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INTRODUÇÃO 

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

pedreira P 22 “Pena Caibral”, cujo proponente é FENTA GRANITOS UNIPESSOAL , LDA., a 

Comissão de Avaliação nomeada para o efeito considerou necessário, ao abrigo do n.º 5 e 

n.º 7 do Artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a nova redacção e 

republicação dadas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, solicitar ao 

proponente o envio de elementos adicionais a este projecto. 

 

Face ao exposto e em resposta ao V/ofício da CCDR com a referência 486500 (data de 

08/08/2011 – ID 977683) e ao ofício da DRE-Norte com a referência 1158/DSIRG (data de 

12/08/2011), vimos por este meio elucidar os pontos solicitados. 
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1. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

� Relativamente ao enquadramento do projecto e do próprio EIA, deverão ser 

rectificadas e/ou esclarecidas as seguintes incorrecções/questões de âmbito legal e 

técnico: 

- no subcapítulo “I.I.I. Ficha Técnica do Projecto” (pág. 9), é referido incorrectamente o 

“ponto 13 do anexo II”, que não é aplicável a este projecto; 

 

Efectivamente, o enquadramento legal do projecto, no subcapítulo 1.1.1. Ficha técnica do 

projecto, encontra-se incorrecto. Como tal, reformula-se seguidamente o referido parágrafo. 

 

“Enquadramento Legal da ficha técnica:  Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro (alínea a) do ponto 2 do Anexo 

II – Indústria extractiva). 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro, a Pedreira “Pena Caibral”, 

pertencente à classe 2.” 

 

 

- na tabela do citado subcapítulo (pág.9), são referidas como “Área não intervencionada, 

23.585 m2” e como “Área intervencionada 35.260 m2”, mas cuja soma ultrapassa o valor 

da “Área a licenciar de 53.585 m2”, situação que deve ser devidamente esclarecida e 

justificada; 

Por lapso, as áreas constantes na tabela da pág. 9 estão incorrectas, sendo que a área 

intervencionada é de 35.250m2 e a área não intervencionada é de 18.335 m2, cuja soma 

perfaz 53.585 m2 que corresponde à área que se pretende licenciar. 

Seguidamente apresenta-se a rectificação da ficha técnica da pedreira.  

 

Área a Licenciar 53 585 m2 

Área intervencionada: 35 250 m2 

Área Não intervencionada: 18 335 m2 
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- nesta mesma tabela, é referida que a “pedreira pertence à classe 2 (segundo o art.º 

10ºA do DL 340/2007, de 12 de Outubro)”, o que não é correcto, já que o citado artigo 

10ºA faz parte do DL 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DL 

340/2007, de 12 de Outubro; 

 

De forma a responder ao ponto anteriormente solicitado, apresenta-se a reformulação da 

referida tabela, com a alteração solicitada. 

 

Ficha Técnica 

Explorador Fenta Granitos Unipessoal, Lda. 

Proprietário do Terreno Conselho Directivo dos Baldios de Tourencinho 

Entidade Licenciadora DRE Norte 

Matéria-prima explorada Granito ornamental 

Classe da pedreira (segundo o art. 10º A do DL nº 
270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo DL 340/2007, de 12 de Outubro) 
2 

Situação actual/prevista 

Área a licenciar 53.585m2 

Área não intervencionada  18 335  m2 

Área intervencionada  35.250 m2 

Área recuperada ------- 

Produção/Volume Total Expectável 1.800 m3/ano 

Volume já explorado 0 

Taxa de aproveitamento 50 % 

Profundidade de escavações (diferença de cotas 
topográficas intervencionadas) 18 m 

N.º Trabalhadores afectos à actividade extractiva 4 (total) 

Tempo de vida útil total da pedreira (do projecto) 14 anos 

Existência de algum tipo de licenciamento  Licença provisória 

Antecedentes Licença provisória de 1 ano – art.º 5 do Decreto-
Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro 

Enquadramento com os instrumentos de gestão 
territorial 

Carta de Ordenamento: Espaços Florestais – 
Zonas florestais de 
conservação/compartimentação – Solo Rural 
Carta de Condicionantes: Reserva Ecológica 
Nacional, Área de protecção a Recursos 
geológicos, Áreas Percorridas por Incêndios  

Condicionantes Sim – Reserva Ecológica Nacional 

Área Sensível Sim 
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- no subcapítulo “3.1.2 Acessibilidades” (pág. 26), são referidas vias de acesso que, 

contrariamente ao afirmado, não se situam nas proximidades, nem servem de acesso, ao 

projecto, como sejam, EN 202, A28, ICI ou IP9; 

 

Apresenta-se a devida reformulação. 

 

 

“3.1.2. Acessibilidades 

O acesso ao local onde se pretende licenciar a pedreira “Pena Caibral” é efectuado pela 

EN2 (Vila Real – Chaves) até Vila Chã, seguindo-se posteriormente por Tourencinho. 

Seguidamente, toma-se um caminho em terra batida que dá acesso à maioria das pedreiras 

existentes nesse “núcleo” e especificamente à pedreira “Pena Caibral”. 

A proximidade de importantes vias de acesso como a A24, o IP4, a A7 (IC5) ou a EN2, 

conferem a esta pedreira uma situação privilegiada no que diz respeito aos acessos e à 

expedição da produção. De facto, as facilidades permitidas pela rede viária existente 

possibilitam um eficiente e rápido escoamento dos produtos finais, contribuindo para a 

evolução do tecido industrial da região.  

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

asfaltados, sendo que a circulação deverá ser feita de forma regrada no sentido de não 

trazer inconvenientes às populações atravessadas.” 
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- no volume “Anexo Técnico do EIA”, anexo “Enquadramento legal do Projecto”, é 

referido, incorrectamente, que o presente EIA é aplicável a este projecto por se inserir no 

Caso Geral do ponto 2 do Anexo II do DL 69/2000, com a redacção dada pelo DL 

197/2005 – “Pedreiras, minas ≥5 ha ou ≥ 150 000 t/ano ou se, em conjunto com as outras 

unidades similares, num raio de 1 km, ultrapassarem os valores referidos”, quando 

deveria ser, efectivamente, pelo facto deste projecto estar situado em “Áreas sensíveis”. 

 

Seguidamente apresenta-se a reformulação do solicitado. 

 

“O presente projecto insere-se no disposto no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de 

Maio (republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro), Ponto 2 – Indústria 

extractiva; alínea a): Pedreiras, minas e céu aberto e extracção de turfa (não incluídos no 

anexo I), em áreas isoladas ou contíguas: Áreas Sensíveis (todas).” 

 

 

 

2. Sistemas Ecológicos e PARP 

O projecto consiste numa pedreira de granito existente e que está já em laboração, 

tendo uma licença provisória (com validade de 1 ano emitida em 08.07.2010), atribuída 

ao abrigo do artº 5º do Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. O proponente 

pretende, de acordo com o EIA, o seu licenciamento. 

O principal objectivo do presente documento é a análise de um projecto de execução 

com vista ao licenciamento de uma pedreira de Granito Ornamental, não titulada por 

licença, tendo por base as suas características de construção, exploração e 

encerramento, bem como a caracterização da situação de referência da zona em causa 

e a análise de potenciais impactes ambientais negativos que possam ser impeditivos ao 

licenciamento do empreendimento. 

De acordo com a filosofia subjacente à avaliação do impacte ambiental de projectos e do 

seu regime jurídico, DL nº 69/00, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo DL 197/2005 

de 8 de Novembro, a AIA constitui um instrumento de política do ambiente e do 

ordenamento do território cuja aplicação assegura que, numa fase prévia à aprovação, 

sejam tidas em conta as consequências ambientais de um projecto. 
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O presente procedimento de AIA não pode visar a decisão da viabilidade ambiental do 

projecto pois o projecto está a ser executado mas não deverá legitimar situações de 

ilegalidade. 

A Pedreira “Pena Caibral” está inserida na área denominada “Área de Reserva para 

Granitos na Serra da falperra” criada pelo Decreto Regulamentar nº 6/2009, de 2 de 

Abril. 

A decisão favorável de atribuição de licença provisória para extracção de granito nesta 

pedreira, emitida pelo grupo de trabalho, de acordo com o disposto no artº 5º de D.L. nº 

340/2007 de 12 de Outubro, a 8 de Julho de 2010, foi condicionada. 

Análise global 

Dado que o presente Procedimento de AIA é relativo a um projecto existente e em 

exploração, importa realçar: 

- a apresentação do EIA decorre do Procedimento definido, nos termos da legislação 

aplicável, de Avaliação de Impacte Ambiental, para obter o licenciamento da actual 

pedreira; 

- de acordo com o EIA, a pedreira está inserida na Classe 2, segundo o Decreto-Lei nº 

340/2007 de 12 de Outubro, artº 10ºA, pois é uma exploração a céu aberto com menos 

de 25 ha (5,36 ha) e cuja profundidade das escavações irá ultrapassar os 10 m 

(estimada em 18m); 

- é apresentado o pedido de parecer da DGRF, mas não apresenta o parecer da 

entidade; 

- a pedreira localiza-se na Área Classificada Sítio PTCON0003 Alvão/Marão, a área da 

actual exploração (que se encontra em processo de licenciamento= e está inserida numa 

zona onde predominam as áreas de matos. No local de implementação da exploração 

bem como na sua envolvente directa, o EIA refere, o biótopo A de vegetação esparsa 

composta por formações herbáceas e arbustivas de pequeno porte formadas por urzes 

(Erica sp.), tojos (Ulex sp.), giestas (Cytisus sp.) e fetos (Pterdium sp.), do Biótopo B 

denominado de Matos Altos, que ocorre nos locais onde existem bolsas de solos, bem 

drenados que permitem a acumulação de alguma matéria orgânica e onde aprecem a 

urze-brana (Erica arbórea), a giesta-amarela (Cytisus striatus) e giesta-pioneira (Genista 

florida) e a carqueija (Chamaespertium tridentatum). Caracterizando-se pela presença de 
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arrelvados vivazes, juncos, fetos e espécies de maior porte como o piriteiro (Crataegus 

monogyna) aparecem em pequenas manchas e de pequena dimensão assim se 

caracteriza o biótipo C, que está associado a maior humidade. 

Análise específica - Ecologia  

O projecto localiza-se no Sítio PTCON0003 – Alvão/Marão, incluído na Lista Nacional de 

Sítios da Rede Natura 2000. 

A pedreira em questão localiza-se numa área de explorações semelhantes em situação 

de vizinhança com outras explorações (Arménio, Carvalhoto e Fraga do Carvalhoto),e 

em situação de contiguidade à exploração “Cimo das Lameiras do Rio” da empresa 

Pedranossa. 

A Pedreira “Pena Caibral”, e as duas pedreiras contíguas são atravessadas 

longitudinalmente por uma linha de água, afluente da Ribeira Chã de Vales, que por sua 

vez é tributário do Rio Corgo. 

No âmbito do Relatório do Grupo de Trabalho foi referida e fixada a condição de 

articulação entre as duas explorações contíguas, nomeadamente quanto à preservação 

da linha de água. 

A caracterização da Situação de Referência, do presente descritor, a Lavra e o Plano 

Ambiental de Recuperação Paisagística, a Avaliação de impactes, as medidas de 

minimização, monitorização e compensatórias propostas têm que assegurar a 

articulação, a continuidade e coerência das propostas entre as duas explorações 

contíguas e as vizinhas. 

Habitat, Flora e Vegetação – Em termos de coberto vegetal na envolvente da área das 

pedreiras contíguas e vizinhas, a formação dominante é constituída por matos, 

sobretudo giestas, urzes, e tojos, subsistindo alguns núcleos de regeneração de 

carvalhos e vidoais (aparecem em pequenas bolsas). Assim sendo estão presentes na 

área de estudo 84 espécies de plantas espontâneas pertencentes a 45 famílias, sendo a 

mais representada com 15.5% a família Leguminosae, as Betulaceae e Fagaceae 

ambas com 3,6%. Os habitats mais frequentes de ocorrência são os Matos/Matagais 

(40,6%), os matos/relvados húmidos/ripícolas (10,7%), as espécies ripícolas (9,5%), os 

relvados húmidos (7,1%) e as espécies rupícolas (7,1%) aparecem associadas aos 

afloramentos do maciço rochoso. Segundo o EIA, e relativamente à flora a área em 

estudo foi avaliado, segundo o método de Marks, o valor absoluto da estrutura ecológica, 
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a Função de Formação de Écotopos (FFE), para os 3 biótopos encontrados é de para o 

biótopo A, 11 para o biótopo B e 13 para o biótopo C. Estes valores são positivos, 

embora baixos, o que se deve à degradação do local e consequente diversidade 

florística. O biótopo predominante é o A, encontrando-se os outros dois de forma pontual 

e muito localizada. 

Fauna – A caracterização faunística incidiu nos 4 grandes grupos de vertebrados 

terrestres: aves, mamíferos, repteis e anfíbios. Foram elencadas 95 espécies de 

vertebrados terrestres, traduzindo assim a riqueza faunística da zona envolvente do local 

de estudo, sendo de referir que o maior número de espécies se regista no grupo das 

aves. As espécies referenciadas para a área envolvente à pedreira distribuem-se do 

seguinte modo: 25 espécies de mamíferos, 15 espécies de répteis e anfíbios e 55 

espécies de aves. A densidade e diversidade da vegetação da área envolvente permitem 

a concentração de um conjunto bastante alargado de biótopos de alimentação e refúgio 

para espécies como o coelho (Oryctologus cuniculus), a lebre (Lepas copensis), a 

raposa (Vulpes vulpes), diversas aves e o lobo-ibérico (Canis lupus signatus). Para a 

área em estudo está referenciada a alcateia denominada da Falperra. Deverá ser 

abordado e desenvolvido o estudo relativo ao grupo dos Quirópteros e Invertebrados. 

Do descritor ecologia, nomeadamente dos habitats e das espécies de fauna ou flora 

referenciados no EIA, não foi apresentada cartografia dos Valores Naturais, que permita 

verificar o existente a aferir a evolução das populações ao longo dos tempos. Não foram 

identificadas as Áreas de maior relevância ecológica (integração entre ocorrências 

naturais valoradas (habitats, espécies)), nem a sua ponderação com os sistemas 

biofísicos fundamentais e outras ocorrências relevantes do património natural. 

A área afecta ao projecto e a sua envolvente apresentam uma profunda alteração das 

condições naturais: na linha de água junta à área da pedreira existem algumas 

formações arbóreas constituídas por algumas bétulas e carvalhos. 

A avaliação de impactes sobre os sistemas Ecológicos deverá ter por base a 

quantificação das áreas dos diferentes habitats classificados ao abrigo da RN2000, 

perdidos, e/ou afectados temporariamente, bem como o número e estatuto de protecção 

e conservação das espécies da Flora e da Fauna afectadas, o que pressupões, na fase 

de caracterização, como referido atrás, não só a listagem e cartografia dos valores 

naturais (Vegetação e Habitats, Flora e fauna), mas também uma análise que explicite a 

correlação entre os cada tipo de biótopos, os habitats, as espécies da flora e fauna, 

assegurando-se de algum modo a georreferenciação de valores não directamente 
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georreferenciáveis, uma vez que não fazê-lo implica perder-se mensurabilidade, na 

avaliação de impactes, relativamente a estes valores. 

A avaliação de impactes cumulativos deverá igualmente, ser suportada por dados 

mensuráveis, isto é, área dos Biótopos/habitats afectados cumulativamente, 

nomeadamente com os demais projectos e obras existentes e/ou previstos para este 

território e onde se incluem as pedreiras existentes e propostas, para a Zona de Reserva 

da Falperra. 

Das medidas de minimização propostas no EIA considera-se que a mais relevante é a 

concretização do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, embora, seja 

insuficiente no seu objectivo principal de minorar os impactes negativos sobre os 

sistemas ecológicos. De referir ainda que não se considera que seja propriamente uma 

medida mitigadora, pois constitui uma obrigação legal. 

Ao nível das medidas de minimização estas devem distinguir-se entre o conjunto de 

medidas de minimização específicas, para impactes/situações particulares da obra/ 

exploração em causa. 

Conclusões  

Face ao exposto, e para além das questões atrás suscitadas e que devem ser atendidas, 

propõe-se, cumulativamente: 

- Caracterização da Situação de Referência 

Apresentar cartografia referida tendo como ponto de partida uma carta onde surjam 

sobrepostos os valores naturais (habitats, valores faunísticos e florísticos) e os sistemas 

biofísicos fundamentais, nomeadamente leitos e margens de linhas de água, incluindo as 

torrenciais, cabeceiras das linhas de água, áreas favoráveis à infiltração, áreas de risco 

de erosão e áreas de solos férteis. A cartografia de valores naturais, incluído também 

uma peça desenhada com a sobreposição entre os valores naturais e a implantação de 

todas as estruturas e infra-estruturas existentes, e/ou previstas. Esta cartografia deverá 

ser apresentada e aprovada pelo ICNB, antes do licenciamento da pedreira. Poderão 

surgir necessidades de protecção de outras zonas caso se verifique algum habitat 

prioritário. 

