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Introdução 

 

O resumo não técnico constitui uma peça obrigatória do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), detendo o papel de sumarizar e traduzir numa linguagem não 

técnica o conteúdo do referido estudo, tornando-o acessível ao público em geral. 

 

É nesse contexto que se elabora o presente Resumo Não Técnico, sendo uma peça 

autónoma que integra o EIA do Loteamento do Polo Industrial do Granito das 

Pedras Finas. 

 

O proponente do projeto do Loteamento Industrial é a Câmara Municipal de Ponte 

de Lima, sendo também a entidade licenciadora. Neste âmbito, a referida entidade 

adjudicou à “Leiras do Carvalhal, Lda.” a elaboração do EIA, constituído pelo 

Relatório Síntese, Estudos Técnicos, Peças Desenhadas, e ainda pelo Resumo Não 

Técnico, documento mais visível para a generalidade da população. Posteriormente 

foi aditado um conjunto de informação.  

 

O período de elaboração do EIA decorreu entre dezembro de 2012 e outubro de 

2013. 

 

O objetivo do EIA, resume-se a analisar a área que irá acolher o projeto, fazendo 

um ponto da situação de fatores ambientais e sociais, como o Clima, a Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Minerais, os Solos e Capacidade de Uso do Solo, os 

Recursos Hídricos, quer subterrâneos quer superficiais, os Recursos Biológicos que 

incluem a Fauna, Flora e Habitats, o Património Arquitetónico e Arqueológico, a 

Socio-Economia nas suas vertentes da Demografia e Povoamento, Estrutura 

Económica, Aspetos Sócio-culturais, Saúde Pública e Acessibilidades e Mobilidade, a 

Paisagem, o Ordenamento do Território, Ambiente Sonoro, Qualidade do AR, 

Resíduos e Gestão da Água. Conhecendo esta denominada Situação Atual, parte-se 

para uma análise previsional da evolução desses descritores, numa situação de não 

ação, ou seja a não implementação do loteamento industrial, constituindo-se como 

Alternativa Zero, em oposição à Alternativa 1 de implementação do projeto. 

 

Conhecendo-se a situação atual da área de intervenção, bem como as principais 

ações decorrentes da implementação do projeto, nas suas fases de obra e de pleno 

funcionamento do loteamento – fase de exploração, prevê-se os principais impactes 
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– recorrendo a metodologias próprias – sobre cada um dos aspetos analisados, 

atribuindo-lhes uma graduação qualitativa, padecendo de uma subjetividade 

inerente ao facto de poder variar de acordo com a sensibilidade do técnico(s) 

responsáveis pela análise. Conhecendo os principais impactes, apresentam-se um 

conjunto de medidas que devem permitir a minimização dos impactes negativos, 

mas também potenciar os que se afiguram como positivos. A monitorização permite 

identificar eventuais impactes que não foram identificados na fase anterior, 

propondo a sua correção, permitindo uma observação da eficácia das medidas de 

minimização propostas, observando sistematicamente os efeitos no ambiente, 

sobretudo nos fatores ambientais e sociais mais problemáticos.  

  
 

Descrição do projeto 

 

A localização do projeto em análise situa-se na freguesia de Arcozelo, integrante do 

concelho de Ponte de Lima, estando deste modo incluída na NUT III – Minho-Lima, 

que integra a NUT II - Região Norte, como se pode ver nas duas figuras seguintes.  

 
  

Figura 1 - Enquadramento 
nacional 

Figura 2 - Enquadramento municipal 
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Este Loteamento Industrial, fica aproximadamente a 5 km a noroeste da vila de 

Ponte de Lima e está localizado nas encostas da Serra de Antelas, ocupando uma 

área de aproximadamente 22 hectares, próximo do lugar da Presa na referida 

freguesia. A área em estudo localiza-se junto da Estrada Nacional 201, via que liga 

Ponte de Lima a Paredes de Coura a norte, sendo servida nas suas proximidades 

pelo nó rodoviário de Arcozelo da A27/IP9. Esta área confronta ainda a norte com o 

Caminho Municipal 1249, não se encontrando abrangida por qualquer Área 

Protegida, Sitio incluído em Rede Natura 2000, ou áreas de proteção de 

monumentos nacionais e de imóveis de interesse público. 

 

O facto de o projeto de loteamento ter mais de 10 ha obriga à necessidade, de 

acordo com o Anexo II, do Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, de se 

realizar um processo de Avaliação de Impactes Ambientais. 
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Figura 3 - Enquadramento local (com área de intervenção) 

 
Fonte: Extrato da Carta Militar, Folha n.º 28, Ponte de Lima, 1996, IGeoE 

 

O projeto consiste na implementação de um Loteamento Industrial, integrado numa 

UOPG decorrente da alteração do PDM de Ponte de Lima, e integrado numa área 

afeta ao Plano de Urbanização das Pedras Finas, em elaboração. 

Área de Intervenção  
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O Loteamento do Polo Industrial do Granito das Pedras Finas tem como objetivo a 

organização e melhoria da qualidade da oferta por parte das pequenas oficinas 

localizadas ao longo da E.N. 201. Efetivamente, o aumento da pressão de 

localização de oficinas de cantaria desqualifica do ponto de vista ambiental a Serra 

de Antelas e todo o percurso de serra que liga o concelho de Paredes de Coura ao 

de Ponte de Lima. 

