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1. INTRODUÇÃO
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) foi instruído ao abrigo do DecretoLei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
Não obstante ter, entretanto, sido publicado e entrado em vigor o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro, que configura o novo regime jurídico de AIA (RJAIA), face ao disposto no respetivo regime
transitório (artigo 50.º), a presente avaliação rege-se de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), relativo a um projeto de execução, foi remetido pela Direção
Regional de Economia do Norte para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N), que se constituiu como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de
acordo com o regime jurídico de AIA.

O projeto, designado “Ampliação da Pedreira de Granito n.º 4735, Laboeira”, localizada na freguesia de
Escariz, concelho de Arouca, distrito de Aveiro, e cujo proponente é a empresa Martinho Paiva –
Granitos, Lda., tem enquadramento no ponto 2 – Indústria extrativa, alínea a), do anexo II do citado
diploma, relativo a Pedreiras (…) em áreas isoladas ou contínuas, cuja área seja ≥ 5 ha (caso geral).
O projeto em avaliação envolve a ampliação da atual área licenciada de 35.835 m2 para uma área total de
99.107 m2, o que representa uma ampliação de 63.272 m2.
De acordo com o disposto no ponto 1 do artigo n.º 9 do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA, que
preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão:
– Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), ao abrigo da alínea d);
– Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N),
conforme disposto no n.º 6 do artigo 1º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte
Ambiental (RCAIA); e
– Direção Regional de Economia do Norte (DRE-N), na qualidade de entidade licenciadora do
projeto, conforme disposto no n.º 8 do artigo 1º do RCAIA.
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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-N) está representada na CA pelo Sr. Eng.º António
Afonso, a DRC-N pela Sra. Dra. Leonor de Sousa Pereira e a DRE-N pelo Sr. Eng.º Manuel Amorim.
A CCDR-Norte está representada na CA, para além da Sra. Eng.ª Andreia Duborjal Cabral, que preside
à Comissão, pelos técnicos Sra. Arqt.ª Alexandra Duborjal Cabral, Sr. Eng.º Armindo Magalhães, Sra.
Arqta. Cecília de Jesus, Sr. Eng.º Luís Santos, Sra. Eng.ª Maria João Pessoa, Sra. Eng.ª Maria Manuel
Figueiredo, Sra. Dr.ª Rita Ramos, Sr. Dr. Rui Fonseca e Sra. Eng.ª Teresa Gradim.

Dando cumprimento ao disposto na alínea f) do ponto 5 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3
de maio, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, o presente
documento traduz a informação recolhida pela CA e pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos
estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexos II e III da Portaria
n.º 330/2001, de 2 de abril.

Tendo em consideração que o procedimento foi instruído a 19 de junho de 2013, a apreciação da
conformidade do EIA teria de ocorrer até ao dia 30 de julho de 2013. No entanto, e ao abrigo do ponto
5 do artigo 13º do diploma citado, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade
do EIA, através da solicitação de elementos adicionais no dia 11 de julho de 2013, tendo decorrido 17
dias úteis do prazo estipulado (ofício que constitui anexo ao presente parecer).
Os elementos mencionados foram recebidos a 19 de setembro de 2013, pelo que a data limite para
avaliação de conformidade passou para o dia 8 de outubro de 2013.
Após análise do Aditamento ao EIA, foi deliberado por maioria, a 4 de outubro de 2013, em reunião da
Comissão de Avaliação, que não estavam reunidas as condições necessárias para dar seguimento ao
procedimento de avaliação de impacte ambiental, pelo que se entendeu ser de declarar a
desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental.
Neste seguimento, foi remetido à entidade licenciadora, a 8 de outubro de 2013, e para notificação ao
proponente, o projeto de Declaração de Desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental (cópia em
anexo), para efeitos de audiência prévia escrita dos interessados, nos termos dos artigos 100º e
seguintes do CPA.
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A 6 de dezembro de 2013 foram apresentadas nesta Autoridade alegações, com vista a ultrapassar os
motivos que fundamentaram a proposta de desconformidade do EIA.
Analisada a documentação mencionada, concluiu-se que o estudo em apreço estava corretamente
organizado no que respeita ao exercício da Avaliação de Impacte Ambiental e estava de acordo com as
disposições legais em vigor nesta área.
A informação, complementada com os elementos adicionais solicitados e as alegações apresentadas em
sede de audiência prévia, preencheu genericamente os requisitos do índice de matérias a analisar e que
constam do Anexo III do diploma citado.
Neste pressuposto, foi emitida, a 20 de dezembro de 2013, a Declaração de Conformidade do EIA, que
foi remetida à Direção Regional de Economia do Norte (em anexo).

No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Arouca (CMA) que
prestou resposta em tempo.
A CA, representada por Eng.ª Andreia Duborjal Cabral, Arqta. Pais. Alexandra Duborjal Cabral, Eng.º
Armindo Magalhães, Eng.ª Maria Manuel Figueiredo e Dra. Leonor de Sousa Pereira, efetuou uma visita
ao local no dia 30 de janeiro de 2014, tendo sido acompanhada por representantes do Promotor e
respetivos consultores.
A Consulta do Público decorreu entre os dias 6 de janeiro e 3 de fevereiro de 2014, num total de 21
dias úteis de consulta. Durante este período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão,
reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.
A taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 7.º do
RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as alterações
produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foi liquidada em tempo útil.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Tal como referido anteriormente, o projeto em avaliação refere-se à ampliação da pedreira de granito
n.º 4735, Laboeira, localizada na vertente norte da Serra da Freita, correspondente ao limite sul do vale
de Arouca, no lugar de Caçus, freguesia de Escariz, e cujo proponente é a empresa Martinho Paiva –
Granitos, Lda.
A entidade licenciadora do projeto é a Direção Regional de Economia do Norte.
A pedreira possui uma licença de exploração emitida pela Direção Regional da Economia do Norte
(DRE-Norte) a 4 de agosto de 2005, ao abrigo do art.º 29º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de
outubro, com o cadastro número 4735. A área total licenciada foi de 3,58 ha, para uma vida útil de 16
anos. Possui, ainda, um estabelecimento industrial, anexo da pedreira, também licenciado pela DRENorte (processo nº 326/2010) onde se procede à transformação do material desmontado, resultando
no aproveitamento de praticamente todos os recursos explorados.
A pedreira licenciada e a área que se pretende ampliar destinam-se à extração de granito para fins
industriais, destacando-se o granito para calçada e granito rústico, podendo, em situações pontuais e
justificadas, comercializar outros agregados para a construção civil e obras públicas, nomeadamente,
rachão e outros agregados.
De uma forma muito sintética, as operações de exploração resumem-se às seguintes operações: limpeza
e descubra; furação; pega de fogo; saneamento da frente de desmonte; transporte do material
desmontado para a alimentação das unidades industriais; expedição e transporte.
O EIA refere que, atualmente, se encontram a explorar as últimas reservas disponíveis dentro da área
licenciada, justificando assim a necessidade de aumento da área a licenciar, abrangendo os terrenos
localizados a Este da pedreira existente, mantendo a produção e permitindo aumentar o tempo de vida
útil estimável por mais 54 anos. As reservas exploráveis serão na ordem dos 518.693,6 m3, distribuídos
por quatro fases de exploração. O local possui jazidas de granito com excelentes características
industriais. A área a ampliar localiza-se em terrenos da pertença do requerente, sem qualquer tipo de
intervenção recente, embora persistam evidências de explorações antigas.
A área existente e licenciada é de 35.835m2, pretendendo-se o licenciamento de uma área total de
99.107m2, ocorrendo, assim, um acréscimo de 63.272m2, cerca de 64% de novos terrenos afetos à
pedreira.
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De acordo com o referido no EIA, a evolução da pedreira passará pelo aumento da extensão da área de
exploração, criação de pargas e relocalização dos anexos existentes (instalação social ou produtiva).

Figura 1: Representação da área total a licenciar na Carta militar, à escala 1:25.000 e ortofotomapa (Fonte: EIA).

O acesso à pedreira é realizado através de um caminho de servidão em terra batida, a partir da EM519,
o qual estabelece o acesso ao lugar de Caçus, a povoação mais próxima, a cerca de 750m para Sudoeste
da área de intervenção.
O EIA e o respetivo aditamento não apresentam alternativas de localização, o que se justifica pela
presença do recurso naquela área e por se tratar da ampliação de uma exploração já existente, em
laboração e cuja perspetiva de extração se pretende prolongar no local.
A exploração será efetuada a partir de uma frente de desmonte existente e o granito extraído no local
será transformado no estabelecimento industrial. O desmonte continuará a ser efetuado em flanco de
encosta, a céu aberto, por degraus direitos, de cima para baixo, prevendo-se que o talude final seja
constituído por 8 pisos com alturas variáveis entre 9 e 15m durante a exploração, fixando-se nos 10m
na configuração final, com cotas variáveis entre 553 e 633. O extrato infra (pág. 25/223 do EIA)
identifica a localização da intervenção pretendida.
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Figura 2: Esquema com representação das diferentes áreas da pedreira (Fonte: EIA).

O projeto reserva as seguintes áreas de defesa: 10m a prédios rústicos vizinhos, 15m a caminhos
públicos e um raio de 15m ao marco geodésico existente. De acordo com o EIA, estas zonas de defesa
correspondem a aproximadamente 11.765,91 m2, cerca de 18% da área a licenciar.

