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INTRODUÇÃO 

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

pedreira “Samonde”, cujo proponente é CARLOS VENTURA LIMA DE AMORIM, a Comissão de 

Avaliação nomeada para o efeito considerou necessário, ao abrigo dos n.º 5 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 elementos adicionais 

a este projecto para efeitos de conformidade. 

 

Face ao exposto e em resposta ao ofício ID 842590, da CCDR-Norte, e 756/DSIRG da DRE-

Norte, vimos por este meio elucidar os pontos solicitados. 
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1 – Recursos Hídricos: 

� Deverá ser indicada a proveniência da água que abastecerá a pedreira; 

Como foi referido no projecto, o processo de exploração utilizado não requer utilização de 

água para fins industriais, pelo que não haverá abastecimento de água para consumo 

industrial.  

O consumo de água previsto para a pedreira servirá apenas as instalações sociais, 

nomeadamente o contentor que se pretende implementar, que terá um depósito de água 

potável acoplado cujo abastecimento será feito por depósitos que transportarão água 

proveniente da rede pública de consumo até ao local, sempre que seja necessário. A água 

para consumo humano será água engarrafada proveniente do exterior. 

 

 

� Deverão ser avaliados os impactes decorrentes da exploração da pedreira nas linhas 

de água, nomeadamente na linha de água existente na área da pedreira, no que 

respeita à interferência com o actual escoamento destas, bem como ser indicadas 

medidas de minimização específicas para evitar possíveis afectações; 

Usualmente, a rede de drenagem superficial associada aos granitos apresenta-se com uma 

expressão com significado, sendo este um substrato muito impermeável que favorece a 

escorrência superficial ao invés da infiltração das águas pluviais. 

Na situação em análise, como consequência dos declives em presença, a rede de 

drenagem na envolvente da pedreira “Samonde” apresenta algum significado, 

correspondendo a um local de cabeceira, donde derivam os talvegues que drenam a 

encosta, em direcção ao vale. As linhas marcadas no terreno apresentam essencialmente 

um escoamento intermitente, resumindo-se quase essencialmente aos períodos de maior 

pluviosidade, o que corresponde a linhas marcadas na topografia, função do relevo 

existente, por onde se torna preferencial a escorrência superficial das águas da chuva. 

Tratando-se de um substrato geológico impermeável, verifica-se o contributo para a 

ocorrência de uma rede de drenagem relativamente densa (tal como visível na Figura 1). 

A área onde se pretende explorar a pedreira “Samonde” é atravessada de Sul por linha de 

água demarcada na Carta Militar (ver figura 1). Constata-se no entanto que o projecto de 

exploração contemplou desde logo que as principais acções destrutivas (escavações e 

aterros) respeitem tanto a linha de água mencionada como as zonas de defesa definidas em 

legislação (10 m). 
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Figura 1 – Comportamento da rede de drenagem na envolvente da Pedreira “Samonde” (Fonte: Carta 

militar correspondente). 

 

No decurso da exploração, nomeadamente com a execução do projecto (Plano de Pedreira), 

é expectável a regularização da drenagem natural deste espaço, com a implementação de 

medidas, durante e após a exploração, que deverão permitir a reabilitação futura deste local, 

com impactes mínimos sobre a envolvente. 

Assim, segundo indicações do projecto, e de forma a controlar sobretudo as águas pluviais 

(uma vez que não existem efluentes líquidos produzidos durante o processo produtivo), a 

empresa proponente deverá implementar um sistema de drenagem, em torno da bordadura 

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

reintegração na rede de drenagem natural, minimizando também a afectação da exploração. 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

 

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “SAMONDE”  ADENDA 

CARLOS VENTURA LIMA DE AMORIM  5/49 

Existem outras linhas de água junto aos limites da propriedade, que não se perspectivam 

que venha a ser intervencionada pelo projecto em estudo (uma vez que se encontra fora do 

limite da área da pedreira). 

No que se refere à interferência da pedreira com o actual escoamento das linhas de águas 

situadas no limite da pedreira, é possível afirmar que poderá haver um menor escoamento 

nestas linhas de água, derivado da futura existência da cavidade (de acordo com o Plano de 

Lavra projectado). Esta cavidade funcionará como uma barreira, ao impedir a água de 

escoar naturalmente pelo solo, em direcção às linhas de água mais próximas (que existem 

no limite da pedreira), podendo estas águas pluviais acumularem-se no fundo da pedreira. 

A futura pedreira, quando inicie os trabalhos de exploração, deverá acautelar possíveis 

impactes negativos ao nível da degradação das linhas de água ou de escorrência 

superficial, a jusante da exploração. 