 

O setor das rochas ornamentais, extração e transformação, apresenta geralmente 

como imagem de marca a sua desorganização espacial, situação que as autarquias 

locais, como a Camara Municipal de Ponte de Lima e a Junta de Freguesia de 

Arcozelo, têm vindo a procurar melhorar, procurando criar melhores condições para 

esse mesmo setor, importante na socioeconomia local. 

 

A profusão de pequenas oficinas de cantaria com métodos de transformação 

artesanal, que se encontram ao longo do eixo viário que liga Ponte de Lima a 

Paredes de Coura, que não apesentam qualquer tipo de condições técnicas e 

ambientais, e que dependem da proximidade das indústrias de transformação de 

granito de maiores dimensões e da indústria extrativa a montante, levaram à 

necessidade de criação de uma área com essas mesmas condições, beneficiando o 

setor, e subsetores associados, com a economia de escala criada pelo polo 

industrial. 

 

A figura seguinte permite verificar o enquadramento local da área de intervenção, 

sobre ortofotomapa, distinguindo-se a área mais a oeste, como aquela que 

apresenta áreas afetas à exploração do granito, enquanto a sudeste se localiza um 

aglomerado de edificações. 
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Figura 4 - Enquadramento local em ortofotomapa (de 2013) 

 
Fonte: Google Earth 

 

A área total do terreno onde se prevê implantar o projeto do Loteamento do Pólo 

Industrial do Granito das Pedras finas corresponde a cerca de 22 ha, prevendo-se 

uma ocupação total de cerca de 350 trabalhadores, distribuídos pelas várias 

funções previstas. No setor da industria, preveem-se 330 trabalhadores, mais 20 

distribuídos pelas infraestruturas, equipamento de utilização coletiva e 

comércio/serviços. 

 

A área total corresponde à implantação total de 28 lotes, como se pode ver no 

quadro e imagem seguintes. Destes, 24 destinam-se a lotes industriais, numa área 

de total de solo de 116.397,00 m2 e 1 lote, com a área de 913,00 m2 destina-se à 

implantação de comércio/serviços. As infraestruturas (Ecocentro e ETARI), 

ocupando um total de 2 lotes, implantam-se numa área de 6.819,00 m2. Prevê-se, 

ainda, 1 lote destinado à localização de equipamentos de utilização coletiva, numa 

área de 6.236,00 m2.  

 



 
 

EIA – Resumo Não Técnico 
Loteamento do Polo Industrial do Granito das Pedras Finas 

7

Os lugares de estacionamento de veículos ligeiros, na via pública, correspondem a 

115, sendo 4 destinados a pessoas com mobilidade condicionada e 17 destinados a 

veículos pesados. 

Quadro 1 – Síntese da síntese funcional dos usos do solo 

Usos do solo 
Área de 

Implantação 

Área de intervenção do plano 218193 m2 

Nº de lotes 28 

Área de solo para atividades económicas 

Equipamentos de utilização coletiva 6236 m2 

Indústria de serração e transformação 116397 m2 

Comércio / Serviços 913 m2 

Área de solo para espaços verdes 62619 m2 

Área de solo para circulação e estacionamento 

Vias de circulação rodoviária 19067 m2 

Estacionamento na via pública 3100 m2 

Passeios 3042 m2 

Área de solo para infraestruturas 6819 m2 

Fonte: Vastus, Gabinete de Projetos, Planeamento e Ambiente, Ldª - “Estudo Prévio do 
Loteamento do Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas”. Maio de 2013. 

 

 

Assim, de acordo com o definido no quadro anterior, bem como da figura  para 

além das áreas destinadas à implantação das indústrias de transformação do 

granito, o projeto do loteamento prevê ainda – adequado à função principal – a 

necessidade de áreas destinadas à localização de infraestruturas adequadas ao seu 

funcionamento e duas áreas; uma destinada à implantação de equipamentos de 

utilização coletiva e outras destinadas à implantação de atividade 

comercial/serviços que dê apoio a um adequado funcionamento do Pólo Industrial, 

de acordo com o referido na respetiva Memória Descritiva. Prevê-se a realização da 

obra na sequência da aprovação do projeto de loteamento. Considerando que a 

execução do loteamento (cronograma) decorre no prazo de 12 meses, prevê-se 

assim a conclusão da obra no decurso do ano de 2015. 

 

Se atendermos ao PDM de Ponte de Lima, verificamos que a localização atual 

designada para o Loteamento Industrial corresponde à localização inicialmente 

prevista no dito Plano, ou seja, no Instrumento de Gestão Territorial em vigor para 

o local. Verifica-se que a localização do projeto aqui analisada integra na Planta de 

Ordenamento do PDM a categoria funcional Área Destinada a Iniciativas 
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Empresariais prevista por sua vez na categoria operativa Espaço Urbano e 

Urbanizável.  

 
Verifica-se também que a área analisada, se encontra dentro do perímetro da UOPG 

19, que corresponde ao PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, que se 

encontra neste momento em elaboração e que pretende numa área sensivelmente 

de 961.000 m2, acolher atividades de transformação de granito, atualmente 

dispersas pela envolvente da EN 201, bem como acolher diversas atividades com 

origem em pequenas indústrias, serviços e comércio que se encontram atualmente 

dispersas pela freguesia de Arcozelo. 