 

Os elementos solicitados seguem em Anexo , no Relatório da componente ecológica 

elaborado especificamente para dar resposta às sugestões e questões colocadas pela C.A.. 
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- Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

Trabalhos prévios de recuperação, e medidas de salvaguarda das zonas de defesa (as 

previstas na legislação aplicável e zonas de defesa especiais, ara valores naturais ou 

culturais relevantes), a implementar logo numa primeira fase. 

a) A área envolvente à linha de água existente no interior Da exploração, 

correspondente uma parte da área de defesa deverá ser recuperada de imediato, de 

modo a repor e/ou valorizar a galeria ripícola aí existente. Esta operação deverá ser 

considerada logo na primeira fase de implementação do PARP; 

 

Relativamente a este ponto, o PARP apresentado prevê a recuperação de parte da zona de 

defesa da linha de água.  

Das fotografias aéreas apresentadas no PARP, verifica-se que na zona não existe uma 

galeria ripícola bem definida, pelo que o PARP propõe como medida de recuperação, as 

correcções necessárias na topografia de modo a aproximar o perfil final com a forma do 

terreno natural e o material vegetal a aplicar foi seleccionado com base na matriz onde se 

insere a exploração, ou seja, os matos. A mistura proposta  

Não é pretensão do PARP, criar manchas ou pontos artificiais que se demarquem na 

paisagem, mas sim integrar visualmente e paisagisticamente todo o conjunto, em 

consonância com as explorações existentes na proximidade. 

 

b) Proceder-se à estabilização física de áreas ou materiais instáveis (em especial a 

protecção da linha de água de qualquer deslize de terras e/ou escombros; 

 

O PARP apresentado propõe a remoção dos escombros existentes sobre a linha de água e 

respectiva zona de defesa. Portanto, prevê-se a limpeza e saneamento de todas as zonas 

instáveis detectadas nas escombreiras. 

No entanto, procedeu-se nesta adenda a revisão da mesma carta (fase de construção 

exploração – fase1) em anexo , de modo a retirar por completo, todos os escombros 

existentes sobre a zona de defesa. 
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c) Fazer a delimitação e protecção de todas as áreas de turfeira, encontradas na área 

de exploração da pedreira; 

 

De acordo com o relatório final da Componente Ecológica, é referido que na zona ocorrem 

as áreas de turfeiras (Habitat 7140 – turfeiras de transição e turfeiras ondulantes), mas na 

cartografia anexo, do mesmo relatório, essas áreas de turfeiras, não estão localizadas na 

área de projecto. 

 

d) Elaboração e entrega de elementos descritivos e Peças Desenhadas que 

demonstrem a harmonização e continuidade/coerência das soluções preconizadas entre 

o PARP desta exploração com outras explorações, nomeadamente com a pedreira 

contígua “Cimo das Lameiras do Rio”; 

 

Em anexo  apresenta-se uma carta com o Plano Geral referente a integração das duas 

explorações, onde se pretende mostrar a continuidade ao nível da hidrografia e a integração 

dos dois PARP’s. 

 

e) Explicação e fundamentação da solução conceptual preconizada (recuperação, 

restauração ou reconversão) e sua conformidade com os objectivos de conservação e 

orientações de gestão, no âmbito da RN2000 e/ou da AP, onde se insere a exploração. 

 

A área em que se insere o projecto é fundamentalmente povoada por matos compostos de 

giestas e eventualmente de Erica arborea, que na descrição constante no site do ICNB 

relativa ao parque do Alvão, é possível encontrar uma matriz coincidente no que respeita à 

flora, vegetação e proposta ou filosofia do PARP, no que toca ao restabelecimento do 

coberto vegetal. 

Os giestais, tal como vem descrito no referido site, são “dominados por giesteira-das-

vassouras Cytisus striatus e Genista florida e com Erica arborea constituem a primeira etapa 

de degradação dos carvalhais dos andares supra e mesomediterrânico, colino e montano. 

Nas orlas (ecótonos) dos carvalhais de maior altitude surgem matorrais dominados por Erica 

arborea e Genista falcata. 

Mais degradados e alterados pela acção do homem, vamos encontrar, em zonas de menor 

altitude e de forte influência atlântica, matos de composição e associações diferentes em 
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que se destacam os tojais de tojo-molar Ulex minor e tojo-arnal U. europaeus, podendo 

aparecer com alguma expressão a torga Calluna vulgaris e matos baixos de urzais, 

carquejais e sargaçais com queiroga Erica umbellata, carqueja Chamaespartium tridentatum 

e sargaço Halimium lasianthum subsp. alyssoides, nas zonas de transição entre as regiões 

eurosoberiana e a mediterrânica.” 

 

O PARP prevê que o coberto vegetal seja no final composto por uma sementeira na zona 

junto a linha de agua, com: 

• Citisus multiflorus (20%) 

• Erica australis (20%) 

• Ulex europeus (20%) 

• Chamaespartium tridentatum (10%) 

• Cistus psilosepalus (10%) 

• Crataegus monogyna (20%) 

 

No final da exploração, a sementeira prevista contempla o seguinte elenco de espécies: 

• Citisus multiflorus (40%) 

• Erica australis (20%) 

• Ulex europeus (20%) 

• Chamaespartium tridentatum (10%) 

• Cistus psilosepalus (10%) 
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- Peças desenhadas e respectiva memória descritiva e justificativa 

Plantas e perfis topográficos da situação de referência; 

1. Perfis-tipo, Módulos de plantação, Pormenores de execução, etc.; 

Relativamente aos módulos de plantação, não serão apresentados, porque todas as 

operações de aplicação de material vegetal, serão efectuadas através de sementeiras. 

 

2. Plano de modelação e perfis correspondentes a cada fase da recuperação (escala 

mínima 1/ 1000); 

Ver desenhos em anexo , relativamente ao plano de modelação de terreno e perfis de 

modelação e recuperação. 

 

3. Plano de modelação e perfis finais de recuperação e integração com as cotas de terreno 

da envolvente, incluindo a rede de drenagem natural (e/ou com as cotas de terreno de 

explorações contíguas ou próximas); 

Ver plano de modelação de terreno em anexo , com as cotas e plano de modelação de 

terreno da exploração vizinha, onde se inclui a rede de drenagem natural (planta 2). 

 

4. Sistema hídrico – deverá ser apresentada uma proposta final para a recuperação do 

sistema de drenagem na área intervencionada e sua integração, com restituição ao 

sistema de drenagem natural da zona envolvente; 

Ver plano de drenagem apresentado em anexo  (planta 3). 

 

5. Plano de Plantação (tipos de revestimento vegetal, a sua fundamentação e conformidade 

com o princípio da não contaminação biológica); 

Todas as espécies vegetais propostas estão de acordo com as características de adaptação 

às condições de clima e solos do sítio. A sua selecção prende-se sobretudo com a matriz 

existente relativamente ao elenco, porte e cor da folhagem. 
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Do elenco proposto, a maioria das espécies vem referenciada na página do ICNB, não se 

propondo a introdução de espécies exóticas, ou que possa apresentar risco de 

contaminação biológica. 

Tal como já foi referido anteriormente, o sistema onde se localiza exploração assemelha-se 

aos giestais, sendo que a intervenção proposta, integra a intervenção e o efeito provocado 

pela exploração, na paisagem através das medidas previstas no PARP. 

 

6. A plantação de cortinas arbóreas com o objectivo de não só fixar poeiras, mas também 

fazer a obstrução visual dos agentes de impacte, deverá ser objecto de análise das 

principais visibilidades sobre a área e requer uma plantação, que pode ser modular, cuja 

composição e desenho determinarão a sua maior ou menor eficácia; 

De acordo com o exposto no PARP, e após a análise dos pontos visualmente mais 

sensíveis, o PARP não propõe a criação por dois motivos. O primeiro prende-se com o facto 

todo o espaço envolvente ser povoado essencialmente por matos, existindo pontualmente 

uma mancha ou um exemplar arbóreo isolado. De acordo com a filosofia do PARP, 

pretende-se que a integração seja feita na paisagem o mais naturalmente possível, sem 

criar pontos ou manchas artificiais de vegetação ou que artificializem o carácter da 

paisagem, após o encerramento.  

O segundo ponto prende-se com a distância aos pontos mais sensíveis, dada a localização 

da exploração relativamente às localidades e estradas mais próximas, potencialmente mais 

afectáveis pelo impacte visual, a distância medida foi de cerca de 3km, considerando-se que 

a sensibilidade é bastante reduzida assim como a visibilidade. Outro factor importante não 

está só relacionado com a distância mas com a diferença de altitude superior a 400m, entre 

os pontos mais afectados e a exploração, o tipo de relevo e a vegetação existente entre os 

pontos sensíveis e a exploração. 

Dado que em sede desta adenda, está a ser pedida a plantação de cortinas arbóreas, na 

planta em anexo referente ao plano de sementeira, será acrescentada uma cortina arbórea 

e o plano passará a denominar-se de plano de plantação e sementeira. 

A espécie a usar será o pinheiro bravo devido à facilidade de adaptação e rapidez de 

crescimento, sendo que o seu número é de 106 exemplares dispostos em linha dupla. 

 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.  16/66 

7. A rede de vedação da área de exploração, que no estudo é referida como rede ovelheira, 

devido à existência de uma população/alcateia de lobo, deverá estar a 40 cm acima do 

nível do solo. 

Será feita a referida correcção relativamente a implantação da rede, assim como o desenho 

de um pormenor construtivo mostrando como deve ser colocada. 

 

Balanços dos movimentos e volumes de terra: 

8. Volumes de materiais de subprodutos da exploração e volumes de materiais necessários 

para enchimento (modelação final); 

De acordo com o PARP, os volumes “os volumes envolvidos durante a fase 1, referentes a 

remoção de restos de rocha da linha de água, zona a norte dessa mesma linha de água e 

escombros existentes no exterior da propriedade, rondam: 

 

 

Volumes 

removidos do 

exterior da 

propriedade 

Volumes 

removidos do leito 

da linha de água 

Volumes 

removidos a norte 

da linha de água 

 

TOTAL 

M3 13 212 1 646 3 917 18 775 

Ao volume indicado em cima, foi aplicado um factor de empolamento de 1.3, dado que são blocos de 

granito 

 

(…) O plano de modelação de terreno prevê não só a remoção dos escombros produzidos 

durante a vida útil, como os escombros produzidos no passado e que se encontram 

espalhados pela propriedade. 

 

No total prevê-se que o enchimento da cavidade existente, necessite de um volume de 

cerca de 20 278m3, onde foi aplicado um empolamento de 1.2 dado que se prevê a 

fragmentação dos blocos sem valor comercial, de mod o a facilitar as operações de 

modelação e que inclui o volume armazenado nas esco mbreiras existentes. No 

cálculo deste volume foi considerada uma área de 6 337m2 para uma altura de 

enchimento de cerca de 4m, resultando num enchiment o parcial da área de 

escavação, onde algumas frentes ficarão a vista. 
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De modo a cumprir com o previsto no plano de modelação de terreno e considerando a 

fragmentação e movimentação de todos os materiais, o total de volumes movimentados, 

excluindo o volume anterior de 20 278m3, ronda os 39 598m3, considerando um 

empolamento de 1.2, para uma área de 24 749m 2 e uma altura media de 2m. 

No total e considerando todas as áreas intervencion adas/recuperadas, estima-se que 

ronde os 32 500m 2, onde 7751m 2 foram recuperados durante a fase 1 e no final cerc a 

de 24 749m 2 (6 337m2+18 412m2) recuperados no final. Em termos de volume 

considera-se que no total sejam utilizados cerca de  78 651m3 (18 775m3 da fase 1 + 59 

876m3 fase final).” 

Fazendo um quadro resumo dos volumes envolvidos nas operações de modelação de 

terreno,  

 

 Volumes 
armazenados 

Volume necessário 
nas zonas 
(excluindo 
cavidade) 

Volume 
necessário 

apenas para a 
cavidade 

Volume total 
necessário para 

execução global do 
plano de modelação. 

FASE 1 18 775m3  n/a n/a 

FASE 2 59 876m3 39 598m3 +18 
775m3 20 278m3 78 651m3 

 

 

9. Volumes de terras vegetais resultantes da decapagem dos terrenos explorados 

(condições de armazenamento) e volume de terras vegetais necessárias para a 

recuperação: proveniência das terras e susceptibilidade de contaminação biológica. 

O volume de terras de cobertura existentes, de acordo com o Plano de Lavra, ronda os 

121m3.  

Para execução da recuperação paisagística, prevê-se que sejam necessário logo na 

recuperação das áreas previstas na fase 1, cerca de 697,5m3 de terras de cobertura , dado 

que a área de intervenção ronda os 7 750m2 e aplicando um empolamento de 1.1, resulte no 

valor indicado. Portanto, a empresa durante esta fase terá que adquirir cerca de 576,5m3 no 

exterior (Para efeitos de calculo, considerou-se o uso de todas as terras de cobertura 

previstas destapar no Plano de Lavra para a fase 2 as quais serão usadas na recuperação 

das áreas previstas na fase 2). 
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No fim da vida útil serão necessárias cerca de 2 476,4m3, na recuperação das restantes 

áreas intervencionadas, as quais deverão ser provenientes do exterior. 

 

As terras de cobertura deverão respeitar as seguintes condições: 

• Deverá ser reportada a proveniência das terras de cobertura, onde deve constar, o 

local de remoção, data de remoção e data de aplicação; 

• Respeitar os seguintes códigos LER: 

o terras e rochas ( código LER 17 05 04 - Solos e rochas não abrangidos em 17 

05 03). 

 

 

- Cronograma, Mapa de Trabalhos e Orçamento 

i) a identificação dos diferentes tipos de trabalhos e a sua organização por fases, em 

articulação com o Plano de Lavra e o Plano de Aterro – fase de instalação, fase de 

exploração (que poderá ser ainda desdobrada em diferentes momentos), fase de 

desactivação, a que se deverá suceder numa fase de manutenção (mínimo de 2 anos), 

da área recuperada (que deverá garantir a estabilidade dos terrenos e a ausência de 

fenómenos de erosão, o funcionamento do sistema hídrico e o sucesso do revestimento 

vegetal); 
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Exploração Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Extracção 

Piso 1    

Piso 2    

Piso 3    

Alargamento da corta    

Criação do parque blocos    

Construção telheiro    

Instalações sociais    

Deposição de escombros em aterro    

Deposição de terras de cobertura em pargas    

Operação 

Vedações do perímetro da corta Vedação da área de corta, cerca de 1.043ml    

Vala de drenagem Construção de vala de drenagem 133ml    

Modelação de terreno 18 775m3 (volume modelado) 697,5m3 (terras de cobertura usadas) 
59 876m3 (volume modelado) 

2 476,4m3 (terras de cobertura usadas) 

Sementeira 536 m2 (corresponde a parga) 7 750m2 (Sementeira de cobertura) 27 216m2 (Sementeira de cobertura) 

Manutenção Constante e nos dois anos seguintes após o fim da fase 3 do PARP 

Sistemas de gestão de resíduos Constante durante as fases de exploração e recuperação 
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ii) um orçamento, que integre a totalidade dos trabalhos contemplados para as diferentes 

fases, com preços unitários referenciados aos valores do mercado, de empresas da 

especialidade (não são admissíveis valores unitários, baseados na execução pelo 

próprio e/ou com meios a disponibilizar pelo próprio explorador); 

Ver caderno de medições e orçamentos apresentado em anexo . 

 

iii) apresentação, pelo explorador, de um orçamento, com pelo menos três propostas, 

correspondentes a três consultas a empresas da especialidade; 

Relativamente às três propostas de orçamento, enviamos em anexo  apenas aquelas que 

nos foram fornecidas pelas empresas solicitadas para tal. 

 

iv) um Caderno de Encargos, contendo todas as especificações técnicas relativas a 

procedimentos para os diferentes trabalhos a executar e conformidade dos respectivos 

materiais e técnicas de execução; 

Ver Caderno de Encargos apresentado em anexo . 

 

v) o Cronograma deve integrar de forma articulada e integrada os trabalhos, do Plano de 

Lavra, o PARP e o Plano de Aterro. 

O cronograma segue em anexo . 

 

 

- Medidas de Minimização e Compensatórias 

Deverá ser feito um levantamento dos planos de monitorização e medidas 

compensatórias previstas e/ou em implementação na zona de forma a prever uma maior 

articulação entre as diferentes acções no terreno. 

 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.  21/66 

O EIA do Projecto da Pedreira “Pena Caibral” compreende diferentes Programas de 

monitorização, nomeadamente ao nível dos recursos hídricos superficiais, da ecologia 

(fauna e flora), da socioeconomia, do ambiente sonoro, qualidade do ar, vibrações e ainda, 

da implementação do PARP. Nestes planos são definidos os procedimentos para o controlo 

da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da 

avaliação de impactes. 

A implementação dos programas de monitorização permite a avaliação contínua da 

qualidade ambiental da área de implementação do projecto, baseada na recolha sistemática 

de informação e na sua interpretação, permitindo, através da análise de indicadores 

relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de referência e efectuar o contraste 

relativamente aos objectivos predefinidos. 

Desta forma, através dos programas de monitorização estabelecidos, será possível avaliar a 

eficácia das medidas específicas propostas, com o objectivo de evitar ou minimizar os 

efeitos ambientais negativos mais relevantes. 

As medidas compensatórias compreendem a reposição imediata da topografia na zona de 

defesa e leito da linha de água, de modo a corrigir a situação hidrográfica no interior da 

propriedade, colocação de cortinas arbóreas de modo a minimizar a propagação de poeiras 

e o impacte visual, integração entre o plano de lavra e plano de recuperação de modo a que 

as operações de exploração/recuperação ocorram em simultâneo, manutenção das zonas 

não intervencionadas, no sentido de não existir pressão, como por exemplo, deposição de 

escombros, passagem de veículos, etc.  