 
Além de alterações no escoamento das linhas de água a jusante, nas águas superficiais, 

deve salientar-se que o arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em 

suspensão, derivados das operações de desmonte das frentes, através do escoamento 

superficial (águas de escorrência), sobretudo quando ocorre maior precipitação, poderá 

originar, indirectamente, uma afectação do sistema de drenagem a jusante da pedreira 

(aumentando, por exemplo, a sua turbidez, através das partículas em suspensão). Com a 

prática de algumas medidas que privilegiem uma gestão sustentada do recurso, 

nomeadamente a melhoria do sistema de drenagem com a construção de valas (conforme 

Plano de Lavra e como já mencionado anteriormente), prevê-se que este impacte seja 

minimizado, adquirindo uma importância reduzida. 

 

Como tal, os impactes por parte da futura pedreira “Samonde” sobre as águas superficiais 

serão Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de 

Magnitude Compatível. 

 

As principais medidas propostas no sentido de minimizar os principais impactes previstos 

são:  

� 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;  



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

 

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “SAMONDE”  ADENDA 

CARLOS VENTURA LIMA DE AMORIM  6/49 

� Correcto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes (sucatas 

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

infiltração desses produtos contaminantes em profundidade), até serem recolhidos 

por empresas especializadas para o seu tratamento e destino final, evitando desta 

forma uma potencial contaminação das águas, superficiais e subterrâneas; 

� Construção e manutenção de uma bacia de retenção de óleos virgens e usados. 

Consiste numa medida complementar com a gestão de resíduos, no entanto, com 

impacte directo na prevenção dos impactes sobre o meio hídrico; 

� Utilização de um sistema próprio de armazenamento de pneus velhos até serem 

recolhidos por empresas especializadas; 

� Cumprimento das indicações previstas no Plano de Pedreira. 

o A drenagem do terreno será feita de acordo com as condições da topografia e das 

alterações propostas na forma do terreno, através de valas de drenagem construídas 

no perímetro da área de escavação. Estas valas de cintura terão como principal 

função a condução das águas para as zonas de escoamento superficial. As valas de 

drenagem serão construídas durante a primeira fase de exploração, e as águas 

reencaminhadas para as linhas de drenagem natural. 

o Assim, irá proceder-se à implementação de um sistema de drenagem que evite a 

entrada de água proveniente do exterior para a zona extractiva (rede de drenagem 

exterior) e que conduza todas as águas pluviais para um tanque de decantação (rede 

de drenagem interior). 

 

 

� Deverão indicar e descrever o local onde se irão fazer as operações de lubrificação e 

manutenção das máquinas; 

Prevê-se a instalação de um contentor destinado a armazém/ferramentaria onde serão 

armazenados os equipamentos e ferramentas de pequeno porte e onde serão armazenados 

óleos novos e usados, que permanecerão no local até serem recolhidos por uma entidade 

credenciada. Junto a este contentor, a empresa poderá criar uma área impermeabilizada 

para armazenamento temporário de resíduos junto às instalações sociais e ferramentaria. 

Esta área impermeabilizada servirá para que em alguma situação pontual possa ser ai 

realizada, sempre acautelando todas as medidas necessárias, a lubrificação e/ou 

manutenção de algum equipamento. Contudo, a empresa não prevê realizar estas 
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operações na pedreira, uma vez que a manutenção e reparação dos equipamentos será 

assegurada por uma empresa no exterior, que procederá à troca dos óleos e os 

encaminhará para destino adequado. Mais uma vez se refere que, a ocorrer alguma destas 

operações na pedreira, serão realizadas tomando todas as precauções que evitem o 

derrame acidental de óleos e a consequente contaminação de solos, nomeadamente a 

colocação de tabuleiros para a retenção dos óleos e será realizada na referida área que 

será impermeabilizada.  

 

 

� Além da indicação da implantação da vala de drenagem proposta, deverão indicar o 

local de implantação da bacia de decantação que fará a recepção das águas de 

escorrência decorrentes do interior da pedreira.  

Na planta de drenagem rectificada, que se anexa, encontra-se indicado o local de 

implantação da bacia de decantação onde se fará a recepção das águas de escorrência, no 

ponto mais baixo da vala de drenagem, onde ocorre a rejeição das águas para o sistema de 

drenagem natural. Importa ainda referir que estas águas são apenas águas pluviais, não 

contendo qualquer efluente gerado na exploração. 

