamente na Sub-Bacia do Côa. 

Os recursos hídricos da bacia do Douro são essencialmente renováveis e dependentes da 

precipitação, provenientes das massas de ar mediterrânica e atlântica (esta última com 

maior influência). 
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Analisando a carta militar correspondente, verifica-se que a envolvente da área em estudo é 

rica em linhas de água superficiais cartografadas, dada a proximidade ao rio Côa, o que 

reflecte também o substrato geológico em presença.  

A área total da pedreira (licenciada + ampliação pretendida) intersecta partes de algumas 

linhas de água cartografadas na carta militar correspondente, tal como visível na figura 

seguinte. Constata-se que o nível de intervenção da área em estudo conduziu ao longo dos 

tempos a uma degradação da rede de drenagem superficial, até à situação actual. Neste 

sentido o projecto em análise não irá promover uma alteração superior à já verificada, 

prevendo-se ainda o recurso a um planeamento mais eficaz da drenagem da exploração  

Porém, uma vez que a grande maioria da área já se encontra intervencionada, não vai haver 

alterações em relação à situação actual, uma vez que a rede de drenagem superficial já se 

encontra modificada face ao seu curso natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Aspecto da rede de drenagem para a área em estudo (Fonte: Carta Militar n.º 141). 

 
A pedreira em estudo, situada no concelho de Vila Nova de Foz Côa, insere-se numa zona, 

indiferenciada, do Sistema Aquífero Maciço Antigo (Maciço Hespérico ou Ibérico). 
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De acordo com a informação disponível, não será expectável, pelo seu afastamento, a 

afectação de qualquer ponto de água utilizado para abastecimento público.  

Em termos de impactes refira-se que na fase de exploração ocorrem as principais “acções 

destrutivas” do processo produtivo (preparação e abertura de frentes, de acessos, etc.), 

podendo ocorrer as alterações mais graves na rede hídrica existente. Porém, não se 

perspectiva a existência de impactes a nível do meio hídrico, uma vez que a pedreira já se 

encontra instalada e em funcionamento.  

 A qualidade das águas superficiais a jusante da pedreira poderá ser pontualmente afectada, 

em caso de arrastamento de partículas sólidas a partir das frentes de desmonte e da 

contaminação com óleos provenientes da maquinaria. 

A fase de desactivação da pedreira corresponde à execução das medidas de recuperação 

que permitirão melhorar, entre outros aspectos, a drenagem superficial e os índices de 

infiltração, nomeadamente a reposição/reabilitação dos solos, a modelação de terrenos, a 

execução de plantações e sementeiras e a implementação de um sistema de drenagem.  

As medidas de minimização propostas são: 

1. Fase de Preparação e de Exploração 

� Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá 

proceder-se à recolha e tratamento das águas contaminadas. 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames que possam afectar 

tanto as águas superficiais, como as águas subterrâneas.  

� Correcto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes (sucatas ferrosas e 

óleos) em local adequado e pavimentado (por forma a impossibilitar a sua infiltração em 

profundidade), até serem recolhidos por empresas especializadas para o tratamento e 

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

superficiais. 

� Construção e manutenção de uma bacia de retenção de óleos virgens e usados – medida 

complementar com a gestão de resíduos, no entanto, com impacte directo na prevenção dos 

impactes sobre o meio hídrico. 

� Salvaguarda das zonas de defesa. 

� Cumprimento das medidas preconizadas no Plano de Lavra e PARP: 

o Implementação de um sistema de recolha e drenagem de águas pluviais para que as 

águas de escorrência, após ordenadas e decantadas, se apresentem livres de partículas 

sólidas e em condições de serem reencaminhadas para a rede de drenagem natural. 
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Fauna e Flora: A área em estudo insere-se num local onde a presença humana é uma 

evidência há longas décadas, e onde diversas actividades económicas têm vindo a ser 

desenvolvidas. A elevada qualidade do xisto levou a que a sua exploração com fins 

ornamentais se tornasse numa das mais importantes actividades deste local, tendo sido 

inclusivamente demarcado um núcleo de exploração, com a denominação do local onde se 

insere – núcleo de pedreiras do Poio. 