No final propõe-se a Modelação de terreno de todas as áreas intervencionadas e reposição 

do coberto vegetal de acordo com as informações existentes no site do Parque do Alvão. 

 

 

3. Geologia, Geomorfologia, Sismicidade e Vibrações  

Para os descritores “Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais” e “Sismicidade”, 

solicita-se, em aditamento, a justificação e/ou detalhe do âmbito de duas das medidas de 

minimização propostas para o descritor Geologia, nomeadamente – “Não efectuar a 

escavação de locais geologicamente inadequados” (o EIA não define o que são “locais 

geologicamente inadequados”, nem os identifica ou localiza na área do projecto), e 

“Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira – 
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Plano de Lavra e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística…” (sendo o Plano de 

Pedreira o Projecto que está a ser objecto de AIA, não se entendendo como é que a 

implementação de um projecto, que venha a ser aprovado, constitui, per si, uma medida 

de minimização ambiental);  

 

No que se refere à 1ª medida supracitada “Não efectuar a escavação de locais 

geologicamente inadequados”, pode-se afirmar que, em termos ambientais, ao explorar-se 

um recurso geológico está a criar-se uma situação de recuperação irreversível e de 

magnitude severa, uma vez que o recurso é finito e não renovável à escala humana.  

Os impactes mais óbvios e irreversíveis são o consumo do granito e as alterações 

geomorfológicas que resultam da criação de depressões (devido à área de corta), situações 

que se iniciam logo na fase de preparação do terreno, mantendo-se até ao final da fase de 

exploração. 

Por este motivo, considera-se nas medidas de minimização que não se deverá sequer 

efectuar escavações em locais geologicamente inadequados, ou seja onde se comprove a 

não existência do recurso que se pretende explorar. Trata-se de uma medida geral de 

aplicabilidade que será determinada ao longo da vida da exploração, e que é cumprida pela 

empresa pois os locais geologicamente inadequados, são aqueles que não revelam 

interesse ornamental e por conseguinte não interessa explorar. 

Analisando o capítulo respeitante à descrição geológica apresentado no Plano de Lavra, 

verifica-se que: “a pedreira em estudo encontra-se implantada em granitóides orogénicos 

sin-tectónicos, onde são explorados granitos amarelos e cinzentos.” 

A sua localização sobre a Carta Geológica indica que existe este recurso em toda a área a 

licenciar, mas por outro lado é necessário no decorrer da exploração averiguar a existência 

do recurso geológico e a sua qualidade podendo observar-se a partir dos afloramentos 

graníticos que se encontram à superfície. 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.  23/66 

Figura 3.1 – Localização da pedreira num excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 

1:500.000. 

 

Em relação à 2ª medida, “Implementação e cumprimento integral das medidas constantes 

no Plano de Pedreira – Plano de Lavra e Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística…”, a finalidade da medida é principalmente a escavação do recurso geológico 

apenas nos locais indicados no Plano de Lavra, de forma a evitar a extracção de granitos 

em locais geologicamente inadequados e não indicados no projecto elaborado, pelo que 

esta medida de minimização está relacionada com a anteriormente mencionada. 

 

 

Para o descritor “Vibrações”, pelo facto deste não ter sido contemplado no presente EIA, 

apesar de estar identificado na pág. 68 como um descritor analisado, e de constar (a sua 

referência) nos quadros da “Síntese e Caracterização dos Impactes Provocados pela 

Pedreira Pena Caibral” (páginas 217-a, b, c):, declara-se a sua desconformidade, pelo 

que o descritor em causa deverá ser avaliado, e o mesmo deverá ser apresentado à 

AAIA, quer em termos da sua situação de referência, quer em termos da identificação e 

da avaliação dos potenciais impactes ambientais negativos, quer ainda das medidas de 
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minimização/monitorização eventualmente necessárias. Salienta-se, que a avaliação dos 

potenciais impactes deste descritor deverá ter, por base, os resultados de medições in 

situ das vibrações provocadas pela utilização de explosivos no local, quer pela pedreira 

objecto do EIA (que já se encontra em funcionamento), quer pelas pedreiras existentes e 

a laborar na sua envolvência próxima. 

 

O estudo de vibrações segue em Anexo . 

 

 

4. Recursos Hídricos  

Como questão prévia, deverá o proponente esclarecer e demonstrar como pretende 

efectuar a exploração desta pedreira, uma vez que a mesma é atravessada, em toda a 

sua área, por uma linha de água (que não pode ser intervencionada). Este aspecto é 

tanto mais significativo quanto o Plano de Lavra prevê zonas de exploração em ambos 

os lados da referida linha de água, sem considerar, aparentemente, qualquer ligação 

operacional entre ambas as zonas de exploração. 

Deverão proceder a uma melhor caracterização das intervenções já existentes na linha 

de água cartografada na área de intervenção. 

Uma vez que a linha de água se encontra dentro da área a licenciar deverão entregar, 

para apreciação na ARHN, uma proposta de requalificação dessa linha de água. 

Deverão avaliar os impactes decorrentes da exploração da pedreira na linha de água 

existente na área a licenciar, bem como nas linhas de água a jusante, nomeadamente no 

que respeita à interferência com o actual escoamento destas, sobretudo relativamente 

ao acréscimo do risco de extravasão marginal, bem como as medidas de minimização 

respectivas, que deverão ter em conta a cota máxima cheia para um período de retorno 

de 100 anos ou da máxima cheia conhecida. 

 

Relativamente à relação entre a exploração e a linha de água, esclarece-se que a actividade 

de exploração (remoção do coberto vegetal, remoção de terras e abertura da cavidade ou 

exploração de frentes), não irá interferir com a linha de água, uma vez que todo este 

processo será efectuado fora das zonas de defesa da linha de água, ou seja, afastado 10m. 
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Convém fazer uma correcção, mas o projecto em análise não considera a exploração de 

ambos os lados da linha de água, mas apenas num dos lados (esquerdo). O lado direito, fica 

reservado apenas para a deposição de escombros, não se prevendo operações de 

exploração em ambos os lados. 

Da pressão exercida sobre a linha de água, apenas sobressai a deposição de alguns 

escombros, que o PARP propõe remover logo na fase 1. A existência de cortes ou 

depressões causadas pela actividade sobre a linha de água, serão devidamente corrigidas. 

Na figura seguinte, mostra-se o tipo e localização dos diferentes tipos de pressão exercidos 

sobre a linha de água: 

 

 

Figura 4.1 – levantamento topográfico, com indicação dos aterros e zonas escavadas sobre a 

linha de água. 

 

A recuperação da linha de água, tal como está definido no PARP, propõe a remoção de 

escombros, regularização do terreno e a sementeira de arbustos, que deverão ser 

efectuadas no conjunto entre a fase 1 e a fase2, com a seguinte mistura: 

Aterros a remover 

Frentes a corrigir/aterrar 

Aterros a remover 
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• Citisus multiflorus (20%) 

• Erica australis (20%) 

• Ulex europeus (20%) 

• Chamaespartium tridentatum (10%) 

• Cistus psilosepalus (10%) 

• Crataegus monogyna (20%) 

 

Dos cálculos efectuados à linha de água e respectiva área de influência, considerando um 

período de retorno de 100 anos e uma área de influência de cerca de 39ha, o caudal 

máximo calculado recolhido pela linha de água a jusante, é de cerca de 1.61m3/s. Portanto, 

estima-se que a cota máxima de cheia rondará os 0,10m em relação às cotas de superfície 

do terreno, considerando o coberto vegetal proposto (essencialmente gramíneas e arbustos) 

e considerando uma intensidade de precipitação de 73.90mm/h 

Relativamente aos impactes previstos sobre a linha de água, de acordo com os cálculos 

efectuados e considerando que não existirá pressão adicional sobre a linha de água, pelo 

contrário, existirá o tratamento do respectivo leito da linha de água tal como foi referido, 

prevê-se que os impactes no escoamento sejam nulos no interior desta exploração, e 

compatíveis com a presença da cavidade. 

Propõe-se assim que a ARH se possa pronunciar, no âmbito da CA, em relação às soluções 

propostas, quer na resposta a este pedido de elementos adicionais, quer no Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 

5. Socio-economia 

Relativamente a este descritor, constata-se que o EIA em apreço contém incongruências 

graves, nomeadamente, no capítulo “Acessibilidades”, pelo que a informação relativa a 

este descritor necessita ser completamente reformulado, para se poder considerar em 

conformidade com o previsto na Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

Assim: 
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- deverão ser esclarecidos quais os acessos à pedreira, uma vez que o texto 

apresentado no capítulo “Descrição do Projecto, ponto 3.1.2 Acessibilidades” é 

contraditório com o referido no capítulo “Caracterização da Situação de Referência, 

ponto 5.9.5 Acessibilidades e Mobilidade”, 

- neste mesmo ponto – “5.9.5 Acessibilidades e Mobilidade”, o 2º parágrafo não é 

entendível; 

 

De forma a responder aos dois pontos anteriormente solicitados, seguidamente apresenta-

se a reformulação do subcapítulo “5.9.5 – Acessibilidades e Mobilidade”. 

 

“ 5.9.5. ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE  

O bem-estar e nível de vida das povoações que directa ou indirectamente serão 

influenciadas pela actividade da futura Pedreira “Pena Caibral”, no concelho de Vila Pouca 

de Aguiar, poderá ser afectado pelas vias de comunicação utilizadas na circulação dos 

camiões de transporte de matéria-prima. É previsível um ligeiro aumento de tráfego na 

região com a actividade de extracção da pedreira em estudo, aquando do seu início futuro.  

Torna-se bastante a análise das vias de acessibilidade à área de projecto, como forma de 

entender se o tráfego derivado da pedreira “Pena Caibral”, após licenciada, poderá ou não 

causar transtornos no dia-a-dia dos habitantes, tanto do concelho de Vila Pouca de Aguiar, 

como também dos concelhos limítrofes (pela utilização dos veículos e maquinaria pesada 

nestas vias de acesso existentes na envolvente). No entanto, espera-se que o licenciamento 

da pedreira “Pena Caibral” não cause impactes negativos na situação actual de referência. 

Esta situação poderá ocorrer nas imediações da Serra da Falperra e mais concretamente 

nas povoações interceptadas pela rede viária local, como é o caso, no limite Este da Serra 

de Vreia de Jales e Barrela (junto à ER567), Pinhão Cel (junto à EM1237), no limite Sul, ou 

Tourencinho (junto à EM1167), no limite Oeste. 

O concelho de Vila Pouca de Aguiar possui uma localização privilegiada relativamente à 

região em que se insere, com excelentes acessibilidades. Tais circunstâncias conferem-lhe 

grandes potencialidades resultantes, nomeadamente da proximidade de alguns dos 

principais eixos rodoviários do país, tal como visível na Figura 5.9.5 – como o IP3 ou o IP4.  
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De acordo com o Plano Rodoviário Nacional (PRN, Estradas de Portugal), junto a Sabrosa, 

faz-se o cruzamento do IP3 e IP4 (com orientações Norte/Sul e Nascente/Poente, 

respectivamente da Serra da Falperra), além da proximidade à A7 e à A24 – Figura 5.9.5.  

 

 

Figura 5.9.5. Excerto de representação cartográfica do PRN (Fonte: IEP). 

 

As características do sistema viário são naturalmente influenciadas pela morfologia da 

região, pelo que possui um baixo grau de cobertura sendo, de um modo geral, sinuoso. As 

estradas municipais com faixas de rodagem, em regra, muito estreitas, apresentam um 

elevado interesse pelas ligações que estabelecem entre povoações.  
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Os acessos às áreas de extracção de granito, no interior da Serra da Falperra, são 

efectuados através de caminhos de terra batida, frequentemente sinuosos e, por vezes, de 

carácter temporário (sucede frequentemente que alguns caminhos se tornam intransitáveis 

aquando de chuvadas fortes). 

A rede viária local permite muito dificilmente o acesso à exploração bem como o 

escoamento da produção: alguns caminhos térreos apenas são transitáveis para máquinas 

e outros veículos pesados e as estradas municipais (que asseguram também o trânsito local 

entre os diversos aglomerados populacionais) apresentam-se com faixas de rodagem 

estreitas (muito embora asfaltadas) e deficiente estado de conservação (contrastando com a 

EN2 de faixas de rodagem mais amplas e bom estado de conservação).  

Deste modo, a rede viária existente é manifestamente deficiente, pelo que, associado à 

criação de uma futura “Área Cativa” para os granitos da Serra da Falperra será fundamental, 

que as entidades locais e regionais promovam a criação ou beneficiação das necessárias 

infra-estruturas rodoviárias. 

 

Figura 5.9.6. Principal rede viária local que serve não só a área do presente estudo, como o concelho 

de Vila Pouca de Aguiar, de um modo geral (Fonte: http://www.viamichelin.pt). 
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O acesso ao local onde se pretende licenciar a pedreira é efectuado pela EN2 (Vila Real – 

Chaves) até Vila Chã, seguindo-se posteriormente por Tourencinho. Seguidamente, toma-se 

um caminho em terra batida que dá acesso à maioria das pedreiras existentes nesse 

“núcleo” e especificamente à pedreira “Pena Caibral” (como visível na figura seguinte). 

Não impedindo a questão do trânsito local, é importante referir que a rede viária envolvente 

garante o escoamento do produto quer a nível nacional quer internacional (sendo de 

considerar que Espanha é um cliente com bastante peso nesta indústria).” 

 

- a caracterização de referência da envolvente próxima do projecto deverá ser 

complementada com a identificação dos núcleos populacionais nas proximidades (sua 

localização em relação à área do projecto), e as diversas explorações que aí existem. Esta 

informação deverá ser acompanhada de cartografia própria e quadro com estas localizações 

e distâncias; 

De forma a responder ao solicitado, seguidamente reformula-se o ponto 5.9.3. Ocupação do 

Espaço, onde usualmente é inserida a informação pretendida. 

 

“5.9.3. Ocupação do espaço 

O Concelho de Vila Pouca de Aguiar insere-se numa zona de povoamento concentrado 

(típico da região de Trás-os-Montes), onde a existência de locais de grande riqueza hídrica e 

as zonas de planície, que permitam as culturas de cereais e a pastorícia, foram os factores 

determinantes para esta localização. 

A área que se pretende licenciar para a pedreira “Pena Caibral” insere-se no lugar de Pena 

Caibral, na freguesia de Telões, como visível na figura seguinte. 
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Figura 5.9.3 - Indicação das povoações mais próximas da área da futura pedreira. 

 

As povoações mais próximas da pedreira encontram-se listadas na tabela seguinte, com as 

respectivas distâncias à área da futura pedreira. 

 

Tabela 5.9.5 – Povoações mais próximas da área de estudo e respectiva distância à área da futura 

Pedreira “Pena Caibral”. 

Localidade  Distância à área da pedreira  
Tourencinho 2500 m 

Quintã 2600 m 
Gralheira 3000 m 
Barrela 4330 m 

Pinhão Cel 4700 m 
Vreia de Jales 5010 m 

Telões 5300 m 
Samardã 5650 m 

Torre de Pinhão 5740 m 
Vilarinho de Samardã 6300 m 

Carva 7300 m 
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No que se refere às explorações, constata-se que na envolvente da área de estudo existem 

várias pedreiras similares (como visível na Figura seguinte), o que permite comprovar que 

na envolvente directa o uso do solo é predominantemente industrial. 

De acordo com a base de dados dão INETI, na freguesia de Telões existem 12 pedreiras 

licenciadas, todas elas em laboração (e de extracção de granitos). 

 

Figura 5.9.4 – Indicação das áreas extractivas mais próximas da futura pedreira “Pena Caibral”.” 

 

 

Áreas extractivas 

LEGENDA 
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- deverá ser esclarecido se os acessos à pedreira atravessam algum aglomerado 

populacional, e em caso afirmativo, quais são os potenciais impactes ambientais e 

respectivas medidas minimizadoras; 

 

Como já mencionado anteriormente, o acesso ao local onde se pretende licenciar a pedreira 

é efectuado pela EN2 (Vila Real – Chaves) até Vila Chã, seguindo-se posteriormente por 

Tourencinho. Toma-se depois um caminho em terra batida que dá acesso à pedreira (como 

visível na figura seguinte). 

Assim, de acordo com a localização da pedreira é possível apontar a seguinte imagem, 

onde estão representados os principais acessos à zona envolvente, bem como 

especificamente à área em estudo. 

E analisando a figura seguinte, constata-se que a passagem dos veículos pesados por parte 

da futura pedreira “Pena Caibral” será sempre por Tourencinho e Vila Chã, até chegar à 

EN2 (a principal via de acesso a outras direcções, dependendo do destino final da matéria-

prima). 

No que se refere aos potenciais impactes, esta questão está salvaguardado no seguinte 

ponto, especificamente na reformulação do capítulo dos impactes socioeconómicos. 

As medidas de minimização mantêm-se as mesmas apresentadas no capítulo 7.8.2. 