 

 

2 – Património Arquitectónico e Arqueológico: 

Na “situação Ambiental de Referência”, para o descritor Património, a análise efectuada à 

área do projecto refere para a existência de um elemento com valor patrimonial inventariado, 

identificado num raio de 1km da pedreira. Foram identificadas três ocorrências na área do 

projecto da pedreira: Dois caminhos vicinais, apontados como valor patrimonial média a alto 

bem como os vestígios da lavra antiga da pedreira, cujo valor patrimonial indicado é médio. 

Desconhecemos por que razão não foi consultado o actual PDM de Viana do Castelo, 

principal documento de gestão territorial, situação que originou uma falha na caracterização 

da situação de referência, uma vez que não é identificado o Castro do Feijoal, localizado em 

terrenos da própria pedreira, existindo portanto uma sobreposição de áreas. 

O próprio contexto arqueológico num raio de 1km é de grande sensibilidade arqueológica – 

o Monte de S. Silvestre tem um potencial patrimonial sobejamente conhecido e divulgado, 
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desde a Capela de S. Silvestre, local de grande devoção religiosa e de romarias minhotas, 

ao Castro de S. Silvestre e Às Gravuras Rupestres do Lugar das Chãs. 

Mais, é referido a dificuldade em prospectar grande parte da área do projecto devido à má 

visibilidade decorrente do coberto vegetal existente no local. 

Assim, a análise efectuada à situação de referência não reflecte a situação real donde que a 

fase seguinte enferma de veracidade. 

Em termos de “Identificação e descrição dos impactes ambientais significativos”, foram 

identificados impactes sobre elementos patrimoniais identificados no estudo sendo que a 

ocorrência n.º 3 – Antiga pedreira poderá ser afectada directamente. 

Considera-se que a análise da situação está desajustada à situação real, uma vez que a 

fase anterior não foi devidamente tratada, subsistindo fortes possibilidades de existência de 

vestígios associados ao Castro do Feijoal, donde a avaliação dos impactes não foi 

correctamente realizada. 

As medidas mitigadoras ou compensadoras dos impactes negativos apresentadas, 

atendendo à análise e avaliação efectuada, são de carácter geral e passa pela realização de 

prospecção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas em que a visibilidade 

não permitiu a sua realização e o acompanhamento arqueológico integral de todas as 

operações que impliquem mobilização de terras em todas as fases de obra, tal como 

abertura de caminhos, estaleiros e desmatação. 

Assim, considera-se que a avaliação apresentada referente ao descritor património e 

respectiva indicação de medidas de minimização é deficitária, porque não retratam a 

situação de referência com rigor, levando a avaliação de impacte desadequada, pelo que o 

descritor deverá ser reformulado. 

No âmbito dos comentários efectuados cumpre-nos informar que ao contrário do que é 

afirmado o Plano Director Municipal de Viana do Castelo foi consultado no decorrer do 

processo de elaboração do EIA, informamos que este instrumento de planeamento foi 

consultado na DGOTDU, contudo aquando da consulta não foi disponibilizada a planta de 

Património Cultural Construído e Arqueológico, pelo que esta não foi consultada, 

naturalmente se houvesse, da nossa parte o conhecimento da sua existência ela teria sido 

tida em consideração na elaboração da Situação de Referencia. Não deixa de ser 

lamentável o facto de o PDM contemplar um conjunto significativo de sítios arqueológicos 

que não se encontram constantes na maior base de dados de sítios arqueológicos 

(Endovélico) caso estes sítios estivessem constantes na referida base de dados o castro do 

Feijoal teria sido tido em consideração. Apesar de não ser da responsabilidade directa o 
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lapso, assumimo-lo integralmente. Lamentamos a forma como a tutela aponta falhas ao 

estudo, mas não assume as suas responsabilidades, pois uma base de dados actualizada 

teria evitado esta situação 

Quanto à pretensa localização do castro do Feijoal em terrenos da pedreira existindo uma 

sobreposição de áreas, esta na realidade não se verifica tendo o técnico que avaliou o 

descritor uma falha na leitura da cartografia pois resulta evidente na figura apresentada em 

anexo (Figura 1) que em nenhum momento existe qualquer sobreposição entre a área do 

castro do Feijoal e a pedreira, o que enferma de veracidade a análise técnica efectuada.  