Plano de Lavra
A pedreira em estudo é uma pedreira de granito de classe 2, de acordo com o diploma em vigor que
regula a atividade extrativa – Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro.
No Plano de Lavra pode ler-se: “Relativamente à situação projetada e sobre a qual incide o presente
Plano de Lavra, elaborado de acordo com o Decreto-Lei nº 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº340/2007 de 12 de Outubro, foram definidas áreas de forma a otimizar
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quer os aspetos relacionados com a exploração e a funcionalidade da pedreira quer com os aspetos
ambientais.
O desmonte continuará a ser efetuado, dando continuidade aos trabalhos já existentes em flanco de
encosta, a céu aberto, por degraus direitos, de cima para baixo de acordo com as boas regras de
execução da exploração preconizadas no artigo 44º do Decreto-Lei nº 270/2001de 6 de Outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de Outubro.
Prevê-se que o talude final da exploração seja constituído por 8 pisos, cujas alturas variam entre os 9 e
os 15 metros de altura durante a exploração, sendo fixadas em 10 metros na configuração final da
pedreira. Não se prevê exploração em profundidade na pedreira “Laboeira” todos os pisos serão em
flanco de encosta aproveitando a elevação natural do terreno. Na configuração final obteremos um
talude cujas cotas variam entre os 553.00 m e os 633.00 m.”
Relativamente à largura, o EIA estipula que não deve ser nunca inferior a 4 m durante a fase de
exploração, de modo a permitir a circulação de meios e equipamentos em condições ótimas de
segurança.
As áreas previstas para a pedreira, no final da fase 4, são:
Área licenciada

35.835

Área a ampliar

63.272

Área Total a Licenciar

99.107

Área de desmonte

47.038

Acesso entre pisos a Norte da área a licenciar

2.805

Zonas de circulação + Zonas de stock temporário

6.206

Área de instalações de apoio

7.653

Áreas de Pargas (atuais + futuras

6.360

Área não intervencionadas
Área recuperada (atual + recuperação faseada)

22.452
6.593

É estimado um período de vida útil de 54 anos para uma produção média anual de 9.615 m3/ano.
No que diz respeito à configuração projetada para os taludes em geral, na sua situação final, para efeitos
de recuperação e de forma a salvaguardar a sua estabilidade, prevê-se que sejam constituídos pisos com
degraus com altura média de 10 m e patamares com largura variável, mas sempre igual ou superior a
3 m.
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Segundo o Plano de Lavra, a exploração será efetuada em quatro fases. A FASE 1 integra os trabalhos da
lavra que se pretendem realizar a curto prazo (durante os próximos 6 anos de atividade). Durante este
período, o desmonte do maciço granítico continuará a ser efetuado nas frentes de desmonte existentes.
Prevê-se que no final deste período (de 6 anos), tenham sido desmontados cerca de 58.556,18 m3 de
granito, correspondendo a um desmonte no sentido W-E, dos pisos entre as cotas 553,00 e 591,00
[pisos 1, 2 e 3]; na FASE 2 (do 7º ao 21º ano) haverá continuação do desmonte dos pisos, no sentido
W-E-SE, entre as cotas 563,00 e 625,00 [pisos 2, 3, 4, 5 e 6]. Prevê-se que no final deste período
tenham sido desmontados cerca de 168.197,8 m3, de granito para fins industriais; na FASE 3 (do 22º ao
30º ano) continuação do desmonte no sentido SE-NE dos pisos entre as cotas 591,00 e 625,00 [pisos 4,
5 e 6]. Prevê o Plano de Lavra que no final deste período tenham sido desmontados cerca de
83.152,25 m3 de granito; na FASE 4 (do 31º ao 54º ano) o Plano de Lavra prevê o recuo de todos os
pisos da pedreira até à zona de defesa devendo estes ser redimensionados para que a sua configuração
final seja de aproximadamente 10 metros de altura e uma largura nunca inferior a 3 metros; a pedreira
irá ser constituída nesta fase por 8 pisos que poderão estar em desmonte contínuo e simultâneo. Prevêse que no final da exploração tenham sido desmontadas todas as reservas, 518.694,2 m3 de granito.
Existirá ainda uma fase de desativação no final da exploração.
Como o aproveitamento é total, face ao estabelecimento industrial, anexo de pedreira, não existirá
escombreira. Contudo, existirão depósitos de materiais para as operações de modelação do terreno,
com proveniência exclusiva da exploração.
Quanto às terras de cobertura a remover, o Plano de Pedreira estabelece uma espessura de 20 cm
atendendo ao substrato granítico e ao declive acentuado do local. Como a área a decapar até ser
atingida a máxima área de escavação prevista é de 41.482,91 m2, resulta um volume de terras de
aproximadamente 9.126,24 m3. As terras serão depositadas em parga para utilização nas operações de
recuperação previstas no PARP.
Os anexos e instalações auxiliares existentes e que garantem o normal funcionamento na pedreira são
as Instalações Sociais compostas por Escritório e Vestiários/balneário, Ferramentaria/Armazém, Parque
de veículos, Parque de produto acabado e Zona de transformação industrial.
As Instalações Sociais são garantidas por um contentor móvel onde funciona o vestiário/balneário e
instalações sanitárias. No interior destas instalações existe um lugar, reservado dos restantes, destinado
à prestação de primeiros socorros em caso de acidente.
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A Ferramentaria/Armazém é composta por dois contentores móveis que se destinam ao
armazenamento de consumíveis e equipamento de pequeno porte, necessário à normal laboração da
pedreira e ao armazenamento de óleos, combustíveis e lubrificantes. Visto que os contentores são
impermeabilizados, estes permitem que o armazenamento de combustíveis, óleos novos e usados, bem
como outros tipos de consumíveis, seja efetuado no seu interior, em segurança e de forma a prevenir
eventuais contaminações para o solo. No caso dos óleos usados e filtros de óleo, estes são
armazenados temporariamente em bidões estanques, dentro de uma bacia de retenção própria, no
interior do referido contentor, até serem recolhidos por empresas licenciadas para o efeito.
Também existe uma área destinada a parqueamento de veículos de visitantes de modo a que estes não
circulem pela pedreira.
No Parque de Produto Acabado são armazenados temporariamente os produtos para expedição.
A zona de transformação industrial é composta por uma unidade móvel de britagem e classificação de
inertes, uma zona de produção de cubos/calçada e uma zona de produção de perpianho. A unidade
móvel de britagem está localizada dentro da área licenciada para a pedreira e acompanha a área de
desmonte. A instalação de britagem é constituída por um primário PARKER e um crivo EXTEC. A
instalação tem como objetivo a produção de agregados para a indústria de construção civil e obras
públicas.
As Zonas de Defesa são as mencionadas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 270/01, de 6 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, e no n.º 4, do art.º 22, do
Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril. Segundo estes diplomas, foram identificados os seguintes objetos
a proteger:
– Prédios rústicos vizinhos murados ou não – 10 m;
– Caminhos públicos – 15 m;
– Marco geodésico – raio de 15 m.
As zonas de defesa perfazem uma área de aproximadamente 11.765,91 m2, que corresponde a cerca de
18 % da área a licenciar.
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3. APRECIAÇÃO DO PROJETO
A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nas alegações apresentadas em sede de
audiência prévia no âmbito do projeto de declaração de desconformidade do EIA, nos pareceres
recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao
local de implantação, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto.
No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como
fundamentais.

3.1. Geologia, Geomorfologia e Sismicidade
Caracterização da situação de referência
Segundo o EIA, a área em estudo encontra-se implantada em granitos de rochas hercínicas sintectónicas
de tendência alcalina, com duas micas foliados de grão médio, abrangida pela Carta Geológica de
Portugal, folha 13-D (Oliveira de Azeméis), à escala 1:50 000, editada em 1980 pelos Serviços
Geológicos de Portugal.

Geologia
No que respeita ao enquadramento mineralógico da região, o EIA refere que na área abrangida pela
Carta Geológica 13-D existem várias explorações mineiras, na sua generalidade esgotadas ou com
viabilidade reduzida, destacando-se os jazigos de estanho e volfrâmio, os jazigos de arsénio, volfrâmio e
chumbo, os caulinos e as pedreiras.
No âmbito da caracterização geológica, a nível local, o EIA menciona que a região em estudo se
enquadra no soco hercínico da Península Ibérica, na Zona Centro-Ibérica (ZCI) e analisada a carta
geológica e a nota interpretativa que a acompanha, é possível afirmar que, de um ponto de vista global,
existem duas faixas de plutões graníticos a designados, respetivamente, por granito da Serra da Arada
(ou Freita)-Chave e granito de S. João da Serra-Arões-César.
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Ambos possuem quimismo e mineralogia semelhantes e instalaram-se no desenvolvimento da mesma
fase orogénica sob condicionamento do metamorfismo regional. Todavia, a faixa granítica que passa em
S. João da Serra (local onde está instalada a área licenciada da pedreira “Laboeira” e respetiva ampliação)
corresponde a um nível estrutural mais baixo, uma vez que o metamorfismo regional aumenta para
ocidente. Este granito exibe granularidade mais grosseira, deformação mais pronunciada e presença
constante de silimanite.

Geomorfologia
Segundo o EIA, a pedreira “Laboeira” está enquadrada numa zona de relevos acentuados, devido ao
relevo montanhoso, cortada por muitas linhas de água. As cotas mais altas poderão atingir os 630 m de
altitude com variações de 200 a 300 metros, cujo declive poderá ultrapassar os 50% nalgumas zonas.
Toda esta região está confinada à bacia hidrográfica do rio Vouga.
A área de exploração insere-se numa zona relativamente montanhosa, situando-se aproximadamente
entre as cotas 550 e 630 de altitude, na encosta orientada sobretudo para Oeste.

Sismicidade
O EIA refere que foi analisada a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, desenvolvida pelo então
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera) em
1997, constatando-se que o local da pedreira está inserido numa zona de Intensidade sísmica VI na
escala de Mercalli Modificada de 1956.
É ainda referido que apesar de ser uma das zonas de maior intensidade sísmica no panorama nacional, o
enquadramento da indústria extrativa na zona de Escariz não irá acarretar qualquer risco para a
estabilidade e segurança de bens e pessoas.

Considera-se que a caracterização da situação de referência, face à tipologia de projeto, foi
convenientemente estruturada e efetuada.
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Identificação e avaliação de impactes ambientais
O EIA refere que ao explorar-se um recurso geológico está a criar-se uma situação de recuperação
irreversível e de magnitude severa, uma vez que o recurso geológico é finito e não renovável à escala
humana.
É referido que a fase de preparação compreende a desmatação e a remoção do solo de cobertura, para
a posterior remoção de rocha na área de ampliação (e consumo do recurso geológico), produtos que
deverão ser armazenados para a recuperação paisagística da área em questão. A remoção dos solos e da
camada de vegetação existente origina um recurso geológico mais exposto aos fenómenos erosivos,
com as consequências que daí advêm.
Os impactes provocados pelo consumo e alteração do recurso geológico existente poderão
caracterizar-se como negativos, diretos, irrecuperáveis, permanentes, localizados, irreversíveis e
moderados.
No que diz respeito à fase de exploração, o EIA refere que os impactes na geologia estão diretamente
ligados às duas principais operações inerentes e indispensáveis à atividade extrativa do granito com fins
industriais, a saber, desmonte da massa mineral e deposição de materiais. Assim, os impactes são
negativos, diretos, irrecuperáveis, permanentes, localizados, irreversíveis e severos, no entanto,
mitigáveis, se as soluções apresentadas no Plano de Pedreira forem cumpridas.
Relativamente à fase de desativação/recuperação, é referido que, por norma, esta fase final acarretará
impactes positivos, já que a esta é inerente a execução das medidas apresentadas no Plano Ambiental e
de Recuperação Paisagística (PARP) para as zonas intervencionadas aquando da exploração. No entanto,
para haver uma eficaz implementação do PARP, a área será objeto de intervenções de várias índoles
(movimentações de terras, remoções de escombros, limpeza total da área intervencionada, plantações e
sementeiras, etc.), de modo a possibilitar uma reconversão integral do espaço. A implementação integral
do PARP irá permitir a minimização dos impactes ambientais identificados no âmbito deste descritor,
não se perspetivando a ocorrência de outro tipo de situações nesta fase do projeto.