A estrutura natural deste espaço tem vindo a ser alterada ao longo dos tempos, pelo que 

actualmente existem escassos vestígios das formações originais. A maior evidência, em 

termos da ocupação do espaço no local em estudo, vai para a indústria extractiva, com a 

presença de escavações ou aterros (bastante evidentes), sendo no entanto possível 

evidenciar, nas áreas de ampliação, não intervencionadas, ou envolvência, alguns biótopos. 

Em termos faunísticos, a zona envolvente à área da pedreira “Jardim n.º 4”, já sofreu alguma 

intervenção humana (como já mencionado anteriormente), embora permaneça bem 

conservada, não se denotando alteração acentuada ao nível das comunidades vegetais ou 

modificação significativa dos sistemas originais. 

A existência de biótopos bem conservados permite a concentração de um conjunto bastante 

alargado de espécies, tais como o coelho, a lebre, a raposa e diversas aves. 

Supõe-se que, quando foram iniciados os trabalhos de extracção (estando a pedreira 

licenciada desde 1998, e a exploração de xisto com fins ornamentais a decorrer neste local 

há várias décadas), nomeadamente aquando da destruição do coberto vegetal, e dada a 

interdependência das espécies animais com as comunidades vegetais, tenha ocorrido 

alguma dispersão das espécies faunísticas, actualmente presentes no local. 

Assim, os impactes previstos relacionam-se principalmente com a redução do coberto 

vegetal, bem como o afastamento gradual da fauna e microfauna devido à deslocação, 

também gradual, das fontes móveis de ruído e da criação dinâmica de acessos. 

As medidas de minimização propostas são: 

� Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de reprodução e/ou nidificação. 

� Desbaste de vegetação confinado às zonas de efectiva exploração e respectivos acessos. 

� Utilização de espécies autóctones (e bem adaptadas às condições edafo-climáticas) na 

revegetação dos ecossistemas afectados (de acordo com o definido no PARP). 

� Conservação das áreas não afectadas pela exploração para preservação faunística. 

� Salvaguarda das zonas de defesa. 

� Promoção de acções de sensibilização ambiental, junto do pessoal da pedreira; 

� Aplicação das medidas preconizadas no PARP. 
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Património Cultural Construído/Natural: Este descritor foi analisado por uma equipa 

técnica da Zephyros. Assim, no decorrer da Pesquisa Documental identificaram-se sessenta 

e três ocorrências no interior da Área de Estudo. 

Quanto ao trabalho de campo foi possível relocalizar uma única ocorrência patrimonial 

identificada na pesquisa documental, situada no interior da Área de Incidência. No decorrer 

dos trabalhos de prospecção, foi ainda possível identificar mais seis ocorrências totalizando 

sete ocorrências de trabalho de campo. 

Em termos de impactes, na fase de exploração, a prospecção sistemática da “área de 

incidência” não revelou quaisquer ocorrências patrimoniais passíveis de sofrer impactes 

directos, negativos, significativos. Contudo nesta fase ocorrerão essencialmente impactes 

indirectos sobretudo ao nível visual, podendo assim ocorrer impactes sobre grande parte 

das ocorrências identificadas na pesquisa documental. Estes, como referido, serão 

essencialmente indirectos mas negativos e de grande significância que importa minimizar. 

Na fase de recuperação não se identificam quaisquer impactes. 

Como medidas de minimização principais sugere-se que não se intervencione uma área no 

limite Nascente da pedreira. Recomenda-se ainda a reprospecção da área após 

desmatação, o acompanhamento arqueológico das principais acções que impliquem 

revolvimento ou remoção do solo, realização das acções com impacte no solo num 

momento único e em toda a área de intervenção, de forma tornar viável o acompanhamento 

arqueológico. O arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico deverá ainda 

realizar prospecção arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra, caso 

estas não se integrem na área prospectada. 