Quanto aos comentários efectuados sobre as limitações ao trabalho de prospecção 

arqueológica devido ao denso coberto vegetal não entendemos como é possível ultrapassar 

esta lacuna imposta pelas condições do terreno, naturalmente que devido a este 

condicionalismo a avaliação de impactes afigura-se condicionada, mas não a enferma de 

veracidade. Precisamente por essa limitação, uma das medidas mitigadoras apresentadas 

foi a reprospecção da área que se apresentava um denso coberto vegetal. Uma solução que 

a tutela do património pode propor em sede de CA, para situações futuras, para que o 

coberto vegetal não obstaculize a prospecção arqueológica e consequentemente enferme 

de veracidade a avaliação de impactes e consequentes medidas mitigadoras, é a realização 

de desmatação prévia seja por desmatação mecânica, manual ou mesmo com recurso a 

queimadas controladas, nas áreas a prospectar, embora se afigure que esta medida 

dificilmente venha a recolher consenso junto dos outros membros de futuras CAs. 

No que se refere a um pretenso desajuste à situação real importa referir que da análise da 

cartografia destacam-se dois factos, em primeiro lugar e como já referido, não há qualquer 

sobreposição de áreas. Em segundo lugar a distância entre o local de implantação do 

povoado e o limite da pedreira são 250m em que existe um conjunto de relevos que 

dificilmente iriam permitir uma ocupação contínua entre esses pontos, pelo que vemos com 

alguma incredulidade a análise técnica efectuada que refere a forte possibilidade de 

existência de vestígios associados ao Castro do Feijoal, na área da pedreira. Considera-se 

ainda que a avaliação de impactes foi correctamente efectuada, uma vez que na área da 

pedreira não foram observados quaisquer vestígios passíveis de serem associados ao 

Castro do Feijoal e pelo facto da área deste não se sobrepor à da pedreira.  

Finalmente quanto à consideração que a avaliação e indicação de medidas mitigadoras é 

deficitária, pelas razões expostas considera-se, pelo contrário, que a avaliação de impactes 

é adequada e o descritor não deve ser reformulado, mas apenas complementado com 

cartografia onde está representado o castro do Feijoal, uma vez que os outros elementos 

patrimoniais referidos (a Capela de S. Silvestre, ao Castro de S. Silvestre e Gravuras 
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Rupestres do Lugar das Chãs) se encontram a mais de 1000m da pedreira e por 

conseguinte fora da área de estudo do projecto em análise, a única excepção é a área de 

protecção definida para o Castro de S. Silvestre embora o castro se encontre a mais de 

1000m. Assim e caso se considere as medidas de minimização inadequadas, deverá ser a 

tutela a propor medidas mitigadoras adicionais que considerem adequadas. 

 

3 – Ecologia: 

� Apresentar o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), explicitando 

quais as medidas a aplicar de modo a recriar, na envolvente, de forma faseada e 

gradual, uma área de biodiversidade (…) conforme se refere na página 206 do EIA; 

O PARP prevê a criação de medidas faseadas de recuperação. Pretende-se que as 

medidas apresentadas sejam essencialmente, medidas de prevenção de fenómenos de 

erosão e de criação das condições mínimas do solo para que a recuperação ocorra de 

forma natural e gradual. 

Por esse motivo são apresentadas medidas de sementeira com prado de sequeiro, que tem 

por base espécies leguminosas e outras gramíneas, com características de adaptação 

distintas e com funções de definidas de captação de nutrientes no solo e de proporcionar a 

fixação das terras quando sujeitas à acção do vento e da água. 

A filosofia base do PARP consiste no restauro ecológico de forma natural, por meio de 

espécies invasoras, que gradualmente substituirão as espécies introduzidas no prado, assim 

que atingidas as condições óptimas à sua fixação e desenvolvimento. Desta forma 

conseguir-se-á que o padrão de ocupação da área intervencionada venha a ser idêntico ao 

padrão da área envolvente. 

A filosofia de recuperação tem como principio o modelo de sucessão ecológica, que 

consiste: 

Fase 1 – Surgimento de terras de cobertura; 

Fase 2 – Invasão por parte de espécies gramíneas e arbustivas endémicas de pequeno 

porte; 

Fase 3 – Substituição por arbustos endémicos de maior porte; 

Fase 4 – Surgimento de espécies arbóreas; 

Assim, a intervenção propõe acelerar o processo através de 3 etapas primárias no modelo 

de sucessão ecológica, que são: 
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• Aplicação e preparação das terras de cobertura; 

• Sementeira de cobertura com prado de sequeiro; 

• Substituição natural e gradual das espécies semeadas, por invasoras no mínimo 

tempo possível; 

Nos primeiros meses, a vegetação aplicada estará naturalmente sujeita a níveis de maior 

stress, dado que existem condicionantes hídricas e de nutrientes que poderão causar 

dificuldades iniciais de restabelecimento da vegetação. Este processo deverá ser 

monitorizado e corrigido sempre que assim verifique, por isso estão previstas medidas de 

manutenção no PARP. 