 

A proximidade das pedreiras, localizadas a poente da área em estudo, onde se 

abastecem as atuais oficinas de cantaria para a sua transformação, faz com que a 

localização prevista do loteamento industrial seja a mais adequada, numa ótica de 

abrangência do ciclo de vida do granito, estando também previsto nessa área 

extrativa o PP das Pedreiras das Pedras Finas – Exploração de Granito (UOPG 18 no 

PDM). 
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Figura 5 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de P. Lima com a área de 

intervenção, com limites da UOPG 18 e UOPG19 

 
Fonte: C.M. Ponte de Lima - http://sig.cm-pontedelima.pt 

 
                      Área de intervenção 
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Situação de Referência 

 

O clima da região onde se insere Arcozelo, e o concelho em particular, é influenciado 

pelo efeito amenizante resultante da proximidade do Oceano Atlântico, com invernos 

amenos e verãos suaves, observando-se a ausência de uma estação seca, sendo 

influenciado pelas massas de ar que sobem o vale do rio lima de jusante para 

montante. Na área de intervenção, verifica-se que os meses de julho e agosto são os 

que apresentam valores mais elevados de temperatura média, atingindo os 21,3ºC. 

Pelo contrário as temperaturas médias mais baixas acontecem nos meses de janeiro, 

com 9,4ºC. Apresenta como precipitação média anual 1607,5 mm, sendo o mês de 

dezembro aquele que mais contribui para esses valores. Ao invés, o mês de julho é 

aquele que apresenta menor média de precipitação, com valores de 29 mm.  

 

A topografia da área de intervenção, caracteriza-se pela existência de cotas entre os 

110 metros junto ao eixo viário EN201 e cotas até aos 225 metros, vencendo-se esta 

amplitude altimétrica através de 5 taludes, alternados por 5 plataformas. A formação 

geológica predominante corresponde na metade ocidental a rochas eruptivas, 

nomeadamente granitos de duas micas de grau médio com alterações incipientes, 

sendo rochas com qualidade ornamental, proporcionando blocos de dimensão 

comercial apear de predominar a produção de artigos de dimensão pequena a media 

como cubos, lancis e produtos de cantaria. A metade oriental da área de intervenção 

corresponde a terrenos metassedimentares de idade Silúrica, como xistos 

andaluzíticos, xistos granatíferos, corneanas, etc. 

 

Na área de intervenção, a arenização profunda de granitos e rochas afins explicam a 

existência, como solo dominante, dos regossolos úmbricos. Estes, são caracterizados 

por serem pouco férteis, com aptidão agrícola inapta e florestal marginal, possuindo 

povoamentos florestais diversos, sobretudo pinheiros. 

 

Atualmente, e com o abandono também da prática florestal, os fogos continuam a 

ocorrer com frequência nas imediações da área de intervenção, aumentando os riscos 

de erosão do solo. 

 

Relativamente aos recursos hídricos, o projeto em estudo encontra-se na bacia 

hidrográfica do rio Lima, distando cerca de 580 a 750 metros desde a extrema do 

terreno à margem do Rio Labruja. Verifica-se a inexistência de qualquer linha de água 

na área de intervenção. 
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Com a Alternativa Zero – não ação - ao nível do solo e da capacidade de uso deste, 

bem como dos recursos hídricos, a situação tende-se a manter-se no estado atual. 

 

Relativamente à qualidade dos recursos hídricos locais, estas encontram-se 

classificados como “razoável” a “boa” (Estação de Bertiandos). Quanto às massas de 

água subterrâneas (Estação de Bertiandos – a mais próxima da área de intervenção), 

a classificação atribuída ao estado químico foi “Boa”. 

 

A área de intervenção apresenta características rurais mas está inserida numa área de 

grande atividade de extarção e transformação de granito, com um coberto herbáceo e 

arbustivo, onde se destacam alguns matos, não estando identificados quaisquer 

espécies de fauna, flora ou habitat, com estatuo legal de proteção.  

 

Sem o projeto, na área de intervenção prevê-se a evolução deste coberto, podendo 

potenciar um espaço de refúgio e alimentação, nomeadamente para a fauna, mas a 

proliferação de matos poderá aumentar os riscos de incêndio, quer da área quer na 

envolvente. 

 

Ao nível do património, procedeu-se à identificação de eventuais elementos 

patrimoniais com valor, recorrendo-se a uma pesquisa bibliográfica que permitiu 

conhecer as principais características histórico-culturais e os elementos patrimoniais 

da envolvente, realizando uma prospeção na área de intervenção, não revelando 

qualquer incidências patrimoniais quer na área de construção quer na área de 

influência direta do projeto. 

 

No que se refere à Sócio-economia, em termos demográficos e de povoamento, a 

área de intervenção localiza-se na freguesia mais populosa do concelho, apesar da 

regressão no número de habitantes entre 2001 e 2011, ficando-se atualmente nos 

3738 residentes, beneficiando ainda da proximidade da população residente na vila de 

Ponte de Lima, estando a população local, distribuída, em termos de estrutura 

económica, pelos 3% no setor primário, 46% no secundário e os restantes 51% no 

terciário. É uma área servida por boas acessibilidades, quer de nível regional, quer 

nacional. 

 

A não execução do projeto significa no global a manutenção da situação atual, ao 

nível da estrutura produtiva, muita dela ainda de cariz artesanal, sem condições de 
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trabalho para os operários e com consequências negativas ao nível da saúde e 

segurança dos trabalhadores. 

 

A desorganização da atividade que se verifica atualmente, apresenta impactes 

negativos na paisagem da envolvente da área de intervenção, com a proliferação de 

pequenos telheiros, onde se desenvolve a atividade, contribuindo para a 

descaracterização de parte da serra de Antelas e do percurso que liga Ponte de Lima a 

Paredes de Coura. 