Considera-se que os impactes, no âmbito da geologia, e para as fases de preparação e exploração, foram
corretamente identificados e classificados. Contudo, os impactes na geomorfologia não foram sequer
identificados. Não obstante, considera-se que os impactes na geomorfologia decorrem igualmente do
desmonte da massa mineral e deposição de materiais, adquirindo a mesma classificação.
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No que respeita à fase de desativação/recuperação, não se concorda que a implementação integral do
PARP seja considerada uma medida de minimização dos impactes ambientais avaliados no âmbito dos
fatores ambientais em análise, uma vez que a implementação do PARP decorre estritamente do
cumprimento do projeto – Plano de Pedreira. Considera-se que as ações a desenvolver nesta fase são
semelhantes às desenvolvidas na fase de preparação.

Medidas de minimização
Em fase de conformidade, e após solicitação de medidas de minimização específicas, foram indicadas
pelo proponente as seguintes:
Desenvolvimento da escavação seguindo o método de desmonte proposto no Plano de Lavra.
Correta deposição dos restos de rocha nos locais de deposição escolhidos de acordo com o Plano de
Lavra.
Formar uma geometria da escombreira que seja adequada à morfologia do terreno.
Garantir a drenagem e estabilidade dos escombros.
Cumprimento do Programa Trienal definido no Plano de Pedreira.
Encerramento e recuperação de todas as frentes já exploradas que se revelem desnecessárias ao
processo produtivo.
Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (PL e PARP).
O EIA refere ainda que é importante ter em consideração que o cumprimento das regras estabelecidas nos
Planos de Lavra e de Recuperação Paisagística será a medida de minimização mais importante no sentido de
reduzir ao mínimo os inevitáveis impactes sobre a geologia.
Considera-se, no entanto, que a maioria das medidas propostas é uma mera ação do próprio Projeto,
pelo que deve apenas ser considerada a quarta medida de minimização elencada: “Garantir a drenagem e
estabilidade dos escombros”.
Importa ainda salientar, como já referido anteriormente, que não se concorda que a “implementação
integral do Plano de Pedreira” seja considerada, per si, uma medida de minimização dos impactes
ambientais resultantes dos fatores ambientais em análise, uma vez que a implementação das ações
constantes do mesmo constitui-se como estrito cumprimento do projeto em avaliação – Plano de
Pedreira.
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Conclusão
Face ao exposto, emite-se parecer favorável no que respeita aos fatores ambientais Geologia,
Geomorfologia e Sismicidade, condicionado ao cumprimento da seguinte medida de minimização,
aplicável à fase de exploração:
Garantir a drenagem e estabilidade das escombreiras temporárias.

3.2. Recursos Hídricos
Caracterização da situação de referência
O processo propriamente dito não prevê a utilização de água, à exceção de pequenas quantidades na
aspersão de caminhos, maioritariamente no Verão, para evitar formação de poeiras provenientes da
circulação dos equipamentos.
A água utilizada nas instalações sociais tem origem numa captação própria devidamente autorizada. Para
consumo humano, está prevista a utilização de água engarrafada, sendo o abastecimento efetuado de
acordo com as necessidades verificadas.
Relativamente às águas residuais de origem doméstica, que antes eram infiltradas no solo após passagem
por fossa séptica, são agora armazenadas em fossa estanque, sendo a limpeza efetuada pelos serviços da
Câmara Municipal ou empresa devidamente autorizada para o efeito, sempre que necessário.
No que respeita às águas pluviais, está previsto um sistema de recolha das águas de escorrência de
forma a evitar que estas circulem livremente pelo interior da área de exploração, através da construção
de uma vala a montante desta e restituição à rede de drenagem natural.
As águas pluviais do interior da pedreira serão conduzidas para uma bacia de decantação no último piso
da pedreira e restituídas à rede de drenagem natural, sempre que houver uma acumulação excessiva.

Recursos Hídricos Superficiais
O local em estudo enquadra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga, abrangendo por conseguinte uma
área integra a Região Hidrográfica RH4.
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A área envolvente à exploração caracteriza-se pela predominância de terrenos graníticos, caracterizados
pela sua baixa permeabilidade, que proporcionam o aparecimento de redes de drenagem superficiais em
detrimento da componente subterrânea. As linhas de água existentes na envolvente são de carácter
efémero e torrencial, variando o seu caudal em função do regime de pluviosidade.
De acordo com a cartografia militar, a área anteriormente licenciada interferia com a cabeceira de linha
de água. No caso da ampliação, não está prevista a intersecção de qualquer linha de água, não se
prevendo alterações relativamente à situação de referência.
Num dos pontos de qualidade mais próximos da área, o estado das massas de água superficiais
encontra-se classificado como muito má, situação que é associada ao sector da pecuária e às utilizações
domésticas.

Recursos hídricos subterrâneos
No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo insere-se numa unidade
hidrogeológica do Maciço Antigo constituída por um meio de circulação relativamente superficial,
condicionada pela rede de fraturas resultantes da descompressão dos maciços sobre sistemas aquíferos.
Os níveis freáticos acompanham a topografia em direção às linhas de água onde descarregam. Os
escoamentos associados a este tipo de circulação são normalmente muito sensíveis à variação da
precipitação, originando, por vezes, o carácter efémero do escoamento superficial e algumas linhas de
água que lhe estão associadas.
Nas proximidades da área a licenciar, não existem captações de água conhecidas que possam ser
influenciadas pela exploração da pedreira.
Não estão previstas alterações na lavra da pedreira relativamente à situação atual, uma vez que não será
aprofundada a área de corta da pedreira, não sendo portanto previsível a afetação do nível freático.
Na área de estudo, o estado das águas subterrâneas tem uma classificação superior a A3, que demonstra
uma boa qualidade.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
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superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e
qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos de baixa
significância.

Recursos hídricos superficiais
Como referido anteriormente, a área licenciada e já explorada, interseta a cabeceira de uma linha de
água com representação na cartografia militar. Porém, dada a natureza da exploração, esta linha de água,
a ter existido, terá sofrido ao longo dos anos várias intervenções e modificações. No que respeita à área
sobre a qual incide a ampliação da exploração, não está prevista a intersecção de qualquer linha de água.
As fases de preparação e exploração, caracterizam-se pelas principais ações destrutivas do processo
produtivo, derivadas da abertura de frentes, acessos, etc. É nesta fase que podem ocorrer as principais
alterações na rede hídrica superficial.
Ao nível das águas superficiais, os principais impactes expectáveis resultam essencialmente de casos
esporádicos de arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão ou de
hidrocarbonetos, derivados das operações de desmonte das frentes, numa altura de maior precipitação
e o sistema de valas se revele insuficiente. Esta situação poderá originar a contaminação das linhas de
água a jusante da pedreira.
Atendendo a que os efluentes domésticos serão conduzidos a uma fossa estanque e posteriormente
transportados para tratamento adequado, não é expectável que daqui possam ocorrer alterações na
qualidade da água superficial.

Recursos hídricos subterrâneos
Os principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos prendem-se com a eventual alteração
qualidade da água, decorrente de situações extraordinárias de infiltração de substâncias poluentes no
solo, resultantes, por exemplo, de um derrame de óleos provenientes do normal funcionamento da
maquinaria.
Não são expectáveis alterações ao nível da qualidade das águas subterrâneas, dado que não está prevista
a intersecção do nível freático, uma vez que a exploração da pedreira não vai ser feita em profundidade.
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Na fase de desativação, todas as atividades produtivas da pedreira cessarão, decorrendo apenas
trabalhos de recuperação, não sendo expectável que estes possam originar impactes negativos nos
recursos hídricos subterrâneos e superficiais.

Medidas de minimização
O estudo prevê a implementação, durante as diferentes fases do projeto, de um conjunto de medidas de
minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos e qualidade das águas subterrâneas
e superficiais, com as quais se concorda, propondo-se ainda que sejam acrescentadas as seguintes:
Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial,
nomeadamente das valas a instalar a montante na periferia da área de escavação e da rede a
instalar no interior da pedreira;
As águas pluviais conduzidas para a bacia de decantação no último piso da pedreira e que poderão
ser restituídas à rede de drenagem natural em casos de acumulação excessiva, deverão cumprir
com as condições a definir na licença de descarga que vier a ser emitida para o efeito e que
deverá ser requerida atempadamente pelo proponente;
Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes
(óleos e lubrificantes), todos os trabalhadores da pedreira devem ser instruídos para que, caso se
detete algum derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento
enviado para reparação, devendo a área contaminada ser confinada e sujeita a um processo de
limpeza/descontaminação.

Monitorização
Face aos impactes identificados, o EIA considera não ser necessário implementar programas de
monitorização para o descritor recursos hídricos, com o que se concorda. Importa, no entanto, referir
que caso ocorram descargas da bacia de decantação do interior da pedreira, a licença que vier a ser
emitida imporá um regime de monitorização que deverá ser cumprido pelo proponente.
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Conclusão
De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de exploração
e são considerados adversos, temporários, reversíveis, minimizáveis e de baixa significância.
Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, também não é
expectável a ocorrência de impactes negativos significativos, os quais apresentam um carácter localizado,
temporário, minimizável e reversível.
Neste sentido, considera-se que, apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os
recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de
parecer favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas no EIA
complementadas com as referidas neste parecer.
Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, todas as utilizações dos
recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir
pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., nomeadamente a rejeição de águas pluviais potencialmente
contaminadas armazenadas na bacia decantação a instalar na zona mais baixa da exploração.

3.3. Vibrações
Este descritor foi alterado, face ao apresentado no EIA, já que inicialmente constava do capítulo de
Ambiente Acústico, juntamente com o descritor Ruído, tendo, por sugestão da Comissão de Avaliação,
sido constituído como ponto autónomo.