 

� Explicitar quais as espécies a utilizar na revegetação dos ecossistemas afectados e 

consideradas adequadas, de acordo com o referido na mesma página; 

As espécies propostas consistem na aplicação de espécies arbóreas de pinheiro bravo 

(Pinus pinaster) e uma mistura de prado de sequeiro, onde constam as seguintes espécies: 

Leguminosas 
Trifolium subterraneum               10% 
Trifolium repens                          10% 
Lotus corniculatus                       10% 
Vicia sativa                                  10% 
Ulex europeus                             10% 
 
Gramíneas 
Melilotus alba                             10% 
Festuca arundinacea                  10% 
Lolium perenne                           10% 
Agrostis palustris                        10% 
Cynodom dactylon                      10% 
 

 

� Importa esclarecer a divergência das áreas retratadas nas plantas, onde figura Área 

sujeita a art. 5º - 54.998 ha e Área a licenciar – 34.940 m2. 

A diferença relativa entre áreas surge do facto de se ter reajustado os limites no sentido de 

integrarem apenas, e não excederem, a área de protecção à extracção de recursos 

minerais, definida no Plano Director Municipal de Viana do Castelo (figuras 2) 
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Figura 2 – Limites da área a licenciar. 

 

� Havendo referência à influência da proximidade de outras pedreiras nas comunidades 

faunísticas, a apesar das afirmações no ponto 6.14 do EIA, deverá ser realizada a 

ponderação dos impactes cumulativos, pelo menos no âmbito deste descritor. 

A análise dos impactes cumulativos constitui sempre um aspecto complexo por um conjunto 

variado de factores de que se destaca a questão da escala de análise e a própria 

identificação dos descritores. 

De facto, é importante distinguir entre os descritores que, pela presença de projectos 

semelhantes (ou outros cuja existência e exploração possam contribuir, cumulativamente, 

para os impactes) em áreas próximas, acrescem a sua significância e os outros que, por 

serem espacialmente muito localizados, não sofrem amplificações do seu significado, 

mesmo na presença de outros empreendimentos próximos. 

O facto de a área de estudo se localizar na proximidade de outras explorações de granito, 

deverá conduzir a um incremento da magnitude dos impactes passíveis de ocorrer, 

essencialmente no que se refere aos aspectos faunísticos, uma vez que a perturbação, não 

só no que se relaciona com uma maior área afectada, mas também com o facto de vir a 

existir outra pedreira a laborar acarretará potencialmente um incremento na afectação da 

fauna.  
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Este aspecto cumulativo deverá ser compatível, uma vez que se trata de uma área 

consignada à protecção do Recurso Geológico, o que tem vindo a permitir uma adequação 

dos padrões ecológicos em redor desta actividade. 

As medidas de recuperação propostas junto deste descritor, no decurso da exploração e 

após o final, deverão ser as suficientes para permitir a reabilitação deste espaço após a 

valorização do recurso mineral.  

 

 

4 – Resíduos: 

Em relação a este descritor, está em falta a identificação dos potenciais impactes ambientais 

em cada fase do projecto (preparação, exploração e desactivação), bem como a 

classificação dos mesmos. 

Seguidamente apresenta-se a reformulação do subcapítulo correspondente à identificação 

de potenciais impactes respeitantes ao descritor resíduos. 

 

6.13. Resíduos industriais 

À actividade extractiva está sempre associada a produção e deposição de alguns tipos de 

resíduos (próximo ou no interior das instalações de apoio), nomeadamente, óleos usados, 

pneus usados e alguns tipos de sucata.  

 

Seguidamente identificam-se os potenciais impactes, por fase de projecto: 

 

A. Fases de Preparação e de Exploração 

Nesta fase irão ocorrer os trabalhos de extracção propriamente ditos. 

Poderá ocorrer uma potencial contaminação por resíduos industriais ou por derrames de 

óleos e combustíveis, devido a condições de operação deficitárias ou à ausência de 

procedimentos adequados de gestão de resíduos (acondicionamento/armazenamento e 

expedição). 

Estes impactes, quando causados de forma sistemática e prolongada, são de difícil 

remediação, exercendo-se de forma directa nos solos e indirecta na qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas. 
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As operações de manutenção mais complexas não são actualmente (nem virão a ser) 

efectuadas no local, pelo que não se prevê a geração de outros tipos de resíduos, para além 

dos indicados na caracterização da situação de referência. 

Os impactes neste descritor podem então ser classificados como: Adversos, Directos, 

Recuperáveis, Temporários, Localizados, Reversíveis e de Magnitude Compatível. 