 
Socioeconomia: A actividade desta pedreira é crucial para a região, na medida em que 

potencia a socioeconomia local de forma directa, não só com o número de postos de 

trabalho que absorvem associados à exploração, mas também pela indução e alavancagem 

das indústrias tanto a montante como a jusante desta actividade (ligadas à construção civil e 

obras públicas e que utilizam o xisto), contribuindo de forma directa e indirecta na criação de 

riqueza a nível da economia regional e mesmo nacional.  

Assim, com a aprovação do projecto proposto serão mantidos os actuais postos de trabalho 

directos a tempo inteiro – factor muito importante para a economia local e até mesmo 

nacional, entendendo tanto mais que presentemente o País passa por uma taxa de 

desemprego sem precedentes. É intenção da empresa criar mais emprego para os 

trabalhadores locais (para dar resposta às necessidades crescentes de procura deste 

recurso), potenciando a fixação de residência dos habitantes no concelho. Além disso, a 
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ampliação desta pedreira possibilitará a continuidade da empresa proponente no mercado 

nacional e internacional no que se refere à comercialização de xisto. 

No que se refere à Circulação Rodoviária, a pedreira “Jardim n.º 4” contribui em cerca de 4 

camiões pesados por semana, que corresponde a sensivelmente 18 camiões por mês para 

escoamento do produto extraído.  

Atendendo à continuação do ritmo de extracção verificado actualmente na Pedreira “Jardim 

n.º 4”, é possível afirmar que esta contribui para a manutenção da situação actual em termos 

de circulação rodoviária de viaturas pesadas na envolvente, com os mesmos fluxos de 

tráfego de viaturas pesadas na região por parte da normal actividade extractiva da pedreira 

em causa. Deste modo não se prevê uma “nova” perturbação junto das populações locais, 

mas sim uma continuidade na situação presente, devido ao facto de a pedreira já se 

encontrar em laboração.  

Saliente-se igualmente a existência de um facto de “habituação” por parte das populações 

locais mais próximas da área em estudo, que já criaram mecanismos de adaptação a esta 

pedreira “Jardim n.º 4”. Assim, poderá considerar-se o significado deste impacte baixo.  

As medidas de minimização para o descritor em causa deverão ser as seguintes: 

� Minimizar o impacte visual a partir das povoações mais próximas da pedreira (apesar deste 

não ser muito significativo). 

� No que concerne a mão-de-obra, devem ser sempre privilegiados recursos humanos da 

região, para a existência de benefícios derivados da pedreira, em termos de emprego. 

� Realizar acções de informação sobre a importância da pedreira para a socioeconomia de 

Vila Nova de Foz Côa, procurando também saber a opinião dos habitantes locais sobre o 

funcionamento desta, tentando aligeirar eventuais conflitos e perturbações. 

� Garantir a presença na pedreira unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 

estado de conservação/manutenção. 

� Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à pedreira, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e para dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (como por exemplo Vila Nova de 

Foz Côa), deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão 

de poeiras e de ruído, e consequentemente, de incómodo junto dos seus habitantes. 

� Transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 

dispersão de poeiras. 
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� Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de 

comunicação (respeito da legislação vigente). 

� Controle da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira. 

� Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte do xisto, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para 

destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais. 

� Colocação de sinalização de aviso onde alertam para a obrigação de tapar a carga dos 

veículos que saem para escoamento do xisto – de forma a sensibilizar outros 

transportadores de carga pesada que por vezes “ignoram” esta obrigação. 

� Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local. 

� Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança no que se refere à circulação 

de veículos pesados, tendo em consideração a segurança e a minimização das 

perturbações na actividade das populações. 

� Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da 

circulação de veículos e maquinaria pesada.  

 
Paisagem: A área em estudo é bastante homogénea em relação ao uso do solo. 

Caracterizada por uma matriz composta por matos, sobretudo de Cytisus scoparius (giesta). 

As culturas arvenses, por vezes associadas a olival, assumem-se com alguma evidência na 

paisagem, que surgem como manchas bastante representativas no conjunto paisagístico. 