Caracterização da situação de referência
O EIA refere que as vibrações provocadas por explosivos numa pedreira são as que mais problemas de
incomodidade provocam a terceiros, nomeadamente ao nível de edifícios vizinhos e do terreno.
Os efeitos nocivos que as vibrações podem motivar em estruturas civis anexas estão limitados pelo
valor de pico de velocidade vibratória prevista na NP-2074 de 1983, “Avaliação da influência em
construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”.
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Mediante os critérios estabelecidos pela NP-2074, o EIA determina, ver Tabela 5.16.2, que para a
exploração da pedreira “Laboeira”, o valor limite máximo admissível será de 20 mm/s para construções
correntes com solicitações diárias inferiores a 3, e assim sendo, os rebentamentos a efetuar não
afetarão quaisquer infraestruturas.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
O EIA refere que não se esperam impactes ao nível das estruturas dos edifícios, aquando da utilização
esporádica de pólvora na pedreira da “Laboeira”, em virtude do local onde está implantada a pedreira
estar a cerca de 400 m de distância das habitações mais próximas, e a ampliação não originará maior
grau de vibração face à situação atual. Logo, a ampliação da pedreira não irá provocar alterações face à
situação atual no que se refere à existência de vibrações, daí se prever a ausência de impactes
significativos resultante das vibrações, confirmado pela monitorização apresentada em sede de audiência
prévia.
O EIA classifica estes impactes como negativos, pouco significativos, diretos, recuperáveis, temporários,
extensos, reversíveis e de magnitude compatível.
É ainda expectável que o aumento gradual da distância que separa as frentes de desmonte dos locais
residenciais, proporcione a inexistência de vibrações sentidas nestes locais.
Na fase de recuperação, não são expectáveis quaisquer tipos de impactes, visto que a exploração já terá
terminado. As movimentações de terras, bem como a implementação das medidas indicadas no PARP
não provocarão vibrações dignas de registo.

Monitorização
Em sede de licenciamento deverá ser apresentado um Plano de Monitorização das Vibrações. Este
deverá contemplar, entre outros aspetos, a realização das medições de vibrações nas seguintes
situações:
1. Alteração do plano de fogo proposto no EIA;
2. Abertura de novas frentes de desmonte;
3. Sempre que haja reclamações;
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4. Sempre que seja solicitado por Entidades competentes.

3.4. Ruído
Caracterização da situação de referência
O EIA procedeu à caracterização da situação de referência, onde foram avaliados os potenciais impactes
causados pelo ruído emitido pela atividade de extração e transformação de granito para fins industriais
realizada na pedreira.
Foram efetuadas Medições de Níveis de Pressão Sonora com vista a avaliar a exequibilidade do
funcionamento da atividade face ao disposto no “Regulamento Geral do Ruído” (RGR), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Verifica-se, através da análise da carta militar, que o recetor
sensível mais exposto encontra-se numa casa de habitação da localidade de Caçuz, a qual dista cerca de
400 m da pedreira. Face aos resultados obtidos, não se preveem quaisquer situações de incomodidade
junto do recetor sensível. Assim, caso as condições de laboração se mantenham, poder-se-á concluir
que a pedreira dará cumprimento à legislação vigente.

Identificação e avaliação dos impactes
Foram identificados os impactes ambientais, tendo-se concluído através deste estudo que o ruído
proveniente da pedreira, já licenciada e em funcionamento, não causa incómodo nas populações mais
próximas.
Para a fase de exploração, os impactes consideram-se: Adverso, Diretos, Recuperáveis, Temporários,
Extensos, Reversíveis e de Magnitude Compatível.
Para a fase de desativação/recuperação, com o encerramento da exploração, não é expectável qualquer
tipo de impactes a nível do descritor em análise.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 818
Projeto de Ampliação da Pedreira de Granito n.º 4735, “Laboeira” – Arouca
Março de 2014

20/76

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Medidas de minimização
Foram propostas medidas de minimização, que visam essencialmente controlar e minimizar os valores
que virão a ser emitidos pela pedreira. Embora os atuais impactes detetados não revelem um peso
significativo no contexto onde a exploração se insere, as medidas irão promover um melhor
enquadramento no meio envolvente.

Monitorização
Está previsto um plano geral de monitorização para o ruído, que permite controlar os valores de
emissão de ruído para o meio ambiente de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor e
que evite potenciais impactes junto de recetores sensíveis.
O plano geral de monitorização do ruído deverá ter uma periodicidade bienal (de modo a acompanhar a
evolução dos níveis de emissão de ruído), ou sempre que se verifiquem alterações a nível de
funcionamento da atividade extrativa. O local onde a monitorização será realizada (medições) deverá
ser o mesmo ponto que foi utilizado aquando da caracterização da situação de referência.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.

3.5. Qualidade do Ar
Caracterização da situação de referência
O EIA procedeu à caracterização da situação de referência, que teve como objetivo identificar as
principais ações responsáveis pela emissão de poeiras, bem como a avaliação dos impactes causados
pelas poeiras emitidas por esta atividade extrativa.
A caracterização da situação de referência foi elaborada com base nos dados de referência das estações
mais próximas da zona de implantação da pedreira, ou seja, as estações de Aveiro/Ílhavo
Estarreja/Teixugueira, para o ano de 2011. De acordo com a análise dos dados monitorizados, o índice
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de qualidade do ar foi classificado como BOM (para a maioria das ocorrências registadas no ano de
2011), para ambas as estações supracitadas. No que se refere, em particular, ao poluente atmosférico
PM10, com especial relevância num estudo desta natureza, verifica-se que os indicadores, valor médio
diário e anual, foram inferiores aos valores limite diário e anual para a proteção da saúde humana,
impostos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Os resultados obtidos, ainda que reflitam a situação a uma escala regional, traduzem, à proporção dessa
escala, a laboração da pedreira, uma vez que os dados se reportam ao ano de 2011, encontrando-se a
pedreira já em atividade. Atendendo a uma monitorização mais recente, de forma validar, de certa
forma, os dados de 2011, apresentou-se a informação sobre a qualidade do ar para as estações
supracitadas, para o dia 28 de fevereiro de 2013 (elaboração do EIA), confirmando-se a classificação de
BOM para as duas estações.
Foi proposta uma monitorização do parâmetro PM10, no primeiro ano pós licenciamento, para colmatar
a lacuna identificada em termos de avaliação à escala local, como seria expectável e desejável. Não foi
possível agendar esta monitorização durante o período de execução do Estudo de Impacto Ambiental,
uma vez que o mesmo foi realizado (incluindo o trabalho de campo) no período húmido (estação
Inverno), pelo que os resultados obtidos não iriam refletir a situação real em termos de emissão de
partículas (PM10) com origem na pedreira. Deste modo, a situação mais representativa da qualidade do
ar será sempre a que represente de forma mais fiável, a média anual do poluente atmosférico com maior
relevância em termos de atividade extrativa e transformadora (PM10). Assim, a situação ideal será uma
monitorização contínua (dada pelas estações de monitorização APA) e cujos valores foram
apresentados. Contudo, existem alguns pontos fracos, relacionados com esta monitorização, que se
prendem com dois aspetos determinantes, isto é, a abrangência das estações atualmente existentes e o
espaço temporal a que é possível aceder em termos de informação, à data de execução do estudo.

Identificação e avaliação dos impactes
Os impactes ambientais ocorrem em diferentes fases: de preparação, de exploração e de desativação,
resultando principalmente da emissão de gases e de poeiras, sendo no entanto pouco significativos.
Nas fases de preparação e exploração e uma vez que a pedreira se encontra a laborar há cerca de 15
anos, os impactes decorrem essencialmente da emissão e disseminação de poeiras na fase de
exploração. Apresentam-se as principais operações responsáveis pelos potenciais impactes na qualidade
do ar:
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Operações de limpeza, desmatagem e decapagem: com recurso a máquinas móveis,
nomeadamente retroescavadoras e giratória;
Operações de furação: com recurso a equipamentos de perfuração e explosivos;
Operações de saneamento da frente de desmonte: com recurso a máquinas móveis;
Operações de transporte do material desmontado para a central de britagem: com recurso
retroescavadora;
Operação de fragmentação e cominuição da rocha: com recurso a unidade de britagem móvel e
equipamentos móveis de transporte e carregamento;
Expedição e transporte: com recuso a camiões para fora das instalações da empresa.
Em todas as operações apresentadas, a emissão de poeiras com alguma expressão, tem origem na
movimentação de terras e rocha, bem como no seu carregamento e transporte.
Os impactes neste descritor serão, de acordo com os critérios apresentados e com a caracterização
efetuada: adversos; diretos; recuperáveis; temporários; extensos, reversíveis e de magnitude compatível.
A fase de desativação corresponde ao cessar dos trabalhos e à implementação da fase final e
permanente das medidas de recuperação paisagística, pelo que ainda poderá haver alguma emissão de
poeiras a partir das ações de modelação de terreno. Contudo e de acordo com o PARP que prevê uma
recuperação faseada, nesta fase, será efetuada a recuperação dos locais correspondentes às áreas de
escavação mais recentes, bem como aqueles anteriormente ocupados pelas estruturas desmanteladas.
Assim, considera-se que nesta fase a disseminação de poeiras é pouco significativa.

Medidas de minimização
As medidas de minimização a implementar são as indicadas para as diferentes fases, em sede de EIA,
passando-se a acrescentar, para a fase de exploração, a seguinte:
Implementação de aspersores nos tapetes da unidade de britagem de modo a diminuir as
partículas em suspensão e sua disseminação, resultado das operações de fragmentação e
cominuição da rocha.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 818
Projeto de Ampliação da Pedreira de Granito n.º 4735, “Laboeira” – Arouca
Março de 2014

23/76

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Monitorização
É apresentado um plano de monitorização no qual se prevê a realização de nova campanha de
amostragem no primeiro ano de exploração, que servirá para confirmar a previsão de impactes e definir
a periodicidade de futuras campanhas em função dos resultados obtidos. Esta campanha está prevista
decorrer nos mesmos locais da 1ª medição, ie, junto do recetor sensível mais próximo, potencialmente
afetado pela atividade da pedreira.
Este estudo de concentração de poeiras deverá ser elaborado de acordo com o definido na Nota
Técnica elaborada pela APA: “Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente,
em pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental”, sem prejuízo do
disposto no Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro.
Assim, deverá ser realizada uma campanha, até um ano após emissão da Declaração de Impacte
Ambiental, que respeite os seguintes critérios:
- A medição da fração de partículas <10 µm (PM10) no ar ambiente, de acordo com o método
gravimétrico ou equivalente, nos termos do Anexo VII do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
setembro;
- As medições devem ser realizadas por períodos de 24 horas com início às 0h00 e
preferencialmente em período seco. O somatório dos períodos de medição de todos os pontos de
amostragem não deverá ser inferior a 7 dias, incluindo o fim de semana, por forma a obter
informação de qualidade do ar, relativa a várias situações de intensidade de tráfego;
- Caracterização das condições meteorológicas ocorridas durante o período de medição, devendo
constar obrigatoriamente direção e velocidade do vento;
- Os pontos de amostragem devem ser definidos tendo por base a direção predominante do vento e
a localização dos recetores sensíveis (população/vegetação). Deve obrigatoriamente ser efetuada uma
campanha de monitorização, em pelo menos um ponto representativo, junto dos recetores sensíveis.
Em função dos resultados obtidos, será definida a periodicidade de futuras campanhas.