 

B. Fase de Desactivação/Recuperação 

Nesta fase irá ocorrer a desactivação das estruturas móveis. A movimentação da 

maquinaria pesada ocorrerá apenas para desactivação e para requalificação/recuperação 

ambiental. 

Não havendo armazenamento de resíduos, não deverão ocorrer impactes derivados da má 

gestão de resíduos industriais. 

Como tal, os impactes serão nulos. 

 

5 – Geologia, Geomorfologia e Vibrações: 

Em relação a estes descritores, terá que ser esclarecido: 

� Se a pedreira possui uma licença provisória ao abrigo do art. 5º do DL n.º 340/2007, 

de 12 de Outubro, é uma contradição afirmar que não possui área intervencionada. 

Assim sendo, deverá ser indicada a área intervencionada. 

A área intervencionada, aquando da emissão da licença provisória ao abrigo do art.5º do 

Decreto-lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro, é de 2.500 m2. 

 

� Pela mesma razão, já utilizará explosivos, pelo que deverá então ser efectuada uma 

caracterização do descritor Vibrações, assim como a identificação dos possíveis 

impactes, medidas de minimização e de monitorização. 

Actualmente o processo de desmonte é unicamente mecânico, pelo que não se justifica 

nesta fase a elaboração da medição de vibrações, tal como atesta declaração em anexo. 
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6 – Ordenamento do Território e Uso do Solo: 

Deverão ser apresentados os seguintes elementos adicionais: 

� A demarcação da acção – área de exploração de inertes, edifícios de apoio, armazém, 

acessos novos ou a beneficiar e outros – no extracto da carta da Reserva Ecológica 

Nacional, com a respectiva legenda e sem alteração da escala original da carta; 

Apresenta-se a demarcação da acção no extracto da carta da REN e um pormenor com a 

respectiva legenda, na figura seguinte, sendo que a planta a escala adequada se anexa a 

este documento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Planta de REN do PDM de Viana do Castelo  
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Figura 4 – Planta de REN do PDM de Viana do Castelo com mais pormenor da demarcação do 

zonamento da pedreira. 

 

 

� A quantificação da área de Reserva Ecológica Nacional (REN) afectada por sistemas, 

a avaliação e classificação dos impactes expectáveis sobre as funções ecológicas de 

cada um dos sistemas identificados e a indicação das medidas de compensação 

ambiental, para a fase de exploração e pós-exploração, de acordo com a alínea a) do 

n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto; 

No que se refere aos sistemas de REN afectados pela área em estudo constata-se que a 

totalidade da área é abrangida por “Cabeceiras de Linhas de Água” e que, em sobreposição, 

cerca de 6% da área no limite Nordeste corresponde a “Áreas com Risco de Erosão”. 

Mais à frente reformula-se o descritor “Ordenamento do Território” onde será considerada a 

análise de cada um destes sistemas. 

 

 

� A demonstração do cumprimento cumulativo dos requisitos definidos na alínea d) e f) 

(caso esteja prevista a abertura de caminhos de apoio à exploração) do ponto V – 

Prospecção e exploração de recursos geológicos (massas minerais – pedreira) do 

anexo I da Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro; 

No sentido de dar resposta a esta solicitação, a mesma será incluída na reformulação do 

descritor “Ordenamento do Território”. 
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Seguidamente é apresentado a reformulação do subcapítulo relativo à avaliação de 

impactes no ordenamento do território (6.10. Ordenamento do Território ). 

 

6.10. Ordenamento do Território 

Segundo o PDM de Viana do Castelo, o local da futura Pedreira “Samonde” é classificado 

como “Espaços Florestais – Zonas florestais de conservação/compartimentação. Já no que 

se refere a condicionantes, os terrenos são classificados como “Recursos geológicos – 

Massas minerais activo/inactiva”, dentro da “Área de Protecção a Recursos Geológicos”. 

A área pretendida abrange, em termos de Classe de REN, “Cabeceiras de Linhas de Água” 

e “Áreas com Riscos de Erosão”.  

 

Assim, de acordo com a análise efectuada, é possível identificar impactes a nível do 

Ordenamento do Território, mais concretamente no que se refere à afectação da área em 

estudo pela Reserva Ecológica Nacional (REN). Não obstante, a nova legislação da REN 

(Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro) permite o licenciamento da futura pedreira 

nestes terrenos desde que sejam cumpridos os requisitos exigidos por este regulamento. 

Tratando-se de uma área de REN classificada como área de máxima infiltração, de acordo 

com o novo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, esta encontra-se na categoria de 

“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”.  