Acessibilidades e mobilidade . 
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Acesso da pedreira à EN2 

Acesso da EN2 à A24, para NORTE 

Acesso da EN2 à A24, para SUL 

Acesso da EN2 ao IP4 

LEGENDA 

 

 
 

 

Figura 5.1 – Indicação dos principais acessos à pedreira (Fonte: Google Earth). 
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- o capítulo dos impactes socioeconómicos deverá ser revisto, tendo  em conta o 

aprofundamento das características gerais do projecto (caracterização da situação de 

referência); 

 

Seguidamente, apresenta-se a reformulação do respectivo capítulo.
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”6.8. Socioeconomia 

6.8.1. População e economia 

A caracterização socioeconómica descrita na situação de referência permite, ainda que de 

um modo geral, ter percepção que este é um concelho que regista um ligeiro ganho 

populacional. Uma das inerentes vantagens do licenciamento da área da Pedreira “Pena 

Caibral” é a dinamização do concelho, e de um modo geral, de toda a região envolvente, 

permitindo a fixação e o emprego à população em causa que escolheu este concelho para 

residir. Não ocorrendo nenhuma adversidade, espera-se que de facto este objectivo se 

concretize. Deste modo, os impactes provenientes da implementação da pedreira sobre o 

meio socioeconómico poderão ser classificados como positivos e significativos.  

 

A.  FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO  

Nesta fase não é previsível a ocorrência de impactes negativos. Os impactes esperados 

com o licenciamento da pedreira, e consequente exploração ao longo da sua vida útil (16 

anos), são os seguintes: 

� Contribuição para a manutenção dos postos de trabalho (e possível criação de novos 

– caso as condições do mercado assim o justifiquem), bem como a aquisição de 

mais bens e serviços indispensáveis à actividade extractiva. 

� Contribuição para consolidação de outras actividades tradicionais que já existiam 

associadas, nomeadamente ao sector da construção civil e obras públicas e 

sustentam a actividade extractiva. 

 

Os impactes previsíveis neste descritor são, face ao exposto, tanto para a freguesia de 

Telões, como para o próprio concelho de Vila Pouca de Aguiar, apenas positivos. 

 

B. FASE DE DESACTIVAÇÃO /RECUPERAÇÃO  

Nesta fase verifica-se o encerramento da exploração e como tal os impactes esperados são, 

além de positivos, também negativos, nomeadamente:  
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� Extinção dos postos de trabalho actualmente existentes, quer directamente afectos à 

pedreira, quer relacionados com outras actividades, nomeadamente com a indústria 

transformadora da empresa Fenta Granitos Unipessoal, Lda.; 

� Recursos humanos especializados que constituirão uma mais-valia, em termos de 

mão-de-obra qualificada para o sector, eventualmente noutras empresas do 

concelho ou mesmo da região. 

 

 

6.8.2. Acessibilidades e mobilidade 

A rede viária local permite o acesso à exploração da Pedreira “Pena Caibral” e o 

escoamento da produção, bem como o trânsito local entre os diversos aglomerados 

populacionais. Ela é constituída por estradas municipais com faixas de rodagem em regra 

mais estreitas que, embora alcatroadas, apresentam um estado de conservação longe do 

ideal, contrastando com a EN2, que possui amplas faixas de rodagem em bom estado de 

conservação. 

Assim, no que se refere às condições das infra-estruturas, as únicas que poderão sofrer 

impactes negativos, com algum significado, serão as vias rodoviárias, devido à circulação de 

veículos e maquinaria pesada.  

 
De acordo com os dados de 1997, fornecidos pela CCDR Norte (cujas fontes foram o INE e 

o IGEOE), o concelho de Vila Pouca de Aguiar nesse ano registava uma taxa de 

monitorização de entre os 250 e os 300 veículos/1000 habitantes, o que revela um razoável 

fluxo de tráfego. 
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Figura 6.8.1 – Taxa de monitorização de 1997 para a Região Norte (Fonte: DRAOT Norte – CCDRN). 

 

No que se refere à inserção na rede rodoviária nacional, o concelho de Vila Pouca de Aguiar 

tem uma posição privilegiada, já que se encontra junto a vias rápidas como o IP3, IP4, A24 

ou A7, que permitem fáceis acessos em termos regionais.  

A nível local, a existência de um núcleo de extracção de granito, em plena Serra da 

Falperra, contribui de forma muito marcada para a ocorrência de um grande fluxo de tráfego, 

relacionado nomeadamente com a entrada e saída de materiais necessários e provenientes 

do normal funcionamento das explorações (e com a utilização das respectivas vias de 

acessos por parte de todas as pedreiras). 

Porém, relativamente ao tráfego existente na zona da Serra da Falperra ou envolvência, não 

existe em específico qualquer estudo respeitante ao fluxo médio diário aí ocorrido (ou seja, 

para o núcleo de pedreiras), uma vez que a parte dessas vias são estradas ou mesmo 

caminhos municipais (alguns dos quais temporários e com traçados sujeitos a frequentes 

correcções, como já foi referido). Pela observação efectuada “in situ” pode afirmar-se que a 

intensidade do tráfego nas comunicações inter-municipais, é bastante baixa, excluindo 

obviamente o IP4 e a EN2 (IP3) – conforme se pode observar na tabela 6.8.1. 

NNNN    
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Figura 6.8.2. Postos de Contagem de tráfego, s/escala (Fonte: IEP, 2001). 

 

Os Itinerários Principais e Complementares da Rede Nacional Rodoviária permitem 

conhecer o grau de acessibilidade do território do ponto de vista regional a partir das outras 

vias aí existentes. É a análise às vias na envolvente da serra da Falperra (e concretamente 

considerando os dados disponíveis para o distrito de Vila Real), que se apresenta de 

seguida. 

 

Legenda: 

 
 

NNNN    
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Tabela 6.8.1.Tráfego Médio Diário – TMD – nas principais vias que interceptam o distrito de Vila Real1 

(Fonte: IEP, 2001). 

Tipo de Veículo 
Velocípedes  Ligeiros 

Pesados c/ ou 

s/ reboque 

Total 

geral 

Total 

pesados POSTOS 

Posto A0012 0 5892 314 6762 556 

Posto 127-U/P3 11 4206 524 4915 698 

Posto 120/P4 16 1855 180 2196 325 

Posto 119/C5 11 534 28 601 6 

Posto 123-A/P6 0 5945 376 6726 781 

Posto 123-U/P7 0 7316 445 8120 804 

Posto 128-A/P8 1 7896 525 8851 954 

Posto 121/C9 15 1245 108 1427 167 

 

De facto, a partir da análise da tabela anterior, constata-se que as vias que servem o distrito 

de Vila Real (e concretamente os concelhos de Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real) 

possuem reduzidos volumes de tráfego de pesados (veículos com ou sem reboque e 

exceptuando-se os veículos do tipo autocarros e tractores) – em termos globais, na ordem 

das centenas (podendo mesmo, na via que liga Vila Pouca a Valpaços, chegar a alcançar-se 

valores de TMD inferiores a 30 unidade diárias). 

Por seu turno, o TMD geral (categoria que contempla todos os veículos motorizados, ou 

não, é afectado não só pelo escoamento dos blocos a partir da exploração, mas também por 

outros veículos de mercadoria para além dos veículos ligeiros) é globalmente baixo: varia na 

ordem das 6 centenas até ao nível das 5000 unidades. Valores mais elevados apenas são 

atingidos nas principais vias estruturantes do interior Norte do país (IP4 e IP3), onde as 

contagens registam entre as 6726 e as 8851 unidades – ver dados de recenseamento geral 

de tráfego para o Distrito de Vila Real, de 2001, em Anexo Técnico . 

 

                                                           
1 Considerou-se o tráfego médio diário (TMD) apenas para o período diurno (16h).  

2 Ao Km 33,00 da EN2 (IP3). 

3 Ao Km 51,00 da EN2 (IP3). 

4 Ao Km 111,65 da EN206 (IC5). 

5 Ao Km 130,35 da EN206.  

6 Ao Km 144,70 do IP4. 

7 Ao Km 107,10 do IP4. 

8 Ao Km 111,10 do IP4. 

9 Ao Km 11,65 da EN212 (IC5). 
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Os Postos de Contagem 127-U e 128-A são os mais próximos da área em estudo, ou seja, 

da zona da Serra da Falperra. Estes registam valores de tráfego médio diário algo 

significativo, em especial no que se refere ao trânsito de veículos pesados. Esta situação 

deve-se quase fundamentalmente ao núcleo extractivo de granito amarelo bastante 

desenvolvido na Serra da Falperra, o que origina fluxos de tráfego algo significativos, no que 

respeita a maquinaria pesada.  

 
Concretamente, não existem dados de tráfego que permitiam saber acerca da contribuição 

das várias pedreiras existentes na Serra da Falperra, nem tão pouco derivados da pedreira 

em estudo “Pena Caibral”. Assim, de modo maximizado, tentou-se calcular o potencial 

número máximo de camiões (em valores médios) que serão necessários para transportar 

para fora da pedreira em estudo toda a matéria-prima extraída e calculada no plano de 

lavra. Só assim, será possível caracterizar potenciais impactes sobre o fluxo de tráfego 

derivado do projecto em análise. 

 
Para tal, foram considerados os seguintes pressupostos indicados: 

� 22 dias úteis de trabalho, por mês; 

� 12 meses de trabalho, por ano; 

� capacidade standard de 24 ton/camião; 

� 1 m3 de granito corresponde a cerca de 2,7 toneladas;  

 

O número de camiões por dia pode então ser calculado da seguinte forma: 

 

P = Pm3 x 2,7 ton/m 3 

 

N.º de camiões dia = 
diaston

P

22

1

24
×  

 

Deste modo, tendo em consideração o valor total de reservas comerciáveis de 12.000 m3, 

para um rendimento médio de 50% e um período de laboração de 6 meses por ano, para um 

total de 14 anos de vida útil, e sabendo que um camião transporta em média 24 toneladas 

de rocha, estima-se que a produção diária de granito comerciável seja de uma média de 

quase 18 toneladas por dia (17,5 ton), o que não chega a perfazer 1 camião por cada dia  a 
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ser colocado em circulação. De um modo geral, estima-se um tráfego de cerca de 16 

camiões por mês.  

É muito importante referir que estes são valores médios maximizados, onde se considera 

que todo o produto final e comerciável será vendido a um ritmo constante diário, ou seja, 

não se tem em consideração a colocação do produto em stock e a sua venda “oscilante” ou 

irregular no mercado, ao longo dos 14 anos de vida útil estimados para a pedreira. Todavia, 

não é esta a situação real, uma vez que existe sempre material comercial que ficará em 

stock na pedreira durante algum tempo, pelo que a quantidade diária de granito a ser 

escoado para o mercado será obviamente mais baixa e, consequentemente, o número de 

camiões diários a saírem da pedreira será também menor. 

Existe ainda uma situação, que apesar de hipotética é muito importante de referir, que é o 

facto de eventualmente por falta de encomendas, a pedreira parar no futuro a sua actividade 

de extracção temporariamente, o que faz com que o número de camiões a sair da pedreira 

diminua, porque dessa forma, a empresa irá apenas recorrer à venda do granito que se 

encontrar em stock – a capacidade extractiva cessa ou diminui com relevância, dá-se e 

escoamento do material em stock e o número de veículos pesados em circulação diminui. 

Face ao exposto, e atendendo à continuação do ritmo de extracção previsto na Pedreira 

“Pena Caibral”, é possível afirmar que esta contribui, de acordo com os critérios 

apresentados e com os valores indicados, para a manutenção da situação actual em termos 

de circulação rodoviária de viaturas pesadas na envolvente (uma vez que a pedreira já se 

encontra em funcionamento devido à atribuição da licença provisória pelo prazo de 1 ano), 

além dos fluxos de tráfego de viaturas pesadas já verificados na região por parte da normal 

actividade extractiva das pedreiras na envolvente, na Serra da Falperra. Esta situação 

poderá ser modificada em caso de alteração no sistema produtivo ou no ritmo de extracção 

calculado no Plano de Lavra.  

De facto, em função da variação do sistema produtivo ou do ritmo de extracção, dependente 

da evolução da situação de mercado, poderá ocorrer no futuro uma variação nas reservas 

comerciais proporcional ao nível do fluxo de tráfego. 

O fluxo de tráfego calculado é um indicador actual uma vez que a pedreira se encontra num 

núcleo extractivo bastante activo em plena Serra da Falperra – Área de Reserva para 

granitos na Serra da Falperra e os valores de produção considerados são actuais 

(mantendo-se idênticos). 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 e ainda devido ao elevado número de pedreiras na 
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envolvente, que por sua vez originam fluxos de tráfego significativos de camiões e outra 

maquinaria pesada.  

Assim, saliente-se 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 tipologia 

de actividade, uma vez que vivem “lado-a-lado” com as pedreiras (sendo mesmo o ganha-

pão de muitas famílias do concelho de Vila Pouca de Aguiar) e com toda a movimentação 

que delas provêm (com as suas viaturas pesadas – camiões e máquinas). 

Considerando a área do projecto (contexto industrial com muitas pedreiras em actividade e 

logo geradoras de tráfego), poderá considerar-se o significado deste impacte baixo. No 

entanto, em termos cumulativos será necessária uma atenção especial às questões 

relacionadas com a movimentação de veículos. 

O que se refere no parágrafo anterior requer especial atenção porque, embora uma pedreira 

isolada possa não contribuir significativamente para o aumento de tráfego de veículos 

pesados, ao analisar a situação de forma cumulativa e considerando o núcleo de pedreiras 

existentes, a situação que se verifica exige uma maior atenção. 

No sentido de corroborar este baixo impacte junta-se ainda o facto da principal via de 

acesso às pedreiras, e aquela mais afectada, é por onde os veículos sejam relacionados 

essencialmente com a actividade extractiva circulam, sendo quase um acesso exclusivo a 

estas unidades industriais.  

De acordo com a localização da pedreira podem apontar-se as seguintes imagens, onde se 

encontram representados os principais acessos à zona envolvente, bem como 

especificamente à área em estudo: 
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Figura 6.8.2 – Indicação dos principais acessos à pedreira (Fonte: Google Earth). 

 

 

 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.  45/66 

6.8.2.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De acordo com o indicado na situação de referência, pode afirmar-se que a pedreira “Pena 

Caibral” não irá provocar impactes significativos na circulação rodoviária dignos de registo 

como consequência da sua contribuição para o tráfego de veículos pesados (uma vez que o 

tráfego mensal deverá ser na ordem dos 16 camiões, o que por mês não é muito 

significativo).  

No que diz respeito às vias de comunicação, verificou-se que as existentes apresentam 

condições suficientes para serem utilizadas por este tipo de veículos, quer em termos de 

construção, quer a nível do seu estado de conservação, que se encontram igualmente em 

bom estado de circulação por parte da maquinaria pesada. 

Como já foi demonstrado anteriormente, a passagem dos veículos pesados por parte da 

futura pedreira “Pena Caibral” será sempre por Tourencinho e Vila Chã, até chegar à EN2, 

que é a principal via de acesso a outras direcções/localidades, dependendo do destino final 

da matéria-prima. 

Porém, como supra referido, já existe um factor de habituação por parte dos habitantes 

destas localidades, uma vez que já criaram mecanismos de adaptação a esta tipologia de 

actividade, pois vivem “lado-a-lado” com as pedreiras às vários anos (sendo mesmo o 

ganha-pão de muitas famílias do concelho de Vila Pouca de Aguiar) e com toda a 

movimentação que delas provêm (com as suas viaturas pesadas – camiões e máquinas). 

Assim sendo, podem identificar-se e caracterizar, a nível da circulação rodoviária, os 

impactes e as correspondentes medidas de minimização, para cada fase do processo 

produtivo, resultantes do licenciamento da pedreira. 

 

A.  FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO  

Nestas duas fases, o único impacte previsto com o licenciamento da pedreira é o seguinte: 

� Contribuição para a densidade de tráfego sobre as vias públicas (ainda que a uma 

escala reduzida), derivado essencialmente do transporte e expedição do calcário 

extraído. 

� Contribuição para a degradação das estradas e caminhos de acesso ao local. 

 
Este impacte, de acordo com os critérios apresentados, será: Adversos, Directos, 

Recuperáveis, Temporários, Localizados, e de magnitude Compatível.  
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B. FASE DE DESACTIVAÇÃO /RECUPERAÇÃO  

Nesta fase, com o encerramento da pedreira, é previsível a ocorrência de impactes 

positivos, devido à inerente diminuição do tráfego respeitante a esta pedreira, apesar de, um 

modo global, ser um fluxo de tráfego pouco significativo (16 camião/mês). 

 

C. CONCLUSÕES 

Tendo em conta que a rede viária se encontra em boas condições e que o tráfego derivado 

da normal actividade da Pedreira “Pena Caibral” não será muito expressivo.” 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.  47/66 

- para as necessidades de escoamento do produto deverás ser apresentado qual o 

volume de tráfego diário previsto; 

 

De acordo com o anteriormente explicitado, tendo em consideração o valor total de reservas 

comerciáveis de 12.000 m3, para um rendimento médio de 50% e um período de laboração 

de 6 meses por ano, para um total de 14 anos de vida útil, e sabendo que um camião 

transporta em média 24 toneladas de rocha, estima-se que a produção diária de granito 

comerciável seja de uma média de quase 18 toneladas por dia (17,5 ton), o que não chega a 

perfazer 1 camião por cada dia a ser colocado em circulação – correspondendo 

especificamente a 0,73 camiões por dia , 3,65 camiões por semana.  

De um modo geral, estima-se um tráfego de cerca de 16 camiões por mês .  

 

 

- deverá ser apresentado quer o horário de laboração da pedreira, quer o número de 

trabalhadores actualmente afectos à pedreira, assim como a eventual contratação de 

mais mão-de-obra, indicando para ambas as situações a sua origem geográfica. 