Conclusão
Face ao exposto, emite-se parecer favorável, relativo ao descritor “Qualidade do Ar”.
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3.6. Componente Ecológica – Fauna e Flora
Cabe destacar que na “Resposta à proposta de desconformidade do EIA, Nov.2013“ se procedeu à
reformulação completa do descritor em análise, apresentando-se nova informação relativa não só à
caracterização da situação de referência, mas também à análise de impactes, medidas de minimização e
conclusões/recomendações (Anexo 6 – Relatório do Descritor Ecologia, 25 Nov.2013).

Caracterização da situação de referência
Relativamente à caracterização da situação referência, o EIA definiu a área de estudo (buffer de 500
metros em torno da pedreira), com cerca de 164 hectares, confirmando que o projeto não se sobrepõe
a qualquer área sensível, área protegida ou da Rede Natura 2000, distando a área sensível mais próxima
a cerca de 4 km (SIC Serras da Freita e Arada). Contudo, não explicitou o que se considera ser uma
área sensível, na acessão dada pelo RJAIA.
Respondendo à solicitação da CA, foi reformulada e aprofundada a caracterização da situação de
referência, na resposta à proposta de desconformidade, tendo sido consultadas outras fontes de
informação e realizada uma nova saída de campo orientada para a inventariação dos valores naturais
ocorrentes na área de estudo, tendo a nova informação produzida conduzido à reformulação dos
capítulos

seguintes

do

descritor:

análise

de

impactes,

medidas

de

minimização

e

conclusões/recomendações.
Foi descrita a metodologia adotada no levantamento e na caracterização da flora, da vegetação, da fauna
e dos habitats, a recolha da informação e o trabalho de campo desenvolvido, anexadas listagens das
espécies inventariadas na área de estudo, os inventários florísticos realizados e quadros das espécies
com maior interesse para a conservação, com indicação dos biótopos/habitats de ocorrência, estatutos
de conservação e proteção e ocorrência na área de estudo.
O estudo refere que a vegetação natural da região, constituída fundamentalmente por carvalhais de
Quercus robur, foi substituída progressivamente por povoamentos florestais de pinheiro bravo e
eucalipto, apenas subsistindo algumas manchas em zonas mais declivosas e na proximidade de linhas de
água, refletindo, conjuntamente com a indústria extrativa, a antropização do território. É também
referida a existência na área de estudo de áreas agrícolas associadas a linhas de água ou próximas de
núcleos populacionais.
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Durante o trabalho de campo foram identificados e cartografados 4 biótopos: Produção Florestal,
Humanizado, Agrícola e Matos. Constatou-se que o biótopo mais representativo na área de estudo é a
Produção Florestal (78% da área total), seguido do Humanizado (cerca de 10%), correspondendo os
restantes biótopos, que abrangem áreas mais restritas, a áreas agrícolas (6,8%) e a matos (cerca de 5%).
Para cada um dos biótopos referidos foram apresentadas fichas de caracterização com indicação das
suas características gerais, principais espécies animais e florísticas ocorrentes, IVB (índice da valorização
de biótopos) respetivo e eventuais habitats incluídos.
As principais espécies da flora ocorrentes no biótopo florestal são o Eucalyptus globulus, Pinus pinaster,
Acacia dealbata, Quercus robur, Quercus suber e Calluna vulgaris, sendo possível observar nalgumas manchas
um subcoberto mais ou menos desenvolvido com exemplares adultos de carvalho-alvarinho (Quercus
robur) e sobreiro (Quercus suber), bem como a presença de espécies exóticas invasoras, nomeadamente
de mimosa (Acacia dealbata).
Relativamente ao biótopo matos o estudo salienta o facto de ser o biótopo menos comum, com cerca
de 5% da área total cartografada, integrando o Habitat natural 4030 Charnecas secas europeias (Diretiva
Habitats – Anexo B-I do D.L. n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo D.L. n.º 49/2005 de 24 de
fevereiro), que ocupa 8,14 hectares. Refere como principias espécies florísticas Ulex sp., Calluna vulgaris,
Pterospartum tridentatum, Erica australis, Cistus psilosepalus, Erica ciliaris e Pteridium aquilinum, que
constituem áreas de matos baixos mais ou menos densos, dominados por espécies de Ulex sp.,
Pterospartum tridentatum, Erica sp. e Calluna vulgaris. Destaca que parte do biótopo, uma zona de matos
espinhosos dominada por Ulex sp., possui correspondência com o Habitat 4030 Charnecas secas
europeias, localizando-se na área central da zona de expansão da pedreira, numa mancha com cerca de
1,6 hectares.
O EIA considera que, uma vez que se trata de um habitat muito comum a nível nacional e que a sua
representatividade na área de estudo é muito baixa, esta mancha, apesar de ser uma área sensível,
possui uma baixa relevância em termos ecológicos. Relativamente à eventual ocorrência de outros
habitats constantes da Diretiva Habitats, refere não existirem condições para a sua presença na área de
estudo, devido às suas características.
Destaca ainda que foi confirmada a presença em trabalho de campo de uma espécie florística com
estatuto de conservação na área de estudo, o sobreiro (Quercus suber), esclarecendo que a espécie
nunca foi observada em povoamento, sendo apenas possível registar a presença de alguns indivíduos.
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Para a área de ampliação da exploração refere a provável ocorrência pontual de indivíduos adultos ou
juvenis em áreas de Produção Florestal.
Para além desta espécie da flora com interesse para a conservação, cuja ocorrência foi possível
confirmar, o estudo assinala a dificuldade de observação, na época do ano do levantamento, das
restantes 14 espécies de maior interesse para a conservação listadas para a área de estudo, destacando
com maior probabilidade de ocorrência Ruscus aculeatus (ocorrência muito provável), Narcissus triandrus
e Narcissus bulbocodium (ocorrência provável), esclarecendo, no entanto, que não são espécies
prioritárias. Refere ainda que não existem condições na área de estudo para a presença das outras
espécies, uma vez que os biótopos apresentam um fraco estado de conservação e a presença humana na
área é acentuada.
Relativamente à fauna, o estudo refere que, considerando a pesquisa bibliográfica, foram inventariadas
como potencialmente ocorrentes na área de estudo 185 espécies (52 mamíferos, 99 aves, 12 anfíbios, 19
répteis e 3 peixes), tendo-se confirmado a presença de 76 espécies e observado 9 espécies durante o
trabalho de campo. De referir que 17 das espécies inventariadas (10 mamíferos, 3 aves, 1 anfíbio e 1
peixe), são consideradas ameaçadas, representando 9,2% das 105 espécies que apresentam estatuto de
ameaça em Portugal continental.
No que concerne à mamofauna, foram inventariados 52 mamíferos na área de estudo, considerando-se
muito provável a ocorrência de 13, sendo que para as restantes a ocorrência foi considerada possível. A
presença de mamíferos na área de estudo não foi confirmada durante o trabalho de campo, embora a
área de estudo apresente condições ecológicas para a ocorrência de espécies deste grupo,
especialmente as classificadas como de ocorrência muito provável. Das espécies inventariadas 10 estão
classificadas com estatuto desfavorável de conservação, tendo em conta o seu risco de extinção,
merecendo destaque a toupeira-de-água e 9 espécies de morcegos. Foi referida a improvável ocorrência
da toupeira de água por falta de requisitos ecológicos e a potencial presença de quirópteros na
proximidade dos limites da área de estudo.
Quanto à avifauna, foram inventariadas 99 espécies e confirmada a ocorrência de 62, com possibilidades
de reprodução nos biótopos presentes. As restantes 37 espécies podem ocorrer na área de estudo em
passagem. Das espécies inventariadas merecem destaque 3 espécies com estatuto de conservação
desfavorável, o açor e o noitibó-cinzento, com estatuto de Vulnerável e a aguia-caçadeira, considerada
como Criticamente em Perigo. Das espécies referidas apenas o açor encontra habitat favorável para se
reproduzir na área de estudo, onde foi confirmada a sua ocorrência, uma vez que esta espécie pode
nidificar em zonas florestadas com pinheiro-bravo e eucalipto, sendo considerada no estudo como a
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espécie de maior relevância em termos da conservação da biodiversidade. As outras duas espécies
podem ocorrer de forma pontual, sendo pouco provável a sua nidificação.
No estudo da herpetofauna foram inventariadas 12 espécies de anfíbios para a área de estudo, tendo-se
confirmado a existência de 6 e considerado possível a presença das restantes 6 espécies. Uma das
espécies inventariadas, salamandra lusitânica, está classificada como Vulnerável, mas a área de estudo
não apresenta habitat potencial para a espécie, considerando-se pouco provável a sua ocorrência.
Quanto aos répteis, foram inventariadas 19 espécies, confirmada a presença de 8 e considerada possível
a presença das restantes, merecendo destaque a víbora cornuda, por possuir estatuto de Vulnerável e a
lagartixa de Carbonell, com estatuto de Em Perigo, embora os biótopos presentes sejam pouco
favoráveis à sua ocorrência.
No que concerne à ictiofauna, o estudo informa que as linhas de água presentes na área de estudo são
de escorrência, de caráter temporário, pelo que não apresentam condições para albergar populações de
fauna piscícola, considerando-se que nenhuma espécie de peixe ocorre nestas linhas de água, apenas
estando presentes 3 espécies no rio Ínsua, que corre a cerca de 2 km a sudoeste da área de estudo.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Neste capítulo do estudo concluiu-se que os principais impactes sobre a ecologia, decorrentes da
ampliação da pedreira nas 3 fases consideradas (fases prévia à exploração, de exploração e de
desativação) são a destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação
e decapagem do solo superficial, a proliferação de espécies exóticas invasoras, a deposição de poeiras
sobre a vegetação e espécies florísticas nas áreas circundantes à exploração e aos caminhos utilizados
para o escoamento dos materiais extraídos, a perturbação de espécies faunísticas e alterações
comportamentais das mesmas devido à perturbação, a mortalidade de espécies faunísticas por causas
não naturais (atropelamento) e a reabilitação da área de exploração.
Considera que, na fase prévia à exploração, as ações de decapagem do solo e de instalação de estruturas
de apoio, o aumento da presença humana na área da pedreira e sua envolvente, as movimentações de
pessoas e veículos, a deposição de poeiras na vegetação, o aumento do risco de incêndio e de
atropelamento de espécies de fauna e o aumento dos níveis de perturbação de espécies faunísticas,
afetarão diretamente os biótopos Matos, Produção florestal e Humanizado.
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Classifica os impactes resultantes da desmatação e decapagem da camada superficial do solo como
certos, de significância baixa e de magnitude muito baixa. Destaca que haverá afetação de uma área de
Habitat 4030 (Charnecas secas europeias), mas que não constituirá uma perda significativa ao nível da
biodiversidade local, uma vez que se trata de um habitat bastante comum a nível nacional, e refere que
não se prevê a afetação de outras áreas de habitat natural. Sobre os restantes impactes, considera-os de
caráter temporário, reversíveis e de muito baixa significância.
Relativamente à fauna presente, ou potencialmente presente na área de estudo, o principal impacte
corresponderá à perda direta de habitat para a espécie de maior relevância ecológica, decorrente da
desmatação e decapagem da camada superficial do solo, sendo de caráter permanente, mas reversível,
de afetação local e de magnitude e significância reduzidas. Assinala ainda que é expectável que o
aumento da presença humana e de atividades de circulação de maquinaria pesada tenham efeitos no
comportamento das espécies com maior valor conservacionista ocorrentes na envolvente da pedreira,
mas tratar-se-á de um impacte temporário e com influência apenas na envolvente mais próxima da
pedreira. De facto, considera-se que este impacte terá uma magnitude muito baixa e significância
reduzida, uma vez que a área já se encontra sobre uma elevada pressão antrópica, sendo expectável que
as espécies presentes já apresentem algum grau de habituação a este fator de perturbação.
Para a fase de exploração refere que os impactes mais significativos para a flora e vegetação decorrerão
principalmente da acumulação de poeiras na vegetação circundante, ação que já se verifica atualmente,
considerando este impacte como pouco significativo, de baixa magnitude e de caráter temporário.
Para a fauna, considera que os principais impactes correspondem à perturbação causada pelas atividades
inerentes ao funcionamento da pedreira, com os níveis de perturbação associados às ações geradoras de
impactes identificadas (movimentação de pessoas e maquinaria pesada, extração da rocha, utilização de
explosivos, produção de pó e ruído e transporte do material extraído), que provocarão alterações no
comportamento das espécies que poderão utilizar a área e a envolvente próxima, conduzindo à sua
exclusão/afastamento.
A este respeito considera que, excetuando a possível mortalidade de espécies, os restantes impactes
apresentam caráter temporário, reversível, com afetação apenas local e que área de exploração da
pedreira se integra numa área com outras pedreiras em laboração, sendo expectável a habituação das
espécies à perturbação ou o seu afastamento do local e da sua envolvente imediata.
No entanto, também refere que “apesar da baixa significância dos impactes, a perturbação de espécies
deverá ser mais relevante quando se consideram espécies de maior valor ecológico”, como é o caso do Açor,
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com probabilidade de nidificação na zona. Contudo, apresenta como pouco provável a sua nidificação na
área da envolvente imediata da pedreira, onde o nível de perturbação é elevado, atendendo à
sensibilidade da espécie a este tipo de perturbações. Mas prevê a utilização pontual da área como local
de alimentação/prospeção de presas ou refúgio, não sendo no entanto expectável, que decorram
impactes significativos sobre a espécie.
Relativamente às outras espécies de aves de rapina potencialmente ocorrentes na área de estudo,
refere-se que a área de exploração poderá constituir uma potencial área favorável à caça ou local de
refúgio de espécies menos exigentes, como o peneireiro-comum e a águia-de-asa-redonda.
Quanto às restantes espécies faunísticas, o estudo considera que impacte decorrente da perturbação
causada pela fase de exploração é negativo, mas de muito baixa significância, uma vez que as espécies
que utilizam a área do projeto encontram na envolvente próxima biótopos e habitats semelhantes aos aí
existentes, minimizando o impacte considerado.
Sobre a mortalidade de fauna por atropelamento, considera-se ser um impacte negativo provável mas de
baixa significância. Uma vez que é baixa a probabilidade de ocorrência de anfíbios na área de estudo,
considera-se que este impacte incidirá principalmente sobre o grupo dos répteis.
Para a fase de desativação prevê-se que os impactes mais significativos para a flora e vegetação
decorram da circulação de pessoas, veículos e maquinaria pesada, da possível expansão de espécies de
flora exótica invasora e das ações de reabilitação da área explorada, sendo negativos, mas pouco
significativos, uma vez que são impactes temporários e reversíveis, com significância muito baixa.
Assinala a recuperação da área intervencionada através da implementação do PARP, que prevê o
enchimento parcial da pedreira, regularizando os degraus da exploração, com a terra proveniente da
decapagem e exploração da área, acumulada nas pargas de solos e a revegetação do local através da
sementeira de espécies arbustivas nas bancadas e a plantação de pinheiro bravo na zona de base da
pedreira. Classifica o impacte desta ação como positivo, permanente e de significância moderada,
atendendo à reposição da situação anterior à exploração e à relevância ecológica média da área.
A este propósito importa realçar que as espécies vegetais referidas não correspondem à última
proposta de alteração do PARP, apresentada na pág. 9 da “Resposta à proposta de desconformidade do EIA,
Nov.2013”, onde se refere a introdução do Quercus robur e de nova mistura de gramíneas.
No que concerne à fauna, o estudo refere que os impactes serão os correspondentes à presença e
circulação de pessoas e maquinaria pesada, considerando-os semelhantes aos indicados para a fase de
exploração, mas de menor duração, e classifica-os como negativos e de baixa significância. Refere ainda
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que a reabilitação da área explorada, ao restabelecer a situação inicial na área intervencionada, constitui
um impacte positivo, de caráter permanente, certo e de significância moderada.