No que se refere às áreas de REN, o regime jurídico que regulamenta a REN (Decreto-lei n.º 

166/2008 de 22 de Agosto) refere no seu anexo I o seguinte: 

1 — As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são as áreas que, devido às suas 

características de solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por acção do 

escoamento superficial. 

2 — A delimitação das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo deve considerar de 

forma integrada o declive e a erodibilidade média dos solos resultante da sua textura, 

estrutura e composição. 

3 — Em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo podem ser realizados os usos e as 

acções que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Conservação do recurso solo; 

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 
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iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do 

escoamento superficial; 

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o 

assoreamento das massas de água. 

A outra área da pedreira classificada como Cabeceiras de Linhas de Água, de acordo com o 

novo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, esta encontra-se na categoria de “Áreas 

estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”.  

1 — As áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos são as áreas geográficas 

que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à 

morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e 

recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da 

quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração. 

2 — A delimitação das áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos deve 

considerar o funcionamento hidráulico do aquífero, nomeadamente no que se refere aos 

mecanismos de recarga e descarga e ao sentido do fluxo subterrâneo e eventuais conexões 

hidráulicas, a vulnerabilidade à poluição e as pressões existentes resultantes de actividades 

e ou instalações, e os seus principais usos, em especial a produção de água para consumo 

humano. 

3 — Nas áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos só podem ser realizados 

os usos e as acções que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a protecção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros. 

 

De acordo com o art.º 20 do Decreto-lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto (Regime das áreas 

integradas em REN):  

1 — Nas áreas incluídas na REN são interditos ou usos e as acções de iniciativa pública ou 

privada que se traduzam em: 
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(…) 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, (…). 

2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior os usos e as acções que sejam 

compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e 

redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

3 — Consideram-se compatíveis com os objectivos mencionados no número anterior os 

usos e acções que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante. 

 

Assim, analisando o referido Anexo II do presente diploma legal, verifica-se que as “novas 

explorações ou ampliação de explorações existentes” é um uso/acção compatível com os 

objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais 

de áreas integradas na REN, nomeadamente no que se refere às “Áreas de elevado risco de 

erosão hídrica do solo” e às “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos” – que 

correspondem às áreas de infiltração máxima e às áreas de Cabeceiras de Linhas de Água, 

respectivamente (de acordo com a Planta de REN do PDM de Viana do Castelo). 

 

No que se refere à Portaria n.º 1256/2008, de 28 de Novembro, esta permite o licenciamento 

de novas explorações, desde que se cumpram cumulativamente os seguintes requisitos: 

i) Esteja prevista e regulamentada em plano municipal de ordenamento do território; 

ii) Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo interesse público municipal; 

(…) 

iv) Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização viável em 

áreas não integradas na Reserva Ecológica Nacional; 

(…) 

vi) No âmbito da avaliação de impacte ambiental (…) deverão ser apresentadas medidas de 

compensação ambiental, a executar na fase de exploração e pós-exploração, podendo ainda 

apresentar medidas de recuperação de outras pedreiras ambientalmente degradadas; 
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Assim, analisando os requisitos exigidos pela Portaria que regulamenta a REN, constata-se 

o seguinte: 

i) A área da futura pedreira está classificada, segundo o PDM de Viana do Castelo como 

“Recursos geológicos – Massas minerais activo/inactivo”, dentro da “Área de 

Protecção a Recursos Geológicos”, dai estar contemplado em plano municipal de 

ordenamento de território; 

ii) O município de Viana do Castelo emitiu a referida declaração de interesse público, 

onde atesta a importância e necessidade do licenciamento desta futura pedreira; 

(…) 

iv) como demonstrado no EIA, este é um projecto que não apresenta alternativas de 

localização. Efectivamente, as jazidas minerais não são móveis, estando as empresas 

exploradoras condicionadas à presença do recurso geológico naquele determinado local 

e não permitindo o estudo de alternativas ao local de extracção. Além do mais, tratando-

se de um licenciamento de uma pedreira que já possui uma decisão favorável de acordo 

com o art.º 5º do Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, e além do mais não sendo 

possível posicioná-la noutro local (sendo de localização fixa inerente à presença do 

recurso geológico), não existem alternativas de localização. A única alternativa seria 

apenas a não implementação do projecto. 

vi) as medidas de compensação ambiental que se propõe serem executadas, nas fases 

de exploração e de desactivação da pedreira são apresentadas posteriormente. 

 

Além da declaração de interesse público municipal, há uma licença provisória emitida pela 

DRE que atesta a exploração da pedreira neste local, com a condicionante da elaboração de 

um EIA.  