 

No que diz respeito ao ordenamento do território, o projeto encontra-se 

enquadrado em diferentes Instrumentos de Gestão Territorial como o PDM de Ponte 

de Lima, Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas (aguarda 

aprovação), tendo assegurado as necessárias compatibilizações, concluindo-se que a 

localização prevista para o polo industrial não apresenta incompatibilidades relevantes 

com restrições e condicionantes determinadas legalmente, como sejam a REN, RAN, 

Património Edificado, e infraestruturas como a Rede Elétrica e a Rede Viária. Se o 

projeto não for implementado, a área de intervenção, definida no PDM como 

integrando “Área industrial ou de armazenagem”, ficará expectante uma vez que os 

usos do solo definidos dizem respeito a uma atividade industrial especifica e bem 

definida para este território. 

 

Ao nível do ambiente sonoro, dos resultados obtidos nas medições nos locais de 

interesse para o presente estudo, conclui-se que o ambiente acústico é 

essencialmente influenciado pelo ruído do tráfego rodoviário na EN201 e ruído 

proveniente das indústrias de exploração da pedra e toda a maquinaria que utilizam 

para o seu funcionamento, não se verificando situações de desconforto sonoro para a 

população local, dado a distancia das fontes de ruido. 

 

Dos resultados obtidos pode-se concluir que a evolução dos níveis sonoros sem a 

construção do empreendimento, deverá apresentar níveis idênticos aos atuais. 

 

Em termos de qualidade do ar, pode-se afirmar que nas imediações da área de 

intervenção, apesar da existência de vias rodoviárias com algum tráfego, esta 

apresenta bom índice qualitativo, situação a manter com a não implementação do 

projeto. 
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No que se refere aos resíduos, na envolvente da área de intervenção a recolha e 

transporte dos indiferenciados para aterro sanitário é da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, e a recolha seletiva está a cargo da RESULIMA – 

Valorização e Recolha de Resíduos Sólidos, no âmbito das suas competências e 

atividades já desenvolvidas para o resto do concelho. No que diz respeito ao resíduos 

inertes, resultantes da transformação da pedra, estes apresentam atualmente uma 

gestão individual por cada empresa/oficina, verificando-se situações de disposição 

descontrolada em pequenas escombreiras por toda a área próxima da área de 

intervenção, situação esta que tende a manter-se, sem a implementação do projeto, 

que prevê uma área num dos lotes, destinada a esse resíduos de granito e que serão 

reaproveitados.  

 

Com a ausência de implementação do projeto prevê-se que se mantenha inalterada a 

componente de gestão da água, tanto para o abastecimento de água potável como 

para o sistema de saneamento de águas residuais, continuando com as características 

identificadas na situação de referência, nomeadamente quanto aos efluentes líquidos 

que revela alguns indicadores menos satisfatórios, nomeadamente o facto de apenas 

41% da população ser servida por sistema de drenagem de águas residuais e 36% ser 

servida por sistema de tratamento das águas residuais (no concelho). Os efluentes 

líquidos industriais, apresentam atualmente uma gestão individual, sendo grande 

parte dela reutilizada no processo de transformação da pedra. 

 

 

Principais impactes resultantes da implementação do Polo Industrial e suas 

medidas de minimização 

 

A reduzida dimensão do projeto e o uso que lhe está associado, não trará impactes 

macroclimáticos, podendo ocorrer um ligeiro efeito amenizante no clima local, devido 

à implementação dos espaços verdes, aumentando o conforto térmico, sobretudo nos 

meses de maior calor. Desta forma considera-se o impacte nulo com pouco 

significância, não se prevendo medidas de minimização específicas. 

 

Durante a fase de obra, os principais impactes na Geologia, Geomorfologia e 

Recursos Minerais, prendem-se com as várias ações inerentes à construção do polo 

industrial. O facto de o perfil do terreno já se apresentar muito próximo do 

pretendido, reflete-se num impacte negativo, pouco significativo. As ações que 

resultarão numa impermeabilização do solo, apresentam-se como negativas e 
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significativas. Neste contexto, a implantação de espaços verde, trará impactes 

positivos significativos, decorrente da ação, uma vez que irá permitir a infiltração 

de água das chuvas. Em relação às medidas de minimização dos impactes negativos, 

destacam-se as que evitem a referida compactação, como sejam a circulação de 

veículos em faixas destinadas futuramente a essa utilização, recorrendo também à 

utilização de materiais que evitem a impermeabilização excessiva do solo e a própria 

criação dos referidos espaços verdes. 

 

Os principiais impactes esperados na fase de obra causados sobre os Solos e 

Capacidade de Uso destes, prende-se uma vez mais com a compactação do solo, 

alterando a porosidade, diminuindo a capacidade de infiltração e do escoamento em 

profundidade da água. O facto dos solos agrícolas que coincidem com a área do 

projeto apresentarem uma capacidade agrícola inapta e florestal marginal, permite 

classificar este impacte negativo como pouco significativo. Aliás a reutilização do 

solo movimentado e também a implementação dos espaços verdes, afigura-se 

positivo, correspondendo a um impacte pouco significativo, refletindo-se a sua 

pequena extensão territorial. 

 

Os acidentes de contaminação do solo provocados pelos derrames e fugas, sendo um 

impacte negativo para o solo e para os recursos hídricos, é classificado de 

significativo, sendo necessário implementar medidas de minimização, que evitem 

essas ocorrências na fase de obra e na fase de exploração. 