Relativamente aos impactes cumulativos, o EIA assinala a presença de outras pedreiras em exploração
na envolvente da área de estudo, considerando que ao nível da flora os impactes cumulativos do projeto
deverão ser pouco significativos, uma vez que biótopos presentes possuem um baixo valor ecológico e
que, a longo prazo, estes serão atenuados com a recuperação da área explorada.
Sobre a fauna destaca a presença nas proximidades da autoestrada A32, de diversas linhas de muito alta
tensão, uma das quais atravessa a área de estudo, e de 2 parques eólicos, considerando que estas
infraestruturas contribuem para a fragmentação dos habitats, para o aumento da presença de pessoas e
veículos na região e para o aumento da perturbação das populações faunísticas presentes.
Refere ainda que a nível local a área de exploração poderá contribuir para o aumento da perturbação da
área de estudo e para um potencial efeito de exclusão de algumas espécies, embora considere que a sua
ampliação não contribuirá significativamente para o aumento dos efeitos negativos cumulativamente com
outros projetos, uma vez que estes efeitos já se fazem sentir atualmente na área do projeto e
envolvente.

Medidas de minimização
Relativamente às propostas de medidas de minimização do EIA, cujo detalhe e aprofundamento
solicitámos, foram complementadas no aditamento e na resposta à proposta de desconformidade,
considerando-se adequadas, pelo que deverão implementadas no decurso das várias fases do projeto e
integradas no PARP.
Não obstante, afigura-se de considerar ainda as seguintes medidas específicas, a acrescentar às restantes:
A execução das ações de recuperação paisagística em simultâneo com as ações de exploração da
pedreira, ao longo da sua vida útil, de forma a garantir a minimização dos impactes negativos do
projeto desde as primeiras fases da lavra;
Adequar o calendário de execução das operações da fase de obra, sobretudo as atividades mais
ruidosas, ao ciclo de vida das espécies mais sensíveis à perturbação, evitando a sua realização e
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reduzindo os níveis de perturbação nos períodos mais críticos, designadamente a época de
reprodução, de dependência, de hibernação e de migração (março a agosto);
Preservação de agrupamentos vegetais autóctones e de espécies arbustivas que poderão servir de
alimento à fauna;
Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações
do solo e de acordo com as características do mesmo. Nos períodos de chuva, as terras vegetais
devem ser cobertas com material impermeável durante o armazenamento temporário, o qual
deve ser efetuado em locais planos e estáveis a fim de evitar escorregamentos e arrastamento
para a rede hidrográfica. Na existência de grandes quantidades de terras vegetais, estas devem ser
armazenadas em pargas;
As terras provenientes de áreas onde seja identificada a presença de espécies exóticas invasoras,
que venham a ser objeto de decapagem, devem ser completamente separadas da restante terra
vegetal e levadas a depósito próprio, assegurando-se a sua não disseminação durante o
transporte. Consequentemente, não devem ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer tipo
de recuperação de áreas intervencionadas;
Caso venha a ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua
origem, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras;
Implementação de medidas adequadas de longo prazo, decorrentes do “Plano de erradicação e
controlo da instalação das espécies exóticas invasoras” na área de implantação do projeto e
envolvente, a entregar pelo proponente à autoridade de AIA, previamente ao licenciamento;
A biomassa vegetal e outros resíduos vegetais resultantes das atividades de desarborização e
desmatação devem ser removidos de modo controlado, privilegiando-se a sua reutilização. As
ações de remoção devem ser realizadas preferencialmente fora do período crítico dos incêndios
florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas;
Todas as áreas afetadas durante a obra devem ser recuperadas procedendo-se à criação de
condições para a regeneração natural da vegetação. A recuperação inclui operações de limpeza e
remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos existentes, de
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto
possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à
regeneração natural e ao crescimento da vegetação autóctone;
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Deve ser assegurada a manutenção de todos os revestimentos vegetais executados em boas
condições, como forma de proteção contra a erosão.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao EIA, condicionado a:
Apresentação pelo proponente à autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, de uma
proposta alternativa de recuperação paisagística (revisão/adequação do PARP), de modo a
cumprir os objetivos de restabelecer a vegetação natural, valorizar e potenciar as condições
ecológicas locais e a paisagem e incrementar a fauna e a biodiversidade. Para o efeito deverão ser
redefinidos os planos de plantação e de sementeiras apresentados, substituindo o pinheiro bravo
por espécies arbóreas e arbustivas pertencentes à vegetação autóctone (carvalhais), como as
referidas no PROF AMPEDV. As espécies deverão constituir um conjunto diversificado e
heterogéneo de espécies autóctones (arbóreas, arbustivas e herbáceas), de interesse
conservacionista (importantes para a fauna), que permitam restaurar e aumentar a variedade de
microhabitats disponíveis, disponibilizando áreas de refúgio, de alimentação e de reprodução para
os vários grupos faunísticos. As espécies arbustivas deverão incluir as espécies que identificam o
Habitat natural 4030 Charnecas secas europeias, afetado pelo projeto;
Apresentação pelo proponente à autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, de um “Plano
de erradicação e controlo da instalação das espécies vegetais exóticas invasoras”, na área de
implantação do projeto e envolvente, com destaque para a mimosa (Acacia dealbata) referida no
EIA, com identificação e cartografia das áreas de intervenção e controlo, bem como definição das
técnicas, procedimentos e cuidados adequados. Na sequência da identificação das áreas atrás
mencionadas, o plano deverá propor medidas que permitam viabilizar o referido controlo na área
envolvente do projeto, em articulação/colaboração com o(s) proprietário(s) dos terrenos
confinantes;
Observância da legislação nacional de proteção do sobreiro, relativamente aos exemplares
ocorrentes na área de estudo;
Obrigatoriedade de execução e manutenção da faixa de descontinuidade do combustível florestal,
na periferia da pedreira, com as dimensões previstas no n.º 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº
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124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro e de acordo
com os critérios do Anexo do referido diploma.