 

A pedreira “Pena Caibral” irá laborar pelo menos 6 meses por ano, em horário efectuado das 

8:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, de Segunda-feira a Sexta-feira. 

A tabela seguinte apresenta o número de trabalhadores previstos para a exploração. 

 

Tabela 5.1. Trabalhadores necessários à exploração. 
Categorias Nº trabalhadores 

Encarregado Geral 1 
Maquinistas \ Condutores 2 
Operários Indiferenciados 1 

TOTAL 4 
 
 

Um dos operários irá acumular a função de operador de explosivos, e será a pessoa 

responsável pelo cumprimento das normas de segurança inerentes à função. A 

Responsabilidade Técnica será assegurada por um director técnico, que desempenhará a 

sua função como consultor, não estando afecto à pedreira a tempo inteiro. 

Os funcionários da pedreira serão de Vila Real e eventualmente da área de Penafiel. 
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6. Paisagem 

A pedreira em avaliação é adjacente à pedreira P24 – “Cimo das Lameiras do Rio”, 

assim como a equipa de EIA, bem como o seu conteúdo, são os mesmos. Assim, a 

análise realizada acerca do descritor Paisagem é semelhante, concluindo-se que o 

descritor deverá ser reformulado no sentido de suprir as lacunas identificadas. 

Conforme é hábito no trabalho desenvolvido pelo CEVALOR, o descritor é analisado, no 

que concerne à Situação de Referência, de um modo abrangente, maioritariamente 

recorrendo a análise bibliográfica que enquadra o descritor e o território em grandes 

compartimentos, o que, per si, não se considera errado, mas que carece 

incontornavelmente de um posterior desenvolvimento da análise em termos locais, 

estritamente relacionados com a área do projecto e respectiva envolvente directa até 

onde os seus efeitos se poderão vir a fazer sentir. É este o interesse de aplicação de 

uma metodologia como a AIA, uma vez que trata da avaliação de efeitos negativos 

significativos sobre o ambiente provocados por projectos, e não outras dimensões de 

intervenção a outras escalas de maior abrangência. 

Assim, considera-se que, não obstante a análise já apresentada sobre o descritor, 

deverá ser revista a análise da Situação de Referência, sendo igualmente certo que tal 

reformulação deverá implicar a revisão dos aspectos de identificação, avaliação e 

classificação de impactes, assim como, e principalmente, as propostas de mitigação 

desses efeitos, quando negativos e significativos. 

Nessa mesma revisão, deverá a equipa de EIA atentar na documentação em que baseia 

a sua análise, uma vez que, e sem prejuízo da actualidade de definições ou tentativa de 

enquadramento de conceitos, diplomas legais ou documentos metodológicos datados 

das décadas de ’70 e ’80 do milénio passado poderão já ter outros suportes mais 

actuais, e que possibilitem análises mais desenvolvidas nas matérias de Paisagem. São 

exemplo do descrito a menção à definição de Paisagem constante da Lei de Bases de 

Ambiente- página 153 do EIA (que, e pese embora se encontre em vigor desde a sua 

publicação, em 1987, está em fase de revisão tendo, a posteriori desse diploma, já sido 

publicada por exemplo, a transposição e ratificação portuguesas da Convenção 

Europeias da Paisagem). Do mesmo modo, na página 201 do documento referido, são 

mencionadas as escalas de Steinitz (1979) e Van der Ham (1970) para valoração da 

análise visual da paisagem, havendo contudo publicações posteriores, em qualidade e 

número, que poderiam ser evocadas para esta análise, podendo-se nomear, entre outros 

Canter, por exemplo. 
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Assim, deverá proceder-se à revisão do descritor, devendo tal circunstância constituir um 

pedido de elementos adicionais para efeitos de conformidade. 

Como nota externa, e sem incidência na qualidade da informação do EIA: parecer 

impossível que a própria equipa de EIA, na sua referenciação, continuamente indique, 

nos diversos EIA’s. “Licenciamento em Arquitectura Paisagística” (pág. 14), quando 

qualquer licenciado nesta área o é em “Arquitectura Paisagística”, seja qual for a escola 

do País onde o técnico faça a sua licenciatura. 

 

De acordo com o solicitado, a reformulação do descritor paisagem passa por uma análise, 

que possa integrar as sugestões efectuadas, partindo de um modo geral para que se 

consiga enquadrar a área em estudo de modo mais particular.  

Essa caracterização mais global, refere-se aos diversos elementos que compõe a paisagem 

como a topografia, uso do solo e pontos visualmente mais sensíveis, de forma a constituir 

uma base de informação que possibilite aferir o potencial e a magnitude dos impactes, 

relacionando assim a localização da exploração com o espaço envolvente. 

Na primeira abordagem à paisagem é assim efectuada uma caracterização aos principais 

componentes da paisagem que são os solos, topografia, coberto vegetal e hidrografia. Quer 

no geral como no particular, neste caso à área em estudo. 

Após essa análise, mais à frente serão apresentados os critérios e então efectuada a 

análise visual dos pontos mais sensíveis. 

Dos vários componentes analisados na paisagem e consequentemente aos componentes 

existentes na área em estudo, o primeiro refere-se ao tipo de solo, pertencendo aos solos do 

tipo Leptossolos que são os solos predominantes na área de implementação da pedreira, 

bem como na sua envolvente directa. Estes solos caracterizam-se pelas suas grandes 

limitações ao uso agrícola (devido à reduzida fertilidade que os caracteriza), sendo este 

considerado como aceitável (embora com muito baixa aptidão).  

A principal ocupação do solo na área de implementação da pedreira, bem como na sua 

envolvente directa (Serra da Falperra) é, precisamente a actividade extractiva (explorações 

de granito), tal como visível na Figura seguinte. Esta imagem possibilita a percepção dos 

principais usos do solo quanto à área da Serra da Falperra e no caso particular da área em 

estudo. 
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Figura 6.1. Zona envolvente à área de exploração (imagens tiradas a partir da área em estudo). 

 

Nas zonas envolventes à própria serra são visíveis pequenos bosques de pináceas e 

algumas áreas agrícolas e de pastagens naturais nas zonas de vale ou mais aplanadas.  

A unidade de paisagem identificada na região reitera-se a indicada no Estudo de Impacte 

Ambiental que foi, de acordo com A. Cancella d’Abreu, Unidade de Paisagem 18, sub-

unidade 18b – Serra da Falperra, onde foi respeitada a descrição e critérios constantes na 

respectiva bibliografia, que vão no mesmo sentido da nossa análise. A caracterização das 

unidades de paisagem deve ser feitas de forma global, onde são identificados os elementos 

e componentes que compõem a paisagem, conferindo-lhe identidade de acordo com a 

homogeneidade desses elementos. 

Caracterizar unidades ou sub-unidades dentro da classificação referida no estudo, no nosso 

entender passa a ser uma análise de biótopos ou usos do solo para a situação em estudo 

no que toca à fisiografia, coberto vegetal, etc., onde se pode incorrer no risco de desprezar 

valores culturais ou naturais identificáveis noutras zonas com as mesmas características, 

mas fora do âmbito ou bacia visual da exploração. 

Quanto à hidrografia, é visível um sistema de linhas de drenagem superficiais, linhas de 

água, rios e ribeiros bem definida, devido à geologia onde existe escorrência superficial e 

fraca infiltração, devido à estrutura geológica e à fraca permeabilidade inerente. 

Na área em estudo existe uma linha de água que sofreu algumas alterações, pelo que terão 

que existir medidas de recuperação/compensação de forma a corrigir esta situação. No 

PARP apresentado, propõe-se a remoção de todos os escombros existentes sobre o leito da 

linha de água e reposição dentro do possível do traçado, ou pelo menos repor o fluxo das 

águas. 
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Na tabela seguinte estão representados os principais impactes e respectivas medidas de 

minimização. 

 

Quadro 6.1 – Principais impactes e respectivas medidas de minimização. 

Descritor Tipo de impacte Fase de exploração Medidas de mitigação 

Clima Compatível - - 

Solos Compatível 
Existe remoção do solo por 
decapagem 

Reposição no fim da vida útil 
- 

Recursos hídricos 
subterrâneos 

 
 
 

Compatível 

A actividade não terá 
incidências prejudiciais ao 
freático ou risco de 
desorganização do fluxo hídrico 
subterrâneo nem o aumento do 
nível dos recursos hídricos 
subterrâneos (intercepção do 
nível turbidez se forem tomadas 
as devidas precauções 

Acondicionamento correcto de 
óleos e combustíveis 

Hidrografia 

 
 
 

Compatível 

Apesar de a actividade interferir 
sempre no escoamento 
superficial, devido à abertura da 
cavidade, neste caso não se 
prevê no futuro a intervenção 
directa sobre linhas de água, 
existindo já uma certa pressão 
sobre a linha de água. 

Construção de valas de 
drenagem que permitam o 
escoamento das águas 
superficiais e posterior descarga 
nas linhas de drenagem 
superficial ou zonas de 
acumulação preferenciais e 
correcção de eventuais pressões 
já existentes sobre a linha de 
água existente quer ao nível da 
limpeza do leito e reposição do 
fluxo das águas na linha de 
água. 

Vegetação 
 
 

Compatível 

Existe remoção do coberto 
vegetal 

 
Restituição do coberto vegetal, 
após remoção de todas as 
estruturas inerentes à exploração 
e recuperação faseada da área 
de corta e outras áreas 
intervencionadas. 

Fauna  
Compatível 

Afastamento temporário da 
fauna, da propriedade e zona 
circundante 

Restituição de habitats após o 
encerramento da exploração e 
restabelecimento do coberto 
vegetal. 

Topografia Compatível 
Provoca danos irreversíveis na 
forma do terreno 

Admite a reposição das cotas 
naturais do terreno, através da 
modelação de terreno com 
recurso aos materiais existentes 
sem valor comercial extraídos da 
pedreira. 

Processos 
Geofísicos 

 

Compatível 
 

Apresentam riscos de 
instabilidade permanentes para 
processos de erosão, o seu 
carácter será moderado com a 
aplicação de medidas, sendo 
compatíveis com a actividade. 

Barreiras de protecção no 
perímetro da exploração, 
limitação da passagem de 
veículos apenas nos caminhos 
propostos 
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Descritor Tipo de impacte Fase de exploração Medidas de mitigação 

Resíduos 
 Compatível 

Os resíduos produzidos 
expectáveis serão: pneus 
usados, sucatas, óleos usados, 
lubrificantes, embalagens 
metálicas e resíduos sólidos 
urbanos. Resulta compatível 
com a actividade, desde que 
definidas zonas de deposito 
temporário para os resíduos. 

Construção de local de recolha 
de óleos impermeabilizado e 
vedado. Implementação de 
contentores de recolha de 
resíduos sólidos urbanos (RSU), 
correcto armazenamento de 
bidons, embalagens, etc. em 
local apropriado e 
impermeabilizado. 
Recolhas regulares dos resíduos 

Paisagem Compatível 
Impacte visual negativo da 
exploração devido à área de 
escavação 

Implementação de cortinas 
arbustivas, durante a fase de 
exploração. 
No final propõe-se a sementeira 
no interior da propriedade. 
Restabelecimento do coberto 
vegetal. 

Sócio economia Compatível 
Criação de postos de trabalho e 
importância na economia da 
região 

 

Qualidade do ar Compatível 
Emissão de poeiras para a 
atmosfera nos períodos mais 
secos 

Rega frequente de todos os 
acessos onde circulem viaturas 
Implementação de cortinas 
arbóreas 

Ruído ambiental Compatível 
Emissão de ruído em todas as 
tarefas da exploração; 

Admite a instalação de barreiras 
acústicas, consoante a 
proximidade com casas e/ou 
aglomerados urbanos. 

Vibrações Compatível 
Produção de vibrações fracas e 
superficiais 

Manutenção dos equipamentos 
em bom estado, segundo as 
normas comunitárias. 

Impacte sobre as 
vias de acesso Compatível 

Não afecta a circulação do tráfego nem o transporte de partículas 
e/ou poeiras para as principais vias e estradas. 
 

 

A análise visual da paisagem é sempre motivo de avaliação subjectiva. O apoio bibliográfico 

na definição de critérios é essencial no que toca a definição de critérios objectivos ou 

mesmo a utilização de métodos quantitativos no que toca a avaliação de impactes, qualquer 

que seja o método que se apresente. 

Na reformulação agora apresentada relativamente à análise visual, serão referidos vários 

critérios que terão sempre o apoio bibliográfico.  

De acordo com a pesquisa efectuada e com os critérios agora assumidos, dos vários 

factores analisados, os seguintes englobam os principais factores de análise: 

• Qualidade visual da paisagem 

• Fragilidade visual da paisagem 
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De acordo com Ayala & et al. (2003), o modelo para avaliar a qualidade visual da paisagem 

considera as seguintes variáveis:  

� Fisiografia - a qualidade fisiográfica de uma unidade de paisagem é função do 

desnível  e da complexidade topográfica; 

� Vegetação e Usos do solo – consideram a diversidade de formações e a qualidade 

visual de cada formação; 

� Presença de água – factor de indubitável valor paisagístico, valoriza-se quando 

entendido como elemento dominante na unidade; 

 

Os factores considerados na análise da fragilidade da paisagem, de acordo com Ayala & et 

al. (2003), são: 

� A vegetação e usos do solo – onde a fragilidade é definida como o inverso da 

capacidade destes factores em ocultar uma dada actividade que se realize no 

território; 

� Declive – traduz a fragilidade da paisagem em função da maior ou menor visibilidade 

e exposição de usos; 

� Fisiografia – contempla a altitude, o declive e a abruptuosidade das formas nas 

unidades de paisagem; 

� Forma e dimensão da bacia visual – a conjugação destes dois parâmetros permite 

aferir a fragilidade, onde as formas que direccionem vistas e tamanhos, potenciando 

visualizações, incutem à paisagem uma fragilidade mais acentuada; 

� Compacidade – considera a complexidade morfológica das bacias visuais em cada 

unidade de paisagem definida; 

� Distância à rede viária e núcleos habitacionais – factor que contempla a influência da 

posição de potenciais observadores no território.  

 

Outros conceitos usados no descritor paisagem (tal como a capacidade de absorção), a qual 

infere na capacidade da paisagem em suportar o desenvolvimento de determinada 

actividade sem prejuízo da sua qualidade. Uma sensibilidade elevada indica que a área é 

muito sensível a alterações, reciprocamente uma elevada capacidade de absorção visual 

demonstra que a unidade de paisagem pode suportar o desenvolvimento de um dado uso 

sem diminuição da sua qualidade.  
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A capacidade de absorção é assim um conceito, cujo propósito último é similar ao da 

fragilidade visual, ou seja, analisar e averiguar se uma dada paisagem possui ou não as 

características para receber um dado projecto, mantendo a sua qualidade. 

Da pesquisa efectuada ao website da UTAD, existem ainda outros métodos frequentemente 

usados nos EUA, quer pelas companhias de exploração de inertes, quer por consultores. 

“O Visual Management System (VMS), estabelecido em 1974 (Burley, 2000), identifica cinco 

atributos físicos da paisagem e um esquema com 3 níveis de classificação baseados em 

categorias “classes de variedade” para cada um. O volume de utilização da área é 

considerada na determinação do nível de sensibilidade, apontado como um indicador da 

visibilidade da paisagem. Esta técnica ainda contempla a delineação de áreas distintas nos 

mapas – “foreground”, “middleground” e “background” (Canter, 1996). Nesta delineação, 

uma abordagem razoável e racional, é considerar que elementos com as mesmas 

dimensões induzem um impacte superior no “foreground” comparativamente ao 

“middleground” e, assim, sucessivamente (Hanna, 1999). Contudo, a definição destes limites 

não é passiva, sendo o “foreground” identificado por Smardon & et al. (1986) cit. Hanna 

(1999), como a área  correspondente ao quarto de milha mais próximo e o “background” 

como um espaço  que dista  2 milhas do observador.  

O Visual Resource Management (VRM) considera o inventário dos recursos visuais, a 

designação de classes de paisagem e os procedimentos de contraste visual (Burley, 2000). 

Esta metodologia aprecia ainda, de acordo com (Smardon, palmer & Felleman, 1986 cit. 

Canter 1996), o alcance de potenciais impactes negativos, considerando a sua avaliação 

detalhada. 

A capacidade de absorção visual (CAV) é considerada por Canter (1996) como a última 

componente do VMS ao fornecer o meio para a determinação da magnitude do impacte 

visual ou a capacidade de uma determinada paisagem em absorve-lo. Contudo, para 

Anderson, Mosier & Chandler 1979, cit. Burley (2000) trata-se de uma técnica 

individualizada, geralmente utilizada pelo US Forest Service, que se define como um 

processo analítico identificativo da susceptibilidade da paisagem a uma alteração visual. 

O CAV é utilizado para calcular a magnitude em que um projecto ou uma actividade pode 

interferir na paisagem, mediante o relacionamento de factores físicos, factores perceptuais 

altamente alteráveis, factores da qualidade visual existente (forma, linha, cor e textura) e os 

factores derivados da actividade proposta (escala, configuração, duração, frequência, entre 
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outros). Alguns dos factores mais importantes para determinar a capacidade de absorção 

visual, de acordo com Burley (2000), são: 

� O declive;  

� A vegetação; 

� A distância do observador - Canter (1996) considera neste parâmetro, as três 

categorias de espaço referidas acima (“foreground”, “middleground” e “background”).   