 

A modificação da ocupação do solo desta área, que já foi uma área florestal, bem 

como a previsível e desejada ocupação dos lotes, apresenta impactes como a 

indisponibilização do solo para uso não urbano, mas também uma diminuição da 

infiltração de água no solo devido à impermeabilização deste, podendo a alteração da 

drenagem da água, provocar situações de perda de solo a jusante da área de 

intervenção. Assim estas ações, determinam que se trata de um impacte negativo e 

direto sobre o solo, a sua magnitude é média, de duração permanente, enquanto 

durar esta ocupação, mas reversível prevendo-se assim um impacte significativo, 

sobretudo porque existe uma alteração total do uso do solo atual. 

 

As medidas de minimização preconizadas para este descritor e também para os 

recursos hídricos, uma vez que se complementam, são a adequada escolha da área de 

implementação do estaleiro, evitar situações de promoção da erosão do solo, 

provocada por movimentações de máquinas e remoção do coberto vegetal em 
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períodos de chuvas, promover a reutilização de terras movimentadas para 

recobrimentos necessários, promoção do acondicionamento, recolha, armazenamento, 

transporte e destino final adequada aos materiais e óleos usados nos veículos e 

máquinas, entre outras. 

 

Na fase de construção, para além da instalação e exploração do estaleiro, esperam-se 

impactes indiretos sobre os recursos hídricos a jusante, resultantes das ações 

inerentes à obra. Estas atividades poderão introduzir alterações nos processos 

hidrológicos, em especial na infiltração e escoamento. Estes impactes entendem-se 

como negativos, sendo ainda assim pouco significativos. Recomenda-se, para 

além das medidas já preconizadas noutros descritores, a ligação sempre que possível 

das instalações de apoio à obra aos sistemas de abastecimentos e saneamento 

público, devendo ainda ser cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos 

equipamentos utilizados e no manuseamento dos materiais, de modo a diminuir a 

probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos com consequência 

nas linhas de água das proximidades e que poderão ser atingidas pelas escorrências 

das águas da chuva. 

 

Continuando nos recursos hídricos e na fase de exploração, prevê-se um aumento de 

produção de efluentes líquidos industriais com a ocupação dos lotes, mas considera-se 

que ligação obrigatória das empresas a instalar, a uma rede de drenagem e 

tratamento desses efluentes, resultará num impacte positivo sobre os recursos 

hídricos e sobre a gestão da água, sendo classificado de significativo.  

 

Ao nível dos Recursos Biológicos, a localização pretendida para polo industrial, 

acarreta impactes pouco significativos, quer na fase de obra quer na fase de 

exploração, uma vez que não foram identificadas espécies protegidas na área de 

intervenção, e pelo facto de a área já apresentar um caráter industrial, considerando 

assim o impacte negativo, na medida em que pode afetar indiretamente as áreas na 

envolvente, nomeadamente com a dispersão de poeiras pela vegetação existente nas 

proximidades. Aliás a implementação de espaços verdes, poderá permitir uma certa 

conectividade com as áreas florestais envolventes, e servir de barreira acústica e de 

propagação dessas poeiras, com impactes positivos sobre este descritor, 

classificando-os como significativos. as ações inerentes ao uso/funcionamento do 

loteamento industrial poderão levar ao aumento dos níveis de perturbação futura da 

fauna das áreas circundantes sendo previsível um impacte negativo, e significativo. 
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As medidas de minimização para este descritor prendem-se sobretudo com a 

necessidade de selecionar espécies autóctones na plantação e na sementeira dos 

espaços verdes, prevenir a difusão de poeiras e minimizar o ruido. 

 

Os trabalhos de prospeção não revelaram incidências patrimoniais na área de 

influência direta e indireta do projeto, pelo que não se consideraram medidas de 

minimização para este descritor. 

 

As ações associadas à socioeconomia, são as que originam mais impactes positivos 

devido à criação de postos de trabalho (diretos e indiretos) nas diferentes fases do 

projeto, prevendo-se a criação de 350 postos de trabalho na fase de exploração, 

contribuindo também para o desenvolvimento do setor da pedra natural, com 

repercussões impactes significativos. Os impactes negativos neste descritor, 

prendem-se com a componente das acessibilidades e mobilidade, uma vez que 

poderá trazer consequências ainda assim pouco significativas para a fluidez e 

segurança do trânsito automóvel local, sobretudo porque se limita a períodos de maior 

afluência e porque não afeta a capacidade das vias. Com impactes negativos também 

pouco significativos refere-se a saúde pública, uma vez que a total modificação dos 

usos atuais para uma área industrial promete afetar esse descritor social. Para 

potenciação dos impactes positivos, deverá ser promovida a contratação de mão de 

obra local. Os impactes negativos deverão ser minimizados, sobretudo, com a 

implementação das medidas de minimização recomendadas para cada descritor que 

tenha efeito na saúde pública local, como os referentes ao ruído, à emissão de poeiras 

e resíduos, etc., promovendo também a correta implementação do Plano de 

Segurança e Saúde, o Plano Gestão de Resíduos, o Projeto de Segurança Contra 

Incêndios, e outros. 

 

Na fase de obra, os impactes sobre a paisagem são sobretudo negativos, apesar de 

pouco significativos, na medida em que as ações de construção são muito 

localizadas no tempo e serão circunscritas as correções mínimas da morfologia atual. 