3.7. Paisagem
Na fase de avaliação da conformidade do EIA, constatou-se que a caracterização da situação de
referência, bem como a cartografia fisiográfica apresentada eram incipientes.
Verificou-se também que a análise da expansão visual carecia de ser complementada.

Caracterização da situação de referência
Para a caracterização da situação de referência, relativamente ao descritor paisagem, o EIA apresenta
uma metodologia que se baseia numa análise sucinta das principais características relacionadas com os
aspetos biofísicos do território, nomeadamente a fisiografia, hidrografia, clima, tipo e uso do solo, e
vegetação presente no local. É ainda referido que são apresentadas as principais unidades de paisagem, e
uma carta síntese de análise dos elementos relevantes na caracterização do descritor.
Analisada a cartografia apresentada no EIA, verifica-se que a caracterização da situação de referência se
baseia em análises de âmbito regional, apresentando um carácter demasiado abrangente, quando deveria
ter sido realizada uma análise local, mais próxima e ajustada da escala do projeto.
O EIA indica que o relevo é predominantemente montanhoso, e que as cotas mais altas se encontram
entre os 550m e os 630m, na encosta voltada a oeste que, por isso, se encontra exposta a elevada
radiação diurna.
Em relação à vegetação, é mencionado que a matriz da envolvente é de cariz florestal, dominada por
eucalipto e pinheiro bravo, associado a matos rasteiros autóctones, apresentando algumas manchas
dispersas de carvalho.
Não obstante a metodologia inicialmente referenciada na caracterização da situação de referência do
descritor, verifica-se que não são apresentados, na descrição de caraterização, quaisquer elementos
relacionados com hipsometria, fisiografia, ou declives da zona de intervenção ou envolvente direta,
embora tenham sido apresentadas cartas hipsométrica, festos e talvegues, declives, e exposição de
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encostas, embora a escala demasiado abrangente para os objetivos de avaliação de impactes ambientais
de um projeto com estas dimensões, e nesta inserção territorial específica.
Para a caracterização das principais unidades de paisagem, o Relatório refere que foram adotados dois
tipos de abordagem: a primeira, mais sensorial e intuitiva, de observação direta sobre as características
da paisagem no terreno, complementada pela segunda abordagem, baseada nas características biofísicas
da área seguindo uma abordagem mais analítica e quantitativa.
O EIA refere ainda que a escala das unidades de paisagem foi delimitada com base na escala do foco de
perturbação, o que não corresponde de forma alguma à designação da própria unidade de paisagem
descrita: primeiro, porque apenas é descrita uma única unidade de paisagem, e em segundo lugar,
porque a própria designação da unidade de paisagem – “Montes Ocidentais da Beira Alta” – aponta para
uma escala de tal ordem abrangente que em nada conforma com a escala do projeto e de avaliação.
Embora o EIA ou o Aditamento não o refiram, a unidade de paisagem identificada foi apenas baseada no
estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”,
coordenado por A. Cancela d’Abreu, Teresa Pinto Correia e Rosário Oliveira, de onde foi retirada toda
a informação relevante sobre as características dessa unidade de paisagem, nos moldes da sua
apresentação nos documentos do EIA.
Reitere-se a este propósito que a unidade de paisagem indicada apresenta um carácter demasiado geral
e abrangente face ao exercício de avaliação de um projeto desta dimensão, com uma escala desajustada
em relação à escala territorial efetiva, definindo-a com um alcance demasiado amplo perante os
objetivos de avaliação do descritor paisagem em AIA de um projeto de uma pedreira com cerca de
10ha.
Assim, na resposta à proposta de Declaração de Desconformidade, o documento do EIA apresenta uma
subdivisão da unidade de paisagem inicialmente identificada, separando-a em “Serra Grande” e “Planalto
de Caçus”, encontrando-se o projeto dividido entre ambas as subunidades. Contudo, do ponto de vista
descritivo, nada é acrescentado ao anteriormente apresentado.
Do apurado aquando da visita ao local, verifica-se que a área onde a pedreira se pretende instalar se
caracteriza por um relevo relativamente aplanado, ocupado por campos de exploração agrícola, rodeada
por povoamento arbóreo dominado por eucaliptal, o que em nada conforma com as características que
o EIA aponta quanto à unidade de paisagem que identifica.
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No âmbito do pedido de elementos adicionais para efeitos de conformidade, foi solicitada a
reformulação do descritor, sendo que as questões relacionadas com a expansão visual sobre o projeto e
deste para o exterior apresentavam lacunas. Foi assim apresentada uma nova carta de análise visuais,
embora continue a não apresentar a marcação das tomadas de vista das fotografias aí incluídas, e a
manter as tomadas de vista de dentro da área do projeto para o seu entorno, o que limita a aferição da
expansão visual potencial do exterior sobre o projeto, o que se considera uma lacuna.
Concomitantemente, não é retratada a análise visual que resultaria dos potenciais observadores, quer
seja em termos de número, frequência ou permanência, não obstante ser apresentada a carta de análise
visual, definindo um raio de 500m e um outro raio de 1000m a partir do centro da área do projeto,
onde se assinalam as áreas visíveis e as não visíveis, mas não retratadas.
Independentemente do expresso, e ainda no âmbito da caracterização, o Relatório refere-se desde logo
à visibilidade sobre a área, apresentando a respetiva bacia visual, que considera de dimensão visual
pouco significativa. No entanto, e relativamente à delimitação da bacia visual, é referido no Aditamento
que foi realizada com base nas limitações visuais existentes. É referido também que a presença de uma
matriz florestal, composta essencialmente por resinosas e eucaliptos, condiciona fortemente a
visualização da exploração para distâncias superiores, argumento com o qual se discorda, atendendo ao
posicionamento da área de ampliação da pedreira, que se encontra localizada sobre a cumeada e se
desenvolve no flanco de encosta. É importante salientar que, através da imagem 8.2 do aditamento,
página 54, é possível verificar o contacto visual existente a partir da localidade de Caçus com a
exploração e, mais ainda, em sentido oposto, como patente na figura 8.3 da página 34 da resposta à
proposta de desconformidade. Estes fundamentos demonstram que a bacia visual apresentada na carta
de análise visual não está correta, sendo que a sua dimensão extravasa a delimitação apresentada.
Pese embora a deficiente avaliação de alcance visual efetuada, a visita ao local permitiu aferir que a
pedreira se encontra circunscrita, em termos visuais, por mancha florestal, o que limita a ocorrência de
efeitos ambientais negativos significativos neste âmbito.