Estes parâmetros quando  conjugados com a posição do observador, a duração da visão, e 

o tipo de paisagem (Canter, 1996), permitem de um modo expedito determinar a capacidade 

de absorção visual de uma paisagem.  

Um CAV baixo indica que a amplitude para desenvolver a actividade é reduzida, ao inverso, 

um valor elevado evidencia que a paisagem têm uma capacidade elevada para o 

desenvolvimento dessa actividade (Canter, 1996).  

O VRAP (Visual resources assessment procedures) é um método sistemático que pode ser 

utilizado para avaliar e classificar a qualidade estética e visual, determinar e medir os 

impactes visuais dos projectos que actuam ao nível do recurso água, avaliar a natureza 

benéfica ou adversa dos impactes e deixar recomendações relativas a alterações no 

“design” de planos, entre outros (Smardon & et al. 1988 cit. Cárter 1996). Composto pelo 

management classication system (MCS) e pelo visual impact assessment (VIA), considera 

recursos como a água, a morfologia do terreno, a vegetação e os usos do solo, 

desenvolvendo-se ao longo de 10 modelos. 

 

Em resumo, a validade da análise efectuada no EIA através do modelo ou método usado na 

análise da paisagem, vai ao encontro dos conceitos em cima citados, onde a descrição e 

importância dos diversos valores da paisagem, são pesados de modo a poder-se retirar um 

resultado qualitativo de avaliação de impacte sobre a paisagem, onde se reveste sempre 

alguma subjectividade nessa avaliação. 

No estudo em questão, considera-se que os aspectos mais relevantes, correspondem a: 

� Interferência nas relações visuais da área envolvente de elementos construídos com 

interesse patrimonial; 

� Destruição do coberto vegetal; 

� Visualização dos elementos que compõe o projecto. 
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Para além da sua localização procede-se também à sua classificação final com base nos 

parâmetros de avaliação gerais do estudo. 

 

Da análise do Quadro 6.2 verifica-se que os impactes de maior magnitude e importância 

ocorrem nas seguintes situações: 

- Nas zonas em que a presença de vegetação natural (manchas florestais) manifestam 

ainda alguma expressão; 

- Nas zonas em que o projecto se aproxima de aglomerados urbanos; 

- Nas zonas de maior acessibilidade visual; 

 

Quadro 6.2 – Síntese de Impactes da paisagem 

Natureza da 
intervenção 

Aspectos Mais Relevantes de 
Impacte Localização 

Qualificação  
Tipo de acção 

Projecção no tempo  
Inicio do Impacte 

Projecção no espaço  
Reversibilidade 

Magnitude 

 

Destruição do 
coberto vegetal 

Zonas de 
matos 

Superfície do 
terreno 

- Negativo; 
- Directo; 
- Permanente; 
- Imediato; 
- Local; 
- Reversível. 
- Compatível 

Alteração à morfologia do terreno  Pontual e 
localizada 

- Negativo; 
- Directo; 
- Permanente; 
- Imediato; 
- Local; 
- Irreversível. 
- Severo 

Afectação de linhas de drenagem 
natural 

Não intercepta 
linhas de água 

- Nulo; 
- Indirecto; 
- n/a; 
- n/a; 
- n/a; 
-n/a 
- Compatível 

Visualização do projecto 

Vila Chã - Negativo; 
- Directo; 
- Permanente; 
- Imediato; 
- Local; 
- Reversível.. 
- Compatível 

EN 2 

E 801 
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Resumindo o impacte em relação aos principais aglomerados e corredores de acesso, o 

seguinte quadro mostra a relação da distancia e do nível de impacte entre o projecto e os 

aglomerados urbanos mais importantes. 

 

Quadro 6.3 – Distâncias dos pontos mais afectados ao objecto em estudo 

 Distancia (m) 

EN2 3000 

Vila Chã 3000 

AE 801 740 

 

Os pontos mais sensíveis localizam-se no Vale do rio Corgo. Como exemplo, foi analisado 

um ponto a partir de Vila Chã, onde se pode demonstrar que existe visibilidade a partir de 

uma superfície relativamente grande no vale do Rio Corgo. 

 

 
Figura 6.2 - Zona do Vale do Rio Corgo. 

Localização da exploração “Pena Caibral” 
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Figura 6.3 – Vista a partir da exploração. 

 

A partir da análise dos pontos, a avaliação qualitativa sobre a magnitude de impacte 

provocada pela pedreira “Pena Caibral”, concluiu-se que a magnitude do impacte visual é 

compatível  durante a fase de exploração construção. Isto deve-se essencialmente a 

factores relacionados com a topografia, presença de coberto vegetal, afastamento da 

pedreira aos pontos potencialmente mais afectados e à sua orientação. 

O impacte visual da pedreira “Pena Caibral” é significativo em termos da vegetação e 

topografia do local, embora e dada a localização desta em relação aos pontos mais 

sensíveis de visualização, os impactes visuais são extremamente reduzidos, tanto no 

espaço, como no tempo. 

Dadas as características do coberto vegetal existente na envolvente, as características da 

exploração e o tipo de alteração provocado na topografia, conclui-se que a capacidade de 

absorção da paisagem é média/alta, especialmente se forem adoptadas medidas de 

atenuação do impacte ao longo da vida útil da exploração, tal como cortinas arbóreas. 

As medidas de recuperação ou intervenção em termos de salvaguarda da qualidade visual 

da paisagem, é um dos pontos mais sensíveis uma vez que a matriz existente são matos e 

uma elevada predominância de afloramentos rochosos. Assim, a proposta de integração 

paisagística final, poderá assumir a existência das bancadas e dos planos verticais 
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evidenciando as características rugosas e texturas típicas das bancadas de granito as quais 

com o tempo vão oxidando e por consequência, integrar-se-ão na paisagem com maior 

eficácia. A aplicação de material vegetal, deverá contemplar apenas o uso de gramíneas 

e/ou arbustivas. 

Em conclusão, o impacte da pedreira “Pena Caibral” é compatível com o carácter da 

paisagem. 

 

 

7. Qualidade do Ar 

Relativamente a este descritor, a avaliação de impactes para a fase de desactivação do 

projecto não foi devidamente efectuada, não tendo sido por isso definidas medidas de 

minimização. 

Acresce referir que na Avaliação de Impactes na Qualidade do Ar, para a fase de 

Desactivação/Recuperação da Pedreira, presente no Estudo em questão, o proponente 

refere que: “Esta fase corresponde ao cessar dos trabalhos e à implementação da fase 

final e permanente das medidas de recuperação paisagística, pelo que ainda poderá 

ocorrer alguma emissão de poeiras a partir das acções de modelação de terreno. Os 

impactes nesta fase serão, de acordo com os critérios apresentados: Adversos, Director, 

Recuperáveis, temporários, Extensos, Reversíveis e de magnitude Compatível”, 

afirmação contraditória com o disposto na Avaliação Global de Impactes onde pode ler-

se que “Na fase de desactivação, os impactes que possam ocorrer, a nível deste 

descritor, serão positivos”. 

Face ao exposto, solicita-se esclarecimento relativamente às incongruências apontadas, 

bem como a apresentação das medidas de minimização a implementar na fase de 

desactivação da pedreira. 

 

Relativamente a este ponto, na verdade houve um lapso e o texto que deverá constar na 

Avaliação Global de Impactes é o seguinte: Os impactes nesta fase serão, de acordo com 

os critérios apresentados: Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, Extensos, 

Reversíveis e de magnitude Compatível, uma vez que ainda são efectuadas algumas 

acções susceptíveis de provocarem emissão de poeiras, nomeadamente acções de 

modelação de terreno. 
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As medidas de minimização na Fase de Desactivação/Recuperação da Pedreira a 

considerar são: 

� 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; 

� Manutenção preventiva dos motores de todos os equipamentos diesel utilizados na 

recuperação; 

� Revegetação da área da pedreira conforme as medidas prevista no PARP; 

� Manutenção dos ecrãs arbóreos em redor da pedreira com funções de minimização 

de poeiras. 

 

 

8. Património 

Analisado o EIA, para efeitos de conformidade, verifica-se que dele não consta qualquer 

relatório ao descritor Património (Arqueológico e Arquitectónico), embora haja 

referências, nomeadamente no RNT, e haja cópia do pedido de autorização para a 

realização de trabalhos arqueológicos. 

Assim sendo, deverá o proponente remeter os elementos em falta. 

 

Em Anexo  apresenta-se o relatório respeitante ao Património. 

 

 

9. Ordenamento do território e Uso do Solo 

Da análise efectuada aos elementos constituintes deste EIA, no âmbito dos descritores 

“Ordenamento do Território” e “Uso do Solo”, considera-se que a informação 

apresentada neste EIA, não se revela suficiente para efectuar uma análise rigorosa de 

forma a ser possível avaliar os efeitos sobre estes dois descritores, e os possíveis 

impactes significativos decorrentes da execução deste projecto, pelo que será de 

solicitar os seguintes esclarecimentos adicionais: 
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1 – Indicação da área de REN abrangida pela pedreira, bem como as acções previstas 

no seu interior, dada a afectação de área pertencente à Reserva Ecológica Nacional, 

nos sistemas áreas de “Áreas com risco de erosão” e “Leitos dos cursos de água”; 

 

Na análise a efectuar ao enquadramento da área de estudo da pedreira “Pena Caibral” 

deparamo-nos com um constrangimento, relacionado com o facto das plantas de REN para 

o Concelho de Vila Pouca de Aguiar não estarem ainda publicadas, quer na CCDR-N, quer 

na DGOTDU, o que condiciona o detalhe da análise e uma melhor leitura das peças 

desenhadas a apresentar. 

Deste modo fez-se a sobreposição possível com a cartografia disponível em formato digital. 

É possível constatar que a área de estudo intersecta cerca de 38.300 m2 de REN. 

A área de REN, de acordo com o projecto, é afectada pela generalidade das acções 

previstas no terreno, sendo de realçar contudo a área de aterro (a verde). A área de 

escavação (a amarelo) decorre neste momento, e está prevista no limite sul do perímetro da 

pedreira, estando no entanto consideradas duas áreas em reserva de exploração, no interior 

da REN. Os anexos e instalações sociais localizam-se fora dos terrenos de REN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1. Localização dos limites a pedreira “Pena Caibral” na carta de condicionantes do PDM 

de Vila Pouca de Aguiar. 

 

REN 
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2 – Parecer da Autoridade Florestal Nacional, dada a ocupação de áreas florestais; 

Em Anexo  segue o Parecer da AFN. 

 

3 – Parecer do ICNB, uma vez que o local se encontra em área pertencente à Rede 

Natura 2000; 

No seguimento do solicitado, e atendendo a que o ICNB integra a Comissão de Avaliação 

do presente EIA, sugere-se que o parecer indicado venha a ser incluído no processo em 

curso, tendo como base a generalidade dos elementos fornecidos, quer a nível do projecto 

quer a nível do Estudo de Impacte Ambiental. 

 

4 – Reconhecimento do interesse público da pedreira por parte do Município de Vila 

Pouca de Aguiar, ou do seu interesse para o desenvolvimento Concelhio; 

 

Em Anexo  segue o pedido efectuado pela empresa à Autarquia de Vila Pouca de Aguiar. 

Em Anexo  junta-se ainda para efeito o pedido de emissão de Declaração de Interesse 

Público Municipal enviado a 28 de Março de 2011. Contudo, o Município de Vila Pouca de 

Aguiar informa a empresa que se trata de uma zona de “suposto litígio” entre os Conselhos 

Directivos de Tourencinho e o da Gralheira, pelo que a empresa tinha que demonstrar a 

inexistência de “qualquer tipo de litígio de áreas”.  

Perante esta situação, a empresa solicitou informações ao Conselho Directivo de 

Tourencinho que remeteu ofício para a C.M. a informar que não existe qualquer tipo de 

litígio.  Tendo também consultado posteriormente o Conselho Directivo dos Baldios da 

Gralheira que informou a empresa que estava a preparar um processo judicial para interpor 

contra o Conselho Directivo de Tourencinho relativamente aos limites.  

Perante as respostas obtidas foi enviado carta à câmara a solicitar a emissão da DIPM 

porque à data não existia qualquer “litígio” oficial (a decorrer em nenhum tribunal). A câmara 

não passou a DIPM e solicitou a prorrogação do processo até ao dia 11/04/2012, estando a 

empresa a preparar nova carta a solicitar nova prorrogação dada a insistência da C.M. em 

informar que existe "litígio". 
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Como tal, a entrega da DIPM irá ser ocorrer posteriormente na fase de licenciamento. 

 

5 – Definição, em peças escritas e desenhadas, do tipo de sinalização e da vedação 

propostas para o perímetro da pedreira, dado ser uma condicionante estabelecida pelo 

grupo de trabalho aquando da emissão da licença de exploração provisória; 

A vedação proposta é do tipo, rede ovelheira ligeira com 1,20m de altura  

 

6 – Apresentação dos impactes relativos ao descritor de ordenamento do território e 

inventariação das respectivas medidas de minimização, sem esquecer a condicionante 

relativa à linha de água que atravessa transversalmente a pedreira, e as várias 

“nascentes” aí existentes. 

De forma a responder ao solicitado, seguidamente apresenta-se a reformulação do 

respectivo capítulo. 
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“6.10. Ordenamento do Território 

De acordo com a análise ao Ordenamento do Território sobressai, e especificamente ao 

PDM de Vila Pouca de Aguiar, que será necessário compatibilizar a exploração da pedreira 

com as figuras de gestão em presença. A pedreira encontra-se inserida em área de reserva 

para granitos na serra da falperra, sendo interesse da C.M. de Vila Pouca de Aguiar a 

implantação desta respectiva área no seu Plano Director Municipal o que, de todo o modo, 

ainda não ocorreu. 

Deste modo a pedreira encontra-se inserida em terrenos de REN e em Espaço Florestal, 

pelo que no âmbito do processo de licenciamento é necessário compatibilizar o 

enquadramento da exploração com as figuras de ordenamento em presença, seguindo os 

correctos trâmites e procedimentos legais. 

Dado o carácter de ocupação actual do solo actualmente e a importância da exploração de 

granito na região, é possível afirmar que existe compatibilização com o enquadramento 

efectuado pela Autoridade Florestal Nacional (conforme parecer que consta em Anexo ). 

Efectivamente, segundo a AFN, não existem inconvenientes no licenciamento da Pedreira 

“Pena Caibral” na freguesia de Telões. 

O processo de emissão de Declaração de Interesse Público Municipal encontra-se em 

curso, e em consideração por parte da Autarquia. 

Levando em consideração o exposto considera-se a ocorrência de impactes, que poderão 

ser classificados como: Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, Localizados, e de 

magnitude Compatível.“ 

Atendendo às características dos terrenos de reserva ecológica nacional, correspondentes 

“Leitos de Curso de Água “ e “Áreas com Risco de Erosão”, cabe remeter as medidas de 

minimização propostas para aquelas referenciadas no Plano de Lavra e no Plano Ambiental 

e de Recuperação Paisagística, e que passam por um lado pela recuperação e preservação 

das zonas de defesa à linha de água, e por outro lado à sua reabilitação, mediante a 

implementação de medidas de recuperação vegetal e mobilização de terrenos. 

 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.  65/66 

7 – Demonstração de que foi garantida a coordenação e articulação do Plano de 

Pedreira com o Plano de Pedreira da pedreira contígua P24 – Cimo das Lameiras de 

Rio, de que é exploradora a empresa Pedranossa – Granitos Naturais, Lda, dado ser 

uma condicionante estabelecida pelo grupo de trabalho aquando da emissão da licença 

de exploração provisória. 

 

Em anexo  apresenta-se a planta da lavra conjunta com a pedreira contígua, onde se verifica 

a coordenação e articulação dos respectivos Planos de Pedreira. 

Em anexo , apresenta-se também o plano geral com a proposta de recuperação das duas 

explorações, onde se pode verificar que as duas recuperações, seguem a mesma filosofia 

quanto às operações de modelação de terreno, hidrografia e aplicação de material vegetal. 

No desenho proposto, verifica-se que existe uma continuidade em ambas as explorações. 

Não só a reposição da linha de água confere essa continuidade, mas também o tipo de 

material vegetal proposto, irá conferir continuidade não só ao nível biológico, mas também 

ao nível cromático e de textura, que se pretende “misturar” com o uso existente na 

envolvente. 

 

 

10. Resumo Não Técnico (RNT) 

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

conformidade do EIA, após a análise efectuada ao RNT, considera-se que o mesmo0 

não apresenta as condições necessárias para abertura da CP, tendo como base a nota 

técnica “Critérios de Elaboração de Resumos Não Técnicos” elaborada pela Agência 

Portuguesa do Ambiente” e os “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA”, 

informação SEA nº 10 de 18/02/2008. 