A acumulação de resíduos sólidos industriais provenientes da transformação do 

granito, constitui um impacte paisagístico negativo, mas pouco significativo, se 

tivermos em conta a existência nesse loteamento de uma britadeira que permite o 

aproveitamento e reciclagem desses resíduos sólidos, passando assim com a fase de 

exploração a um impacte positivo e significativo. Outras ações como a limpeza do 

terreno de resíduos abandonados, a pavimentação de vias e de passeios, a criação de 

estacionamento ordenado e sombreado, a regularização de taludes implantação de 
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espaços verdes, são ações de requalificação do espaço e por isso tem um impacte 

positivo, com impacte significativo. As medidas de minimização prendem-se 

sobretudo com a adoção de medidas de integração paisagística do projeto no global e 

nas estruturas que irão albergar as atividades industriais, sendo que a remoção do 

coberto vegetal deve incidir no tojo, giestas e acácias, sendo que as espécies vegetais 

a introduzir deverão ser espécies autóctones, bem formadas e perfeitamente 

adaptadas ao meio. A resssementeira de clareiras sem coberto vegetal, deve ocorrer 

sempre que necessários, ou substituir os que se apresentem em mau estado. 

 

Em relação ao descritor do Ordenamento do Território, não se identificam impactes 

negativos relevantes, uma vez que existe uma total conformidade com os 

instrumentos de gestão territorial em vigor. Poderá dar-se o caso de algumas ações 

na fase de obra, apresentarem impactes negativos resultantes da transformação do 

uso e construção, mudanças no tráfego, etc., sendo pois pouco significativos. As 

atividades suscetíveis de gerarem impactes positivos, resultam da plena adequação à 

estratégia de desenvolvimento local definida pela autarquia e adequada às diretrizes 

nacionais e regionais de ordenamento do território, considerando-se por isso um 

impacte significativo. Desta forma as medidas de minimização dos impactes 

negativos prendem-se, sobretudo, com a necessidade de assegurar a correta 

localização e funcionamento do estaleiro, evitando ainda conflitos de usos, garantir 

que o uso do espaço não seja alterado, devendo-se também informar o Serviço 

Municipal de Proteção Civil, sobre a ocupação dos lotes por parte das atividades 

económicas aí admitidas, devendo esta área industrial ser incluída no Plano Municipal 

de Emergência de Proteção Civil. 

 

Os impactes acústicos provocados por um empreendimento deste género são 

normalmente negativos e, em geral, são reversíveis visto que podem ser 

minimizados através de soluções adequadas, pelo que em termos globais podem ser 

considerados pouco significativos. As ações da fase de funcionamento que 

impliquem atividades ruidosas, determinam a ocorrência de impactes acústicos 

negativos, mas tendo em conta o afastamento dos recetores sensíveis, considera-se 

que estes impactes serão pouco significativos. Uma das formas mais eficazes de 

minimizar a incomodidade por ruído na fase de obra, será garantir o cumprimento da 

legislação aplicável a atividades ruidosas temporárias, instalando barreiras acústicas 

que impeçam a propagação do ruído e verificar se os equipamentos em laboração 

cumprem os valores admissíveis pela legislação específica. 
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Durante a fase de obra a qualidade do ar será afetada pela emissão de poluentes 

atmosféricos associados à circulação de veículos, à operação de maquinaria pesada, 

ocorrendo também a emissão de poeiras de pequena dimensão, pelo que o impacte é 

considerado como negativo e significativo, sobretudo para os trabalhadores. Na 

fase de exploração, e sabendo que as habitações mais próximas estão cerca de 

100-200 metros da área de laboração das oficinas de cantaria, durante a fase 

transformação da pedra resultantes da plena ocupação dos lotes, as principais fontes 

emissoras de poeiras e outro tipo de poluentes, que podem alterar o bom índice de 

qualidade do ar, são as atividades de corte e serragem da pedra, bem como a 

circulação de veículos, produzindo um impacte é negativo e pouco significativo. A 

criação de espaços verdes terá um impacto positivo, podendo ser classificado como 

significativo, já que permitirá impedir a difusão de poeiras pela área de intervenção 

e pelas redondezas. De forma a minimizar os impactes decorrentes da fase de obra, 

deve-se implementar um conjunto de medidas que visem diminuir a emissão difusa de 

partículas pelo ar, como sejam a cobertura das cargas dos camiões de transporte de 

resíduos, evitar movimentações sobre (e de) terras em períodos de maior secura, 

regando-a caso seja inevitável essa circulação, lavando também os rodados dos 

camiões à saída da obra, evitando a dispersão de lamas e poeiras nas vias 

circundantes. Deverá ser ainda promovida a implementação o mais rápido possível, 

dos espaços verdes e recorrer a maquinaria que minimize a produção de poeiras, 

seguindo as boas práticas afetas a esta matéria. 

 

Durante a fase de construção, os resíduos gerados são os normais de uma obra, 

desde terra, e outros resultantes da limpeza dos terrenos, mas também resíduos de 

embalagens, restos de materiais de construção e resíduos equiparáveis a resíduos 

urbanos, o que pressupõe um impacte negativo. A correta implementação de um 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, permite 

minimizar o impacte, sendo então classificado de pouco significativo. 

 

Durante a fase de obra, a limpeza do terreno e desmatação, a pavimentação de 

superfícies, a movimentação de terras e terraplanagens, a abertura de caboucos, 

valas e acessos, a instalação de redes de infraestruturas e as ações de construção de 

muros, bem como a presença física da obra e a instalação e ocupação dos estaleiros 

produzem um impacte negativo, mas pouco significativo, devido sobretudo ao 

facto de ser temporário. A ocorrência de acidentes com derrames e fugas de materiais 

perigosos e a descarga de efluentes líquidos para o solo, em ambas a fases do 
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projeto, provoca um impacte negativo, direto, de magnitude elevado, temporário e 

revisível, classificando-se como significativo. 