Com base na análise efectuada constata-se que o limite que se pretende licenciar é 

abrangido por duas classes de sensibilidade (Média e Baixa), verificando-se que a área 

demarcada com sensibilidade baixa corresponde à área já intervencionada. Constata-se da 

análise da carta de sensibilidade que todos os pontos considerados terão linha visual para a 

área de projecto, pelo que deverão ser consideradas medidas que permitam mitigar os 

impactes considerados. 

Da análise de impactes efectuada, conclui-se que o projecto apresenta poucos impactes ao 

nível da paisagem, uma vez que já existe intervenção pela anterior laboração. Os impactes 

directos associados à intervenção na topografia são ao nível da rede de drenagem e coberto 

vegetal. 

Sugere-se: 

� Modelação da topografia alterada de modo a ajustar-se o mais possível à situação 

natural. 
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� Desbaste de vegetação confinado às zonas de efectiva exploração e respectivos acessos. 

� Revegetação do local com espécies autóctones e aplicação de um esquema de plantação 

adequado para a reintegração da zona afectada, pela exploração na paisagem circundante 

(Implementação e cumprimento do PARP proposto). 

� Restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada. 

� Plantação de arbustos de modo a funcionarem como barreira visual, aos locais de extracção 

das rochas, para ocultação visual da exploração. 

� Deposição de rejeitados (restos de rocha) nas zonas menos sensíveis e menos expostas. 

� Utilização dos rejeitados no processo de recuperação. 

� Adaptação das infra-estruturas à topografia e restantes características do local (altura, 

dimensões, cor, etc.). 

� Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira. 

� Definição de corredores de serviço, ordenando os acessos e os caminhos para a circulação 

de veículos e maquinaria. 

� Aplicação das medidas preconizadas no PARP. 

 

Áreas Regulamentares: De acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Vila Nova de 

Foz Côa, e a sua Carta de Ordenamento, a grande maioria da área de estudo está 

classificada como “Zona industrial e armazenagem – Indústria extractiva (existente e 

prevista)” – Figura 5. A Carta de Condicionantes do PDM do concelho não atribui qualquer 

tipo de condicionantes à área total do projecto de ampliação da Pedreira “Jardim n.º 4”. 

As medidas de minimização junto do Ordenamento do Território passam pelo cumprimento 

integral do Plano de Lavra. 
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Figura 6 – Excerto da planta de ordenamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa para a zona em 

estudo. 

 

Ruído e vibrações: Foi elaborado um estudo com o objectivo de avaliar os potenciais 

impactes causados pelo ruído emitido pela actividade de extracção e transformação de xisto 

realizada na empresa INFERCÔA, UNIPESSOAL LDA. Atendendo aos resultados obtidos, a 

empresa proponente cumpre a legislação vigente, no que se refere ao critério da exposição 

máxima e critério de incomodidade.  

No que diz respeito às vibrações, são apenas utilizados explosivos pontualmente em função 

das necessidades, pelo que a referência que se faz a este descritor é meramente teórica, de 

acordo com os valores indicadores disponíveis e os impactes expectáveis. Dado o 

afastamento da pedreira a qualquer habitação passível de vir a ser incomodada pelo seu 

normal funcionamento, não haverá ocorrência de impactes. 

As medidas de minimização propostas são: 

� Gestão equilibrada das operações de taqueio com explosivos; 

� Monitorização – Deverão ser feitas medições de ruído na pedreira com uma periodicidade 

inferior a dois anos, de forma a analisar a evolução do ruído existente no local;  
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� Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a evitar o 

acréscimo dos níveis de ruído; 

� Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas. 

� Aumento da absorção da envolvente acústica ou instalação de barreiras acústicas, através 

da criação de mais ecrãs arbóreos. 

� Prossecução das pegas de fogo, de modo a continuar a cumprir a norma em vigor, não 

afectando deste modo os edifícios circundantes.  