Neste seguimento, deverão ser colmatadas as seguintes lacunas e prestados os 

esclarecimentos necessários: 

- deve ser apresentada 1 planta do projecto na fase inicial, bem como da fase final 

(recuperação paisagística): 

- deve ser apresentada uma planta de localização do projecto à escala 1/25 000, 

compatível com o tamanho A3 dobrado para A4, devidamente legendada: 
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- a cartografia a utilizar no RNT, deve ser referenciada, incluir elementos estruturantes 

(nomeadamente estradas, linhas de água, povoações) e elementos complementares 

(escala gráfica, orientação e legenda; 

- deve ser apresentado o plano  o plano de monitorização proposto; 

- deverá ser indicado o nº de postos de trabalho existentes e/ou a criar; 

- deverá ser reformulado de forma simples e clara, na pag. 15, o parágrafo “Resíduos: 

tendo em conta os trabalhos de extracção actuais e previstos ara a Pedreira Pena 

Caibral, irá inevitavelmente a produção de resíduos que deverão ser geridos no decorrer 

da exploração”; 

- deverá ser esclarecido o destino dos resíduos; 

- as figuras 5, 6 e 7 devem ser reformuladas de forma a terem leitura, devidamente 

legendadas, referenciadas no texto e, apresentadas próximo do texto respectivo; 

- seja corrigido o concelho indicado no capítulo 4 no descritor Socioeconomia Pág. 22 

“no que concerne a mão-de-obra, devem ser sempre privilegiados recursos humanos da 

região (principalmente do concelho de Ourém). 

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

apresentado em suporte de papel informático, com data actualizada, de acordo com o 

disposto no Despacho nº 11874/2001 (Diário da República – II. Nº 130 – 5 de Junho) em 

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

proponente é obrigado a entregar devem ser em .pdf (portable document format), num 

único documento, respeitando a estrutura do RNT apresentado em suporte de papel. 
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Anexos 
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Relatório Ecológico 
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Cronograma
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CRONOGRAMA 

 

 

 

Acção 

Triénio 1 2 3 4 5  

 Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Fase Fase I Fase II D  

PL 

Extracção Piso 1                                 

  Piso 2                                

  Piso 3                                

alargamento da corta                                

 
Criação do parque blocos                                

Construção telheiro                                

Instalações sociais                                

Resíduos 
Deposição de escombros em aterro                                

Deposição de terras de cobertura em 
pargas                                  

PARP 

Modelação de terreno                                  

Aplicação de sementeira de cobertura                                  

Aplicação de vedações                                  

Aplicação de valas de drenagem                                  

Plantação de cortinas arbóreas                  

Sementeira de parga                                  
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Relatório de vibrações 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.   

Relatório Arqueológico 
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Parecer da AFN 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.   

Planta da lavra conjunta com a pedreira contígua 
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Troca de correspondência entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e a empresa 
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Documentos do PARP 
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8. CADERNO DE ENCARGOS 
 

INDICE 

OBJECTO DA EMPREITADA 

CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS 

Artº 1.1 – Condições Gerais 

Artº 1.2 – Trabalhos preparatórios e acessórios.  

Artº 1.3 – Estaleiros 

Artº 1.4 – Equipamento  

Artº 1.5 – Obras acessórias 

Artº 1.6 – Implantação 

Artº 1.7 – Piquetagem de implantação 

Artº 1.8 – Piquetagem complementar 

Artº 1.9 – Levantamento planimétrico e altimétrico 

CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS 

CAPITULO 1 – TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

Artº 1.1 – Remoção e conservação das terras vivas das áreas a modelar, em depósito 

adequado.  

CAPITULO 2 – MODELAÇÃO GERAL DO TERRENO 

Artº 2.1 – Remoção de escombreira.  

Artº 2.2 – Transportes de terras de empréstimo ou de sobrantes para parga.  

CAPITULO 3 – REDE DE REGA 

Artº 3.1 – Abertura e fecho de valas.  

Artº 3.2 – Tubagem da rede de rega.  
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Artº 3.3 – Instalação dos emissores.  

CAPITULO 4 – SEMENTEIRAS 

Artº 4.1 – Sementeira de espécies arbustivas.  

Artº 4.2 – Sementeira de mistura prado de sequeiro.  

CAPITULO 5 - PLANTAÇÕES 

Artº 5.1 - Plantação de espécies arbóreas 

CAPITULO 6 - DRENAGEM 

Artº 6.1 - Construção de valas de drenagem 



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

LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “PENA CAIBRAL”  ADENDA AO EIA 

FENTA GRANITOS UNIPESSOAL, LDA.   

 

OBJECTO DA EMPREITADA 

 

Objecto básico da empreitada 

 

A empreitada consiste na execução dos trabalhos referentes ao plano de recuperação 

paisgistica. Para o efeito serão executados todos os trabalhos referentes a: 

a) Trabalhos Preparatórios, Modelação Geral do Terreno; Instalação da Estrutura 

Verde e Instalação de Rede de Rega. 

 

Tipo de trabalhos 

 

A empreitada envolverá a execução de trabalhos dos seguintes tipos: 

 

a) Implantação e Piquetagem; 

b) Movimento de terras; 

c) Remoção de escombreira; 

d) Fornecimento e transporte de materiais; 

e) Construção de caldeiras para árvores; 

f) Fornecimento e colocação de terra vegetal; 

g) Fornecimento e instalação de material vegetal; 

h) Fornecimento e instalação de rede de rega; 

i) Manutenção e conservação durante o prazo de garantia. 
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CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS 

Artº 1.1 – Condições Gerais 

a) O adjudicatário obriga-se a executar todos os fornecimentos, plantações e 

sementeiras que constituem a empreitada descrita no projecto, empregando 

plantas da melhor qualidade, e executando todos os trabalhos dentro das 

boas normas das técnicas de construção. 

b) A fiscalização reserva-se o direito de, durante a execução dos trabalhos, 

verificar se os materiais e plantas satisfazem as condições estabelecidas 

neste caderno de encargos e rejeitar todos aqueles que não satisfaçam 

aquelas condições, sendo estes considerados como não fornecidos, mesmo 

que já tenham sido aplicados. 

c) O adjudicatário obriga-se a remover para vazadouro todos os entulhos, lixos 

e materiais rejeitados provenientes dos trabalhos desta empreitada. 

 
d) Ao adjudicatário compete o fornecimento de todas as máquinas, ferramentas 

e todos os utensílios necessários para a boa execução dos trabalhos da 

empreitada. 

e) São da conta do adjudicatário todos os prejuízos que por qualquer motivo 

acarrete por si ou por seu pessoal a terceiros. 

f) O facto do contraente permitir o emprego de qualquer material, planta ou 

semente, não isenta o empreiteiro/explorador da responsabilidade sobre o 

comportamento do mesmo. 

g) O adjudicatário executará os trabalhos conforme os desenhos de projecto e 

as indicações da fiscalização. Qualquer omissão será de imediato 

comunicada ao projectista, afim deste ser informado. 

h) O adjudicatário deverá assegurar, em número e qualificação, a presença na 

obra de pessoal necessário à boa execução dos trabalhos. 
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Artº 1.2 – Trabalhos preparatórios e acessórios. 

a) O empreiteiro/explorador efectuará os trabalhos que, por natureza, ou 

segundo o uso corrente, se devam considerar preparatórios ou acessórios 

dos que constituem objecto do contrato. 

 

Artº 1.3 – Estaleiros 

1.3.1 - Disposições gerais 

a) O empreiteiro/explorador deverá assegurar, e manter em funcionamento, as 

instalações provisórias destinadas aos diferentes serviços exigidos pela 

execução da empreitada. 

b) O empreiteiro/explorador deverá construir, e manter em funcionamento, as 

redes provisórias de abastecimento de água, de drenagem de esgotos, de 

abastecimento de energia eléctrica e de iluminação que satisfaçam as 

exigências da obra e do pessoal nela utilizado. A construção e a manutenção 

destas redes, salvo indicação em contrário, serão por conta do 

empreiteiro/explorador. 

 

1.3.2 - Plano do estaleiro e instalações provisórias 

a) O estaleiro e as instalações provisórias obedecerão ao que se encontra 

estabelecido nas cláusulas do presente caderno de encargos, nos pontos 

aplicáveis, devendo o respectivo estudo, ou projecto, ser previamente 

submetido à aprovação do dono da obra, para verificação dessa 

conformidade. 

 

1.3.3 - Terrenos e instalações cedidos para o estaleiro 

a) Os terrenos e as instalações postos à disposição do empreiteiro/explorador 

pelo dono da obra deverão ser destinados exclusivamente à execução dos 

trabalhos. 

b) O empreiteiro/explorador não poderá, sem autorização do dono da obra, 

realizar qualquer trabalho que modifique as instalações cedidas por aquele. 

Caso alguma modificação se tenha realizado, o empreiteiro/explorador será 
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obrigado a repor as instalações nas condições iniciais, uma vez concluída a 

execução da empreitada. 

 

1.3.4 - Instalações 

a) O empreiteiro/explorador deverá assegurar e manter em boas condições de 

serviço, as instalações para a fiscalização, pessoal, serviços médicos e 

sanitários. 

b) O empreiteiro/explorador deverá ainda construir serviços fechados 

destinados ao armazenamento dos materiais e dos elementos de construção, 

onde estes estejam devidamente protegidos das intempéries e da humidade 

do solo. 

 

1.3.5 - Parques para viaturas e equipamentos pesados 

c)  Os locais destinados a parques de viaturas, máquinas e outros 

equipamentos que possam ficar ao ar livre deverão ter dimensões e acessos 

adequados ao tipo de material a parquear. 

 

Artº 1.4 – Equipamento 

a) Salvo indicação em contrário, constituirá encargo do empreiteiro/explorador o 

fornecimento das máquinas, aparelhos, utensílios, ferramentas, andaimes e 

tudo o mais indispensável à boa execução dos trabalhos. 

b) As máquinas e veículos a utilizar, em especial os destinados aos trabalhos 

de terraplenagens, deverão possuir características que dêem garantia de 

uma boa execução dos trabalhos. 

 

Artº 1.5 – Obras acessórias 

1.5.1 - Vedação do local  

 

Quando o local dos trabalhos não se encontrar vedado, e salvo indicação em 

contrário, o empreiteiro/explorador deverá estabelecer, por sua conta, uma vedação 

provisória do estaleiro e da obra, que será demolida, também a expensas do 

empreiteiro/explorador, no final dos trabalhos. 
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1.5.2 - Acessos provisórios 

a) O empreiteiro/explorador deverá assegurar, e manter em bom estado, os 

acessos provisórios e os caminhos internos da obra. 

 

1.5.3 - Servidões e serventias 

b) As servidões e as serventias que a execução dos trabalhos obrigue a suprimir 

deverão ser asseguradas por meio de obras provisórias. 

 

Artº 1.6 – Implantação 

a) Estando o projecto referenciado à rede geodésica do país, o 

empreiteiro/explorador deverá materializar, se necessário, a poligonal de 

apoio por meio de marcos de pedra ou de betão. 

Artº 1.7 – Piquetagem de implantação 

a) O empreiteiro/explorador deverá proceder à piquetagem de implantação, de 

acordo com o respectivo plano, de modo a definir sobre o terreno a directriz e 

os limites da zona a implantar. A piquetagem será materializada por marcos, 

de pedra ou betão, nos pontos mais importantes, e por estacas de madeira, 

nos restantes pontos. 

Artº 1.8 – Piquetagem complementar 

b) O empreiteiro/explorador deverá complementar a piquetagem de 

implantação, de modo a que a distância entre estacas sobre o eixo de 

implantação não exceda 50 m, nos alinhamentos rectos, e  25 m, nos 

alinhamentos curvos.  A altura e os limites das escavações e dos aterros e a  

intersecção dos trabalhos com o terreno natural deverão, também, ficar bem 

definidas sobre o terreno. 

Artº 1.9 – Levantamento planimétrico e altimétrico 

c) Após a implantação dos marcos e das estacas atrás indicados, o 

empreiteiro/explorador deverá verificar a posição e nivelar os pontos de 

referência das cabeças dos marcos e estacas a partir da poligonal de apoio, 

calculando seguidamente as diferenças de cota em relação ao ponto 

correspondente do projecto. 
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CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS 

CAPITULO 1 – TRABALHOS PREPARATÓRIOS  

 

Artº 1.1 – Remoção e conservação das terras vivas d as áreas a modelar, em 

depósito adequado. 

 

I – Critério de medição 

 

a) Medição por metro cúbico 

 

II – Descrição do artigo 

 

Encontram-se neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa 

execução, salientando-se os seguintes: 

 

a) Remoção da camada de terra viva. 

b) A procura de um local de parga. 

c) A descarga das terras na parga e seu tratamento para posterior utilização na 

plantação. 

 

III – Condições técnicas 

 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

a) Remoção de uma camada que pode oscilar entre os 15 a 20 cm de terra 

viva. Na área de depósito das terras sobrantes essa camada será 
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aumentada para 30 a 35 cm, através de uma lavoura regulando a charrua 

para a profundidade de 20 cm no primeiro caso e de 35 cm para o segundo. 

b) O levantamento da terra mobilizada usando os meios mecânicos que o 

empreiteiro/explorador entenda serem mais convenientes. 

c) O armazenamento de terra viva que será efectuado em local a indicar pela 

fiscalização, dentro do perímetro da empresa, em local convenientemente 

protegido e sombreado. 

d) Para o depósito deverão ser construídas pargas de secção trapezoidal com 

1,5m de altura, 4 m de base e 1 m de largura de coroamento, orientadas 

preferencialmente no sentido Norte/Sul embora seja mais importante garantir 

que a sua construção e posterior descarga as manobras dentro da área 

delimitada sejam fáceis. 

e) Essas pargas deverão ser constituídas por camadas alternadas de 10 a 15 

cm de estrume animal ou vegetal e camadas de 12 a 22 cm de terra. A 

camada final deve ser de terra e deve abranger os lados da pilha por forma a 

constituir uma cobertura total. Deve-se meter na parga quantidades 

suficientes por forma que esta sirva para o consumo anual e se necessário a 

utilização de activadores de decomposição. 

f) Em tempo oportuno e segundo nomes a indicar pela equipa projectista, serão 

as pargas semeadas com espécies adequadas à sua conservação ou 

cobertas com ramadas de vegetação para protecção dos raios solares. 

g) O empreiteiro/explorador deverá solicitar à fiscalização em tempo oportuno 

os ajustamentos necessários ao programa previsional de deposição de terras 

a fim de a equipa projectista se poder pronunciar. 

 

Artº 1.2 – Limpeza geral do terreno, incluindo cort e de matos e transporte a 

vazadouro de produtos sobrantes 

I – Critério de medição 

 

a) Medição por metro quadrado 
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II – Descrição do artigo 

 

Encontram-se neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa 

execução, salientando-se os seguintes: 

a) Limpeza de matos e outro material vegetal a especificar em obra. 

b) A procura de um local de vazadouro e o pagamento de quaisquer taxas 

necessários para a sua utilização. 

c) A descarga de material vegetal nesse vazadouro. 

 

III – Condições técnicas 

 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

a) Remoção de matos e material vegetal, por meio mecanico ou manual, que 

inclua raízes e parte aérea em todas as espécies indicadas. 

b) Todas as terras envolvidas deverão ser repostas, após remoção das espécies 

vegetais envolvidas nas operações de desmatação. 

 

 

CAPITULO 2 – MODELAÇÃO GERAL DO TERRENO 

 

Artº 2.1 – Aterro e sua compactação, em terraplenos  e taludes. 

 

I – Critério de medição 

 

a) Medição por metro cúbico 
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b) A medição é feita pela avaliação do volume de aterros compreendido entre a 

superfície do terreno, e os terraplenos e taludes do projecto. 

c) A superfície do terreno é a definida pelos elementos – curvas níveis ou perfis 

transversais – da planta geral do projecto. 

d) Na medição não se considera qualquer volume para empolamento que fica 

portanto incluído no cálculo do preço. 

 

II – Descrição do artigo 

 

a) Este artigo refere-se ao transporte das terras das escavações realizadas em 

obra, e à sua compactação. 

b) Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se 

de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que abaixo se indicam: 

 

i             A carga, transporte e descarga dos produtos das escavações. 

ii A compactação dos aterros. 

iii Sempre que a natureza das escavações aconselhe, a mistura de 

terra com os produtos de escavação de modo a obter aterros 

compactos. 

 

 

III – Condições técnicas 

 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

c) Os aterros serão feitos nas zonas indicadas no projecto, e de modo a não 

dificultar os trabalhos das funções dos edifícios. 
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d) Nos aterros serão empregues os produtos das escavações realizadas, 

misturadas ou não com terra para obter melhor granulometria; só se estes 

forem insuficientes é que se poderão utilizar terras de empréstimo. 

e) A compactação dos aterros será feita cuidadosamente, por espalhamento 

das terras em camadas de espessura não superior a 0,30m. 

f) Durante a execução da obra os aterros devem ser sujeitos à passagem 

intencional dos veículos que circulem na obra. 

g) O início dos trabalhos de aterro sem apresentação de reclamação por parte 

do Empreiteiro significa que aceita como certa a superfície do terreno 

definida na planta geral e elementos anexos. 

 

Artº 2.2 – Transportes de terras de empréstimo ou d e sobrantes da parga. 

 

I – Critério de medição 

 

a) Medição por metro cúbico 

b) Não se considera qualquer percentagem para empolamento que fica portanto 

incluído no cálculo do preço. 

c) No caso do volume total de aterros ser inferior ao volume de escavações, 

este artigo refere-se a “Transporte de terras para vazadouro”. 

 

II – Descrição do artigo 

 

a) Quando o artigo corresponde a “Transporte de terras de parga”, encontram-se 

compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os 

trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que abaixo se indicam: 

b) A carga e transporte das terras escavadas. 
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c) A procura de um local de vazadouro, e o pagamento de quaisquer taxas 

necessárias para a sua utilização. 

d) A descarga das terras no vazadouro. 