Todos os requisitos são cumpridos, uma vez que a pedreira está prevista no PDM, há uma 

declaração de interesse municipal emitida pela edilidade responsável, há uma necessidade 

do licenciamento da pedreira “Samonde” para exploração das reservas minerais existentes 

no local de boa qualidade para os fins pretendidos, além da inexistência de alternativas de 

localização, a que acresce o facto de o local onde se pretende licenciar a pedreira dispor de 

boas reservas minerais (permitindo à pedreira a exploração por muitos anos). 
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Havendo o cumprimento cumulativo dos requisitos e condicionalismos constantes na 

Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro (alínea d) do Ponto V do Anexo I), a actividade 

extractiva por parte da futura Pedreira “Samonde” é viável no local pretendido. 

Como tal, os impactes sobre a interferência de solos REN por parte do licenciamento da 

futura pedreira “Samonde” são considerados compatíveis com a legislação vigente. 

 
As medidas de minimização propostas no EIA procurarão salvaguardar estas questões, no 

sentido de minimizar/evitar as incompatibilidades do projecto com o disposto neste regime 

jurídico sobre a REN. 

 
É de prever que tomadas as medidas existentes ao alcance, nomeadamente o cumprimento 

integral do Plano de Lavra (como o respeito pelos limites da zonas de defesa estimadas) e 

das medidas preconizadas no PARP, nomeadamente ao nível dos descritores Recursos 

Hídricos (por forma a prevenir potenciais contaminações de águas subterrâneas e 

superficiais) e Ecologia (de modo a evitar impactes significativos na fauna e flora existentes 

no local), aliadas uma fiscalização periódica e adequada, não existam conflitos reais em 

termos de uso de solo considerados relevantes. 

 

� A cartografia das áreas ardidas diferenciadas por ano de forma a confirmar a vigência 

da condicionante legal determinada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março. 

Caso se aplique a proibição de construções resultante dos nºs 1 e 2 do artigo 1.º do 

Anexo, só poderá ser realizada a acção se for concedido o levantamento da proibição 

nos termos dos n.º 5 e 6 a pedido do promotor, reconhecido que seja o relevante 

interesse geral do projecto. 

De acordo com o que é possível observar na cartografia fornecida pela AFN verifica-se que 

a área de estudo não corresponde a qualquer área ardida cartografada, para o período entre 

1997-2004. 
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Figura 5 – Sobreposição da área da pedreira na carta de áreas ardidas entre 1997-2004 (Fonte: 

AFN). 

 

Ocorreu um incêndio em 2005, conforme se pode observar na planta abaixo, para o período 

entre 2000-2009. 

Área de Estudo 
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Figura 6 – Sobreposição da área da pedreira na carta de áreas ardidas entre 2000-2009 (Fonte: 

AFN). 

 

� A cartografia de perigosidade aos riscos de incêndio ou documento comprovativo de 

que a área não tem incidência sobre classes de risco de incêndio alta ou muito alta, 

conforme dispões o n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-lei n,º 124/2006, de 28 de Junho, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro; 

De acordo com a observação à Carta de Riscos de Incêndio, disponibilizada pela AFN 

verifica-se que a área de estudo está inserida numa classe de risco elevada. 

 

Área de Estudo 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

 

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “SAMONDE”  ADENDA 

CARLOS VENTURA LIMA DE AMORIM  24/49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Sobreposição da área da pedreira na carta de risco de incêndio fornecida pela Autoridade 

Florestal Nacional. 

 

� O parecer da Autoridade Florestal Nacional, bem como pareceres de outras entidades 

competentes em falta que decorram da análise do PDM; 

O parecer da Autoridade Florestal Nacional segue em anexo , bem como os pareceres de 

outras entidades. 

 

� O reconhecimento, pela autarquia, como revestindo interesse público municipal. 

Em anexo segue a declaração de interesse público municipal emitida pela Assembleia 

Municipal de Viana do Castelo. 

 

Área de Estudo 
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7 – Resumo Não Técnico (RNT): 

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

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

as condições necessárias para a 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: 

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

� Deverá ser corrigida a referência à figura 3.1.5 na página 8; 

� Deverá ser corrigida a numeração das figuras do documento (duas figuras 3). 

 

O novo RNT deverá ainda reflectir toda a informação adicional solicitada 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 em 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. 
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Anexos 

Plano Geral 
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Planta de drenagem 
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Arqueologia (FIGURA 1) 
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Estudo das vibrações 
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Planta de REN com zonamento da pedreira 
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