 

Com a implementação do projeto existirá naturalmente um aumento a produção de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos provocam um impacte negativo, pouco 

significativo. Nesta fase, a reciclagem de resíduos sólidos e líquidos traduz-se num 

impacte positivo e significativo, beneficiando da instalação de uma britadeira no 

polo industrial, bem como da obrigatória ligação à rede de tratamento da água 

residual a implementar na área de intervenção. 

 

 

No que diz respeito à gestão da água, os impactes na fase de obra serão 

essencialmente negativos, mas pouco significativos, uma vez que não se prevê 

um aumento dos consumos de água nem um aumento dos efluentes gerados, 

justificado pelo número reduzido de trabalhadores que a obra pressupõe. Com 

impactes negativos, muitos significativos poderá derivar de situações de derrames 

e fugas que se verifiquem junto da rede de abastecimento, contaminando essa água. 

Com o pleno funcionamento do polo industrial, prevê-se um aumento dos efluentes 

líquidos pelo que constitui um impacte negativo mas pouco significativo, já que 

estará ligado à rede de saneamento. Os efluentes industriais terão um sistema 

independente de tratamento ligados a uma ETAR a instalar num dos lotes, antes de 

serem encaminhadas para a rede, pelo que se considera um impacte positivo e 

significativo.  

  

Para minimizar esses efeitos, deve-se garantir o bom uso da água de abastecimento 

por parte de todos os intervenientes e assegurar a redução dos consumos ao mínimo 

necessário. Deverão ainda ser cumpridas as normas de operação e manutenção dos 

equipamentos utilizados e no manuseamento dos materiais, de modo a diminuir a 

probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas redes de 

saneamento. Em ambas a fases, aponta-se como medida de minimização, a reparação 

imediata de eventuais ruturas na rede de saneamento e de abastecimento de águas, 

de modo a evitar consumos excessivos de água e contaminação dos recursos hídricos 

bem como do solo. A realização de campanhas de sensibilização dos operários, sobre 

a utilização racional da água e a redução das perdas de água, afigura-se como uma 

medida importantes para uma eficiente gestão da água. 

 

Monitorização 
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A tipologia da ocupação prevista, com uma área reduzida e um uso compatível com as 

condicionantes legais do local, resultaram num número reduzido de impactes 

classificados como significativos, assim e devido às suas características, os descritores 

a serem monitorizados são o Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Resíduos e Qualidade 

da Água Subterrânea.  

 

Como referido anteriormente não estão cartografados pontos de água do tipo 

nascente, poço ou furo, na área de intervenção, sendo no entanto espectável que nas 

imediações, nomeadamente no lugar da Presa, existam captações particulares que 

poderão ser alvo de controlo de forma a determinar se o arranque do projeto é 

responsável por variações ao nível de qualidade e disponibilidade de recursos hídricos 

na região. Admite-se que dada a profusão de pequenas unidades transformadoras nas 

imediações, estas possam também contribuir atualmente para um quimismo da água 

típico de área industrial. A própria natureza das captações em profundidade não terão 

um raio de influência em termos de contaminação muito provável, mas será sempre 

relevante selecionar pelo menos um ponto de controlo e realizar análises regulares. 

 

Deverá ser apresentado um plano monitorização dos níveis sonoros, na fase de 

exploração, anualmente, junto das moradias mais expostas, de acordo com o 

levantamento efetuado antes da construção do loteamento, e confirmar o 

cumprimento do critério de incomodidade (artigo 13º- 1-b) do Regulamento Geral do 

Ruído. 

 

Para a manutenção e verificação da qualidade do ar na envolvência do loteamento, 

deve ser efetuadas medições da qualidade do ar, durante a fase de exploração, aos 

parâmetros previamente definidos, devendo ser realizadas em tempo seco e ventoso 

(verão), junto das zonas sensíveis (habitações), e no exterior do polo industrial. 

 

Com a monitorização dos resíduos pretende-se determinar a quantidade de resíduos 

produzidos na área do loteamento e verificar de forma sistemática a eficácia do Plano 

de Gestão dos Resíduos e das medidas de minimização implementadas, permitindo, 

caso se justifique, a adoção de outras medidas que possam corrigir possíveis impactes 

residuais ou não previstos. 
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O conhecimento atual existente sobre a área de implantação do loteamento determina 

que a mesma seja considerada de baixa sensibilidade patrimonial, o que não implica a 

tomada de ações tendo em vista a eventual necessidade de mitigar impactos 

negativos que potencialmente venham a ser exercidos no decorrer do resto da 

empreitada sobre possíveis elementos patrimoniais que possam surgir nas imediações 

da área de implementação do projeto.  

 

Ressalva-se no entanto que se durante a fase de obra se verificar o surgimento de 

vestígios arqueológicos, deve ser de imediato comunicado às entidades competentes, 

de forma a serem tomadas as medidas de salvaguarda convenientes. 

 

Os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser incluídos num 

relatório a apresentar à autoridade de AIA. 

 

O Empreiteiro Geral deverá ainda garantir o correto desempenho ambiental da obra, 

através do total cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e ainda 

adotando políticas, regras e práticas, que assegurem a melhoria contínua das 

atividades a realizar.   