 

CAPITULO 3 – REDE DE REGA 

 

Artº 3.1 – Execução de rega 

 

I – Critério de medição 

 

b) Valor global. 

 

II – Descrição do artigo 

 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre 

os trabalhos e fornecimentos a efectuar os que abaixo se indicam: 

c) Rega executado por meio manual, com recurso a tanque móvel 

 

III – Condições técnicas 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

a) Execução de rega por meio manual ou mecânico, com recurso a tanque móvel; 

b) Garantir que todas os exemplares plantados, sejam regados pelo menos uma 

vez por dia nos meses de Verão e duas vezes por semana nos meses de 

Inverno, nas épocas menos chuvosas; 
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c) Regar enquanto a vegetação estiver em desenvolvimento, no mínimo 2 anos 

após plantação; 

 

CAPITULO 4 – SEMENTEIRAS  

Artº 4.1 – Sementeira de arbustos. 

I – Critério de medição 

 

a) Medição por metro quadrado. 

 

II – Descrição do artigo 

 

Encontram-se compreendidos nos preços referentes a este artigo todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os 

seguintes: 

 

a) A surriba do terreno e seu enchimento com terra vegetal e estrume curtido. 

b) O fornecimento das sementes e sementeira nas áreas indicadas. 

c) A conservação e rega das áreas semeadas. 

 

III – Condições técnicas 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

a) As sementes devem satisfazer as condições de peso, pureza e capacidade 

germinativa geralmente adoptadas: coeficiente de pureza igual ou superior a 

90% e coeficiente de germinação igual ou superior a 85%. 
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b) As sementes deverão pertencer às espécies indicadas, obrigando-se o 

empreiteiro/explorador a entregar à fiscalização uma amostra do lote de 

sementes a empregar ou das espécies que o constituem. 

 

Misturas arbustivas propostas (40 g/m2). 

Espécies arbustivas: 

• Citisus multiflorus (40%) 

• Erica australis (20%) 

• Ulex europeus (20%) 

• Chamaespartium tridentatum (10%) 

• Cistus psilosepalus (10%) 

 

Na zona de intervenção referente a linha de agua, propõe-se a seguinte mistura: 

• Citisus multiflorus (20%) 

• Erica australis (20%) 

• Ulex europeus (20%) 

• Chamaespartium tridentatum (10%) 

• Cistus psilosepalus (10%) 

• Crataegus monogyna (20%) 

 

c) Em todas as áreas a semear proceder-se-á à mobilização do solo a uma 

profundidade mínima de 0,40 m antes de proceder à distribuição de uma 

camada de terra viva com 0,20m. A fertilização geral do terreno será feita à 

razão de 1 m3 de estrume orgânico normal ou 500 kg de estrume orgânico 

de preparação industrial “Fertor” ou equivalente por cada 100 m2. Em ambos 

os casos, a fertilização deve ser reforçada com a adição de 5 kg de adubo 

químico composto por 100 m2 de terreno. Os fertilizantes serão espalhados 
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uniformemente à superfície do terreno e incorporados neste por meio de 

frezagem ou cava. 

d) Antes da sementeira propriamente dita terá lugar a regularização definitiva 

do terreno por meio de ancinhagem, seguindo-se a compactação com 

cilindro de 200kg. Depois far-se-ão as correcções nos pontos onde houve 

abatimento, devendo a superfície do terreno apresentar-se, no final, 

perfeitamente desempenada. 

e) Deverá atender-se ao grau de humidade do terreno, evitando-se semear 

quando este estiver com humidade em excesso ou proceder a uma rega 

antes da sementeira se este se apresentar demasiado seco. 

f) Segue-se uma sementeira em duas fases, pelo menos, – uma das sementes 

mais pequenas e a outra das maiores – de modo a obter-se uma 

homogeneidade total. As misturas de sementeiras de herbáceas serão de 

dois tipos, conforme patente no presente Caderno de Encargos e no Plano 

de Sementeiras. 

g) Seguidamente procede-se ao espalhamento de uma camada de 0,03m de 

terriço vegetal de carvalho ou mato (crivado), à regularização do terreno com 

ancinho e cilindragem com cilindro de aproximadamente 200 kg. 

h) Imediatamente após a cobertura da sementeira, e até ao nascimento da 

relva, seguir-se-ão várias regas, com a água bem pulverizada, uniforme e 

cuidadosamente distribuída. 

i) As sementeiras serão realizadas na época apropriada e tanto quanto 

possível no início da empreitada, de modo a que a relva tenha o maior 

desenvolvimento possível no fim da empreitada. 

j) Compete ao Empreiteiro/explorador a conservação, rega e eventual 

ressementeira do prado, nas zonas que tenham secado, até ao final do prazo 

de garantia da empreitada. A água para rega será fornecida gratuitamente, 

depois de realizada a recepção provisória total. 
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Artº 4.2 – Sementeira de mistura prado de sequeiro.  

I – Critério de medição 

 

K)  Medição por metro quadrado. 

 

II – Descrição do artigo 

 

Encontram-se compreendidos nos preços referentes a este artigo todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os 

seguintes: 

 

l)  A surriba do terreno e seu enchimento com terra vegetal e estrume curtido. 

m)  O fornecimento das sementes e sementeira nas áreas indicadas. 

n)   A conservação e rega das áreas semeadas. 

 

III – Condições técnicas 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

o) As sementes devem satisfazer as condições de peso, pureza e capacidade 

germinativa geralmente adoptadas: coeficiente de pureza igual ou superior a 

90% e coeficiente de germinação igual ou superior a 85%. 

p) As sementes deverão pertencer às espécies indicadas, obrigando-se o 

empreiteiro/explorador a entregar à fiscalização uma amostra do lote de 

sementes a empregar ou das espécies que o constituem. 
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Prado de sequeiro (40 g/m2). 

Adonis aestivalis   

Allium schoenoprasum  

Alyssum saxatile  

Anthyllis vulneraria  

Antirrhium majus  

Bellis perennis  

Borago officinalis  

Calendula officinalis  

Calluna vulgaris  

Campanula rotundifolia  

Cheiranthus cheiri  

Chelidonium majus  

Dianthus deltoides  

Eschscholzia californica  

Geum urbanum  

Leontodon hispidus  

Leucanthemum vulgare  

Linum perenne  

Linum rubrum  

Lotus corniculatus  

Matricaria chamomilla  

Myosotis arvensis  

Nigella damascena  

Papaver rhoeas  

Pimpinella saxifraga  

Primula veris  

Prunella vulgaris  

Ranunculus repens  

Salvia nemorosa  

Salvia pratensis  

Scabiosa columbaria  

Stellaria media  

Taraxum officinale  

Thymus serphyllum  

Thymus vulgaris  

Trifolium subterraneum  

Veronica officinalis  

Viola arvensis  

Viola odorata  

Viola tricolor  

 

q) Em todas as áreas a semear proceder-se-á à mobilização do solo a uma 

profundidade mínima de 0,40 m antes de proceder à distribuição de uma 

camada de terra viva com 0,20m. A fertilização geral do terreno será feita à 

razão de 1 m3 de estrume orgânico normal ou 500 kg de estrume orgânico 

de preparação industrial “Fertor” ou equivalente por cada 100 m2. Em 

ambos os casos, a fertilização deve ser reforçada com a adição de 5 kg de 

adubo químico composto por 100 m2 de terreno. Os fertilizantes serão 

espalhados uniformemente à superfície do terreno e incorporados neste por 

meio de frezagem ou cava. 
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r) Antes da sementeira propriamente dita terá lugar a regularização definitiva do 

terreno por meio de ancinhagem, seguindo-se a compactação com cilindro de 

200kg. Depois far-se-ão as correcções nos pontos onde houve abatimento, 

devendo a superfície do terreno apresentar-se, no final, perfeitamente 

desempenada. 

s) Deverá atender-se ao grau de humidade do terreno, evitando-se semear 

quando este estiver com humidade em excesso ou proceder a uma rega 

antes da sementeira se este se apresentar demasiado seco. 

t) Segue-se uma sementeira em duas fases, pelo menos, – uma das sementes 

mais pequenas e a outra das maiores – de modo a obter-se uma 

homogeneidade total. As misturas de sementeiras de herbáceas serão de 

dois tipos, conforme patente no presente Caderno de Encargos e no Plano 

de Sementeiras. 

u) Seguidamente procede-se ao espalhamento de uma camada de 0,03m de 

terriço vegetal de carvalho ou mato (crivado), à regularização do terreno 

com ancinho e cilindragem com cilindro de aproximadamente 200 kg. 

v) Imediatamente após a cobertura da sementeira, e até ao nascimento da relva, 

seguir-se-ão várias regas, com a água bem pulverizada, uniforme e 

cuidadosamente distribuída. 

w) As sementeiras serão realizadas na época apropriada e tanto quanto possível 

no início da empreitada, de modo a que a relva tenha o maior 

desenvolvimento possível no fim da empreitada. 

x) Compete ao Empreiteiro/explorador a conservação, rega e eventual 

ressementeira do prado, nas zonas que tenham secado, até ao final do 

prazo de garantia da empreitada. A água para rega será fornecida 

gratuitamente, depois de realizada a recepção provisória total. 

 

CAPITULO 5 – PLANTAÇOES 

 

Artº 5.1 – Plantações de arvores 

I – Critério de medição 

 

a) Medição por unidade. 
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II – Descrição do artigo 

 

Encontram-se compreendidos nos preços referentes a este artigo todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os 

seguintes: 

 

a) A surriba do terreno e seu enchimento com terra vegetal e estrume curtido. 

b) O fornecimento das especies nas áreas indicadas. 

c) A conservação e rega das áreas plantadas. 

d) As espécies deverão ser as especificadas no plano de plantação. 

 

III – Condições técnicas 

 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

a) As especies devem estar bem formadas na copa e na distribuição dos 

ramos. 

b) As arvores deverão pertencer às espécies indicadas, obrigando-se o 

empreiteiro/explorador a entregar à fiscalização uma amostra. 

 

Espécies propostas 

 tamanho Preço 

Pinus pinaster 
 

150/175 13.60€ 
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Depois das covas devidamente cheias com terra fertilizada e devidamente 

compactada abrem-se covas de plantação, à medida do torrão ou do sistema 

radicular, no caso da plantação em raiz nua. Seguir-se-á a plantação propriamente 

dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão, no caso de plantas 

envasadas, ou o colo das plantas quando estas são de raiz nua, à superfície do 

terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. 

Coloca-se a árvore e distribuem-se bem as raízes (se for uma planta de raiz nua). É 

fundamental que o colo da árvore (zona de transição entre o tronco e as raízes) fique 

ao nível do terreno. Pode até colocar-se ligeiramente acima, pois, com o abatimento 

posterior da terra, descerá para o nível correcto. 

O preenchimento da cova deve ser feito com a mesma mistura que se colocou no 

fundo, calcando a terra à medida que se vai colocando, por forma a encostá-la bem às 

raízes.  

Após a plantação deverá abrir-se uma pequena caldeira para a primeira rega que 

deverá fazer-se de imediato à plantação, para melhor compactação e aderência da 

terra à raiz da planta. Esta operação é importante, devendo realizar-se mesmo que 

esteja a chover. 

Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique 

deverão aplicar-se tutores, tendo o cuidado de proteger o sítio da ligadura com 

borracha, serapilheira ou qualquer outro material apropriado para evitar ferimentos. Os 

tutores a aplicar deverão ser de madeira com altura compreendida entre 1m a 1,5m. 

As árvores a aplicar deverão ter altura compreendida entre 0,5m– 1m de altura. 

Deverá ser feita a fertilização das covas com adubo ternário (NPK) à razão 

aproximada de 50 gr/m2 

A proveniência das terras de cobertura, será a do próprio local onde se vai realizar a 

plantação. No caso de escassez de terras de cobertura, deverá ser definida no local, 

uma zona de empréstimo de terras para colocação nas covas. 
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CAPITULO 6 – DRENAGEM  

Artº 6.1 – Construção de valas de drenagem. 

I – Critério de medição 

 

a) Medição por metro linear 

 

II – Descrição do artigo 

 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os 

seguintes: 

 

a) A abertura de vala. 

b) Compactação do leito da vala; 

c)  O revestimento da cova com camada de enrocamento; 

 

III – Condições técnicas 

 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo 

mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 

 

a) A abertura da vala, deverá ser efectuada por meio mecânico ou manual, com 

profundidade aproximada de 0,50m e largura de 1,00m; 

b) A compactação do leito da vala, deverá ser feito por meio mecânico ou 

manual, devendo ser bem compactada antes de receber a camada de 

enrocamento; 
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c) Aplicação de camada de enrocamento, com restos de pedra da região, de 

granulometria variável mas nunca inferior a 0.10m e superior a 0.30m; 

d) Aplicação de enrocamento em camada regular, devendo o perfil da vala, 

representar um arco, com profundidade aproximada de 0.50m; 
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CADERNO DE MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS 

    Unidades Quant. 
Custo - 
euros 

Total -  
euros  

  FASE 1         

  CAP.1 – EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS          

4 Instalação de contentores de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos un 1 50.00 € 50.00 € 

  CAP.2 – INSTALAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL         

  Espécies herbáceas         

5 
Preparação geral do terreno na área de parga, incluindo mobilização, limpeza e regularização conforme especificações em 
caderno de encargos. m2 536 0.75 € 402.00 € 

  Espécies arbóreas         

  Plantação de pinheiro bravo, incluindo fornecimento, abertura de cova e fertilização un 106 15.00 € 1.590.00 € 

  CAP.3 – MODELAÇÃO DE TERRENO (limpeza de aterros junto à linha de água)         

6 Operação de modelação de terreno (esta operação, transita para a fase2) m3 18775 0.50 € 9387.50 € 

  CAP.4 – INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL          

8 
Fornecimento e instalação de sistema de drenagem superficial, nas áreas representadas na peça desenhada referente ao 
plano de drenagem, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários conforme especificações do caderno de encargos. ml 133 1.00 € 133.00 € 

  Total da fase 1       11.562.50 € 

  FASE 2         

  CAP.5 – INSTALAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL         

  Espécies arbustivas         

7 
Preparação geral do terreno na área de parga, incluindo mobilização, limpeza e regularização conforme especificações em 
caderno de encargos. m2 7750 0.75 € 5.812.50 € 
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8 CAP.6 - MEDIDAS DE MANUTENÇÃO         

  Custo anual das medidas de manutenção. O valor da manutenção inclui: nd     200.00 € 

  manutenção da vedação         

  manutenção da sementeira de cobertura da parga         

  manutenção dos acessos         

  manutenção dos sistemas de gestão de residuos         

  manutenção da vegetação         

  CAP.7 – MODELAÇÃO DE TERRENO         

9 Aplicaçao de terras de cobertura m3 697.5 0.50 € 348.75 € 

  Total da fase 2       6.361.25 € 

  FASE FINAL         

  CAP.8 – MODELAÇÃO DE TERRENO         

10 Modelação de terreno na área de exploração, incluindo mobilização e acerto. m3 59876 0.50 € 29.938.00 € 

11 
Aplicação de terras de cobertura na área de exploração, numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamamento, 
regularização e acerto. m3 2476.4 0.50 € 1.238.20 € 

  CAP.9 – INSTALAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL         

12 Prado de sequeiro         

  
Fornecimento e sementeira de espécies arbustivas nas zonas mobilizadas, incluindo todos os trabalhos necessários 
conforme especificações do caderno de encargos. m2 27216 0.75 € 20.412.00 € 

  CAP.10 – PLANO DE DESACTIVAÇÃO         

13 Medidas de desactivação   -- -- 2.100.00 € 
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  CAP.11 - MEDIDAS DE MANUTENÇÃO         

14 Custo das medidas de manutenção após encerramento, durante 2 anos       400.00 € 

  TOTAL       54.088.20 € 

  TOTAL GLOBAL       72.011.95 € 
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CÁLCULO DE CAUÇÃO 

formula1   

custo total do projecto para execução do PARP 72.011.95 € 

  

área licenciada, em m2, não mexida à data do cumprimento 
do programa trienal 18335 

  

área total, em m2, licenciada 53585 

área explorada, em m2, já recuperada 0 

  

valor da caução 47.371.86 € 

  

formula2   

  

custo total do projecto para execução do PARP 72.011.95 € 
  

Volume total previsto no plano de lavra para exploração 24000 
  

Volume já explorado 11200 

  

valor da caução 33.605.58 € 

  

formula 3   

  

estimativa do custo unitário actualizado de recuperação de 
uma unidade de área 1.34 € 
  

área total, em m2, licenciada 53585 

  

área explorada, em m2, já recuperada 0 

  
valor da caução 72.011.95 € 
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CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

 

 

Acção 

Trienio 1 2 3 4 5  

 Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Fase Fase I Fase II D  

PL 

Extracção Piso 1                                 

  Piso 2                                

  Piso 3                                

alargamento da corta                                

 
Criação do parque blocos                                

Construção telheiro                                

Instalações sociais                                

Residuos 
Deposição de escombros em aterro                                

Deposição de terras de cobertura em 
pargas                                  

PARP 

 Modelação de terreno                                  

 Aplicação de sementeira de cobertura                                  

 Aplicação de vedações                                  

 Aplicação de valas de drenagem                                  

 Sementeira de parga                                  

Plantação de espécies arbóreas                  

 Planos de monitorização                  

 Planos de manutenção                  



 

 

Consulta orçamentos 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