� Cumprimento das normas de segurança nas pegas de fogo, de forma a eliminar projecções 

e a minimizar a ocorrência de vibrações no solo. 

 
Poeiras: No sentido de caracterizar a região, foram utilizados dados regionais, recolhidos e 

validados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), completados por uma avaliação in 

situ efectuada à escala de projecto. Ambos os estudos permitiram comprovar que a situação 

de referência no que se refere à qualidade do ar é bastante positiva, uma vez que e de um 

modo geral, os valores limite para o parâmetro de PM10 não foram ultrapassados.  

Atendendo aos dados obtidos, e considerando o modo de laboração actual e previsto para a 

pedreira, poder-se-á pressupor que a actividade de extracção não influenciará 

significativamente a qualidade do ar junto das povoações mais próximas, não se prevendo 

situações de incomodidade. Assim, não se perspectiva a ocorrência de impactes ambientais 

no que se refere à emissão de poeiras por parte da pedreira “Jardim nº 4”.  

Não obstante, deverão ser executadas as seguintes medidas de minimização. 

� Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos) e manutenção dos 

acessos interiores não pavimentados; 

� Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração; 

� Execução de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para o exterior; 

� Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, em 

alternativa, de injecção de água, tendo em vista impedir a propagação ou a formação de 

poeiras resultantes das operações de perfuração. 

� Aumento da absorção da envolvente, através da criação de ecrãs arbóreos, com funções de 

minimização de poeiras. 

� Limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de 

veículos e de equipamentos. 

� Evitar o derrube desnecessário de árvores. 
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Resíduos: Com o normal funcionamento da Pedreira “Jardim n.º 4” são produzidos alguns 

resíduos (como sucata ou pneus usados, por exemplo), que serão armazenados 

temporariamente em local impermeabilizado, evitando potenciais contaminação de solos ou 

águas.  

Para minimizar os impactes dos resíduos resultantes das operações de exploração da 

Pedreira “Jardim n.º 4”, deverão ser implementadas as seguintes medidas: 

� Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá 

proceder-se à recolha e tratamento das águas e dos solos contaminados. 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.  

� Construção e manutenção de uma bacia (tanque) de retenção de óleos (virgens e usados) e 

encaminhamento destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar 

possíveis contaminações e derrames para os solos ou meio hídrico. 

� Correcto acondicionamento dos resíduos em locais devidamente impermeabilizados, e 

posterior encaminhamento para empresa licenciada para o seu tratamento ou simplesmente 

para a sua recolha (ou retomados por fornecedores quando são adquiridos novos 

equipamentos ou consumíveis). 

� Os resíduos deverão ser armazenados temporariamente de acordo com a sua tipologia e 

em conformidade com a legislação em vigor. 

� Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida, junto de todos os trabalhadores, a separação na origem das fracções recicláveis 

e posterior envio para reciclagem. 

� Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

� Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP. 

 

Impactes cumulativos: Dada a contiguidade da pedreira a outras pedreiras, prevê-se a 

ocorrência de impactes ambientais cumulativos negativos, a nível de ruído, paisagem e 

positivos junto da socioeconomia. 

 
 

6. MONITORIZAÇÃO 

A monitorização é um processo periódico de observação e recolha sistemática de dados 

sobre os efeitos ambientais de um determinado projecto, com o objectivo de avaliar a 

eficácia das medidas propostas na AIA e detectar eventuais problemas que possam surgir. 
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Assim, deverá ser efectuada, numa periodicidade definida, a monitorização de poeiras 

(bienalmente), ruído e vibrações (bienalmente), controle de óleos e sucatas (constante ao 

longo da exploração) e recuperação paisagística (ao longo de toda a vida útil da pedreira).  

Estes planos de monitorização deverão ser iniciados de imediato, funcionando de modo 

dinâmico, e que podem ser alterados de acordo com os resultados obtidos nas campanhas. 

A empresa disponibilizar-se-á a enviar os relatórios de acompanhamento da situação 

ambiental nos termos e nos prazos definidos pelas entidades competentes para o efeito. 

 