 

 

Conclusão 

 

Após a análise dos descritores ambientais analisados no EIA do Loteamento do Polo 

Industrial do Granito das Pedras Finas, conclui-se que não se preveem impactes 

negativos significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais, com a 

implementação do projeto. 

Aliás, constata-se que foram respeitados e adequadas as opções de projeto, às 

características e aptidões do local, nomeadamente a conformidade com os sistemas 

presentes da REN e da RAN, evitando ocupação e impermeabilização dessas áreas, 

adaptando também o projeto à orografia do local, respeitando ainda as características 

construtivas típicas da paisagem local, nomeadamente na utilização dos materiais, 

mas também na escolha das espécies arbustivas e arbóreas a implementar no Polo. 

 

A “Alternativa Zero”, apesar de beneficiar ou manter a situação atual de alguns 

descritores, apresenta também alguns impactes negativos, nomeadamente a continua 

degradação paisagística do local, com a proliferação ou abandono de novas áreas 
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afetas às oficinas de cantaria, entre outras situações negativas. Com a não 

concretização do projeto, manter-se-á a situação espectável no que diz respeito à 

ocupação do solo, até à concretização de outro projeto enquadrado pela mesma 

categoria definida em PU. 

 

No global, com a implementação do projeto, é na fase de obra do polo industrial, que 

se identificou um maior conjunto de impactes negativos, devendo no entanto 

salientar-se que grande parte destes impactes são pouco significativos, sendo muitos 

deles impactes temporários, por serem coincidentes com a fase de obra e pelo facto 

de o terreno já apresentar um perfil muito próximo do final. 

 

Assim, no que se refere aos fatores ambientais e sociais mais afetados pelo projeto 

são, na fase de obra, a “Estrutura Económica” com impactes positivos importantes, 

sobretudo pela dinâmica económica que promete criar, surgindo com mais impactes 

negativos a “Geologia, Geomorfologia e R. Minerais”.  

 

Na fase de exploração o fator “Socioeconomia” tem impactes positivos consideráveis, 

sobretudo ao nível da estrutura económica, uma vez que irá permitir uma 

reorganização de todo o setor produtivo, com consequências na disponibilidade de 

emprego e com melhorias substanciais nas condições de trabalho dos operários, 

sendo a “Saúde Pública”, um dos fatores que apresenta mais impactes negativos, 

sobretudo pelo facto de toda a área de intervenção alterar radicalmente a ocupação 

do solo atualmente existente. 

 

As ações que concorrem para esses resultados são, na fase de obra, os “movimentos 

de terras e terraplenagens”, “abertura de acessos, caboucos e valas” com mais 

impactes negativos, sobretudo devido à eventual compactação dos solos, com 

alterações nas sua ocupação e de infiltração, mas também a “circulação de veículos” 

que se apresenta como a ação com maiores relações negativas com os descritores 

ambientais, sobretudo devido ao previsível aumento do seu volume, com 

consequências ao nível da dispersão de partículas e outros poluentes, aumento do 

nível de ruido, derrames acidentais, alterações no trafego local, entre outros, mas que 

serão confinados no tempo e espaço. A “implantação de espaços verdes”, é aquela 

que declaradamente apresenta mais impactes positivos, uma vez que apresenta 

impactes significativos com parte dos fatores ambientais.  
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Na fase de exploração as ações mais determinantes para os impactes gerados são a 

“reciclagem de resíduos” com impactes positivos, sobretudo ao nível dos descritores 

“Geologia, Geomorfologia e R. Minerais”, “Solos e Capacidade de Uso do Solo”, 

“Paisagem”, para além do descritor “Resíduos”, uma vez que promete solucionar um 

dos aspetos que mais contribui para a degradação ambiental desta área, 

nomeadamente a deposição e tratamento dos resíduos provenientes da transformação 

da pedra, beneficiando de uma gestão conjunta, possibilitando um reaproveitamento 

destes “restos de granito sem valor comercial” e um adequado tratamento dos 

efluentes industriais, que passarão a estar ligados a uma rede de drenagem própria. 

Também na fase de exploração do polo industrial, “a circulação de veículos”, 

apresenta-se como a ação com mais interações negativas com os descritores 

ambientais, sobretudo pelo previsível aumento de trafego de pesados que procedem 

ao transporte de pedra quer em bruto, quer já transformada. 

 

No global (fase de obra e fase de exploração), os principais impactes positivos 

ocorrem ao nível socioeconómico, essencialmente pela criação de postos de trabalho 

diretos e indiretos em ambas as fases, dinamizando a atividade económica 

diretamente relacionada com o granito das Pedras Finas. Os principais impactes 

negativos, são os que intervêm também na socioeconomia, mais especificamente na 

saúde pública, uma vez que se irá evoluir de uma área sem qualquer tipo de ocupação 

humana, para uma área industrial com consequências inerentes à atividade aí 

desenvolvida, pelo que, e de forma a atenuar os impactes negativos, e potenciar os 

positivos, o EIA apresentam um conjunto de medidas que visa esse fim, permitindo 

um saldo global positivo, com a implementação do Polo Industrial do Granito das 

Pedras Finas. 

Assim, considera-se que o projeto proposto insere-se numa estratégia de ocupação 

qualificada e vocacionada para a transformação do granito das Pedras Finas, para os 

operários empregues na atividade, apresentando ainda benefícios para a região onde 

se insere. Sendo os impactes negativos minimizáveis/anuláveis e compensados pelos 

positivos, conclui-se da sua viabilidade ambiental. 
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 Figura 6 - Planta de Implantação - 
Vastus, Lda. 