Identificação e avaliação de impactes
Para a identificação e avaliação de impactes, o EIA teve em consideração a introdução de vários
elementos que se irão assumir na paisagem com mais preponderância, e que irão promover a alteração
das características visuais da paisagem, nomeadamente a nível de qualidade visual e valor cénico da
paisagem.
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É mencionado no EIA que este tipo de modificações apresenta pouca significância ao nível da morfologia
atual do terreno a intervencionar, na rede de drenagem hídrica e na ocupação do solo. Refere-se
também que a alteração do relevo natural não constitui um impacte importante, indicação com a qual se
discorda, tendo em consideração a análise dos perfis apresentados, onde se pode verificar que a
alteração do relevo será obrigatoriamente significativa.
Refere ainda que na zona de ampliação da pedreira as ações promotoras de alteração da perceção e
valor cénico da paisagem estão associadas à transformação do uso do solo, construção e acessos aos
locais de ampliação e zonas de estaleiro.
Neste capítulo, e não obstante os elementos apresentados em sede de resposta ao pedido de elementos
adicionais, o tratamento descritivo da análise visual surge, no EIA, em associação com a avaliação dos
potenciais impactes que ocorrerão, fazendo menção à caracterização de fluxos e permanência, à
metodologia de análise visual, e à apresentação de carta de análise visual, quando, em efetivo, o que é
apresentado no Relatório é uma carta com a mera delimitação da bacia visual que a equipa responsável
entendeu corresponder a tal compartimento visual.
Consultado o Aditamento, em particular a carta de análise visual aí incluída, constata-se que o desenho
da bacia visual correspondente à área do projeto é idêntica à inicial, o que, conforme já mencionado na
caracterização da situação de referência não se conforma com o que foi possível verificar através das
imagens apresentadas na resposta à proposta de desconformidade, uma vez que a sua dimensão
extravasa a delimitação apresentada.
Sem prejuízo do referido, o Aditamento indica que ocorre, no eixo de visão nordeste-sudoeste,
visibilidade sobre a povoação de Caçus que, devido à descontinuidade da mancha florestal, causa uma
intrusão visual que, no EIA, se considera impossível de repor, justificação com a qual não se concorda,
uma vez que, atendendo às características da pedreira, do terreno onde se insere, e à envolvente
florestal, a mitigação visual é passível de ocorrer, parcialmente, neste eixo.
Em relação à identificação e avaliação de impactes propriamente ditos, o EIA refere que foram
considerados dois tipos de avaliação: relacionados com o período em que se dá o avanço da exploração,
e com a forma final da exploração. Esta abordagem circunscreve-se unicamente aos aspetos de impactes
visuais, restringindo deste modo a identificação e avaliação de impactes sobre o descritor, que se
reveste de uma abrangência muito mais ampla do que aquele que o EIA trabalhou.
O EIA indica que a aferição dos impactes visuais se baseou em critérios quantitativos e qualitativos, com
atribuição de valores aos diferentes pontos de observação desde o exterior para o interior e do interior
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para o exterior, dos quais deveria ter resultado um valor qualitativo final, expresso na capacidade de
absorção da paisagem. Contudo, da avaliação realizada ao Relatório e documentos posteriores, verificase que não há qualquer matéria substancial decorrente da aplicação desta pretensa metodologia, mas
apenas a menção a “qualidade visual da paisagem” e “fragilidade visual da paisagem”, caracterizadas em
termos teóricos generalizados, aplicáveis a quaisquer circunstâncias indiferenciadamente, sem se
obterem ou indicarem resultados.
De facto, em relação à qualidade visual da paisagem e fragilidade visual da paisagem, o EIA apresenta os
conceitos do ponto de vista teórico, sem a posteriori os aplicar à realidade de análise do seu trabalho,
não retirando assim dados e informação sobre estas matérias.
De salientar que o EIA incorre em imprecisões graves, como é exemplo a frase “A sensibilidade visual,
também denominada de absorção visual,…”, página 187/223, uma vez que a capacidade de absorção
visual da paisagem se constitui como um dos fatores que concorrem para a determinação da
sensibilidade visual dessa mesma paisagem.
Em termos de conclusões, o EIA aponta uma vez mais dados soltos, que não demonstram a sequência
de trabalho que conduziu às mesmas, e expressa conclusões incompreensíveis, como é o caso da
seguinte frase “A partir da análise dos pontos e resultados obtidos, a avaliação quantitativa e qualitativa
sobre a magnitude de impacte provocada pela exploração, conclui-se que é compatível durante a fase de
exploração/construção.”, página 188/223, já que: i) não são apresentados resultados, ii) não é realizada
avaliação quantitativa, e iii) não é apresentada avaliação qualitativa. Por tal, não se entende como é
possível determinar e, acima de tudo, afirmar, a compatibilidade durante qualquer uma das fases,
desconhecendo-se ainda a que tipo de compatibilidade se refere o EIA.
Este capítulo – identificação e avaliação de impactes –, conforme já anteriormente mencionado, deveria
ter versado a identificação, análise e avaliação dos efetivos impactes ambientais negativos significativos
e/ou positivos que o projeto promoverá sobre o território, não se limitando às matérias de carácter
visual, mas incluindo também os impactes que decorrerão das ações descritas na página 184/223, como
sejam a alteração de silhuetas que o projeto irá acarretar, escavações, movimentação de máquinas e
pessoas, estaleiros, e toda a desagregação paisagística que se potenciará, como resultado da alteração da
área de ampliação.
Tendo em conta as lacunas persistentes da informação apresentada neste âmbito, considera-se
totalmente desajustada a apresentação das matrizes síntese das páginas 203(a)/223, 203(b)/223 e
203(c)/223, uma vez que na parte descritiva: i) não se apresenta escala de classificação de impactes, ii)
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não são identificados, descritos ou avaliados os potenciais impactes ocorrentes sobre o descritor, e iii)
não é feita menção à fase de preparação, que surge considerada na matriz.
Da visita ao local, e em termos de impactes ambientais, constata-se que o projeto irá provocar impactes
sobre a paisagem relacionados principalmente com:
– a alteração superficial e morfológica da própria área de ampliação;
– com a visibilidade que esta área terá no início da sua exploração, muito mais abrangente do que
a delimitação que a carta de análise visual apresenta;
– a expansão visual presente no eixo nordeste-sudoeste, tendo por base a relação que se
estabelece entre a área da pedreira e a povoação de Caçus.
Não obstante, considera-se que o confinamento visual da pedreira pela mancha florestal que a envolve é
um fator atenuante e mitigador, per si, das potenciais ocorrências impactantes ao nível da paisagem, e
que os impactes, embora identificados de forma incipiente na documentação do EIA, serão passíveis de
mitigação.

Medidas de minimização
O EIA refere que as medidas apresentadas se referem às três fases do processo produtivo, e devendo
ser integradas no PARP. Uma vez mais, se verifica a inexatidão do trabalho desenvolvido, uma vez que,
na identificação e avaliação de impactes, são apenas consideradas as fases de exploração e desativação,
não sendo versada a fase de preparação; quanto à integração no PARP, dado o projeto encontrar-se em
fase de projeto de execução, se as medidas devem fazer parte do PARP, já aí deveriam ter sido incluídas,
e não ser indicada a sua futura integração.
Por outro lado, o EIA não diferencia as medidas por fases do projeto, o que é desajustado, já que, em
cada fase, a atuação de mitigação deverá ser focalizada, de modo a revestir-se da máxima eficácia
possível.
Assim, as medidas do EIA não deverão constar da proposta de DIA, atendendo ao carácter mensurável,
incisivo e passível de demonstração que a fase de pós-AIA deve ter.
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Conclusão
Após a avaliação do descritor Paisagem, cujo tratamento no EIA – não obstante o pedido de elementos
adicionais e a matéria de desconformidade –, foi incipiente, verifica-se que:
– a pedreira existe e, do ponto de vista paisagístico, não se encontra inserida numa envolvente de
significativa qualidade paisagística, na qual se reconheçam valores notáveis em termos orográficos
ou de ocupação do solo;
– a área de ampliação que se pretende licenciar, objeto do presente parecer, encontra-se em
posição dominante face à envolvente e, embora não tenham sido identificados ou avaliados os
impactes que ocorrerão para nascente desta área, tendo em conta o avanço da lavra previsto,
verifica-se que as cotas atuais ficarão, ao longo da vida útil da pedreira, gradualmente mais
reduzidas, o que reduzirá igualmente a sua intrusão visual, de fora para dentro do projeto;
– não obstante, ocorre na atualidade um eixo de visibilidade acentuado, com expansão visual
direta mas, apesar de tudo, linear, entre a pedreira e a povoação de Caçus;
– os impactes decorrentes das ações do projeto, que embora não tenham sido classificados,
encontram-se maioritariamente associados à dimensão vertical da pedreira, à sua relação visual
com a povoação de Caçus, e ao facto de a pedreira apresentar uma “praça” base a partir da qual
toda a lavra se processa, e que se manterá para acesso e avanço da lavra à área de ampliação.
Assim, conclui-se que os impactes ambientais negativos significativos poderão ser mitigados, quer pela
implementação de medidas de minimização, quer pelo facto de a exploração da área de ampliação vir a
ocorrer em flanco de encosta, de cima para baixo, o que irá, ao longo do tempo de vida útil do projeto,
reduzir a intrusão visual sobre o projeto, pela própria redução da massa mineral em exploração.
Por tal, deverão ser implementados:
Condicionantes:
implementação do PARP;
recuperação faseada das zonas intervencionadas;
Elementos a apresentar à Autoridade de AIA previamente ao licenciamento:
proposta de plano de acompanhamento/verificação da manutenção da cortina arbórea existente;
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Medidas de minimização:
plantação de material arbóreo no remate da pedreira a sudoeste, de modo a colmatar vistas
sobre a povoação de Caçus, e desta sobre a pedreira;
o material vegetal deverá constar da flora autóctone da região, e deverá ser aplicado com alturas
superiores a 2m;
definição e manutenção dos acessos no interior da pedreira.

3.8. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
O EIA realça que o PARP pretende focar diversos aspetos que se prendem com a gestão ambiental da
pedreira nas suas diversas fases (preparação, exploração e encerramento), dando um especial ênfase às
medidas de integração paisagística, onde deverão ser acauteladas questões que se prendem com
descritores como a topografia, o meio hídrico, os solos, o enquadramento paisagístico, a qualidade do
ar, etc.
Em termos de recuperação paisagística, a execução do PARP procura minimizar o impacte ambiental e
paisagístico decorrente da extração, para que seja possível estabelecer um equilíbrio ecológico de
substituição, uma vez terminada a exploração.
Assim, e por sugestão da CA, o PARP foi reformulado para que a recuperação paisagística aconteça ao
longo da vida da pedreira e não só no final, como inicialmente proposto.
Consequentemente, foram incluídas medidas recuperação imediatas (fase 1), já enquadradas com o
objetivo final de recuperação. Em sede de audiência prévia, face à proposta de desconformidade
avançada pela CA, foi proposta a recuperação imediata de todas as áreas que se encontram
descativadas, mas que estão num estado intervencionado.
Neste seguimento, foram ainda propostas, como medidas de recuperação dessas áreas, ações de
recuperação dos solos e operações de plantação da faixa junto ao limite Este da exploração e da zona
junto ao limite Oeste da parga, de modo a proteger o talude. Para além destas, foi proposta a
introdução da espécie Quercus robur, bem como alterações na mistura de sementeira com introdução de
novas espécies.
Também relativamente à modelação final e por sugestão da CA, houve um ajustamento, que se traduz
na suavização da inclinação dos taludes e no enchimento de uma depressão de modo a garantir a
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drenagem dos terrenos, por forma a evitar a retenção de águas pluviais. Neste âmbito, segundo as
alegações em sede de audiência prévia, está prevista a mobilização de 8.670 m3 de material de
enchimento, na fase 4, por forma a garantir a cota 552 na zona Oeste referente à zona de parque de
blocos.
O PARP está elaborado em correspondência com o Plano de Lavra, pelo que aparece faseado nas
quatro fases deste. Para além do Plano de Desativação que prevê, segundo o EIA, a remoção das
instalações e infraestruturas de apoio, dos produtos que se encontram em stock, bem como de todo o
equipamento produtivo, que será vendido ou transferido para outra unidade similar. Prevê ainda que
nesta fase, de acordo com o PARP, e tendo em conta a filosofia de exploração/recuperação adotada, já
tenha sido efetuada grande parte dos trabalhos de recuperação, ficando a faltar apenas a recuperação
dos locais correspondentes às áreas de escavação mais recentes, bem como aqueles anteriormente
ocupados pelas estruturas agora desmanteladas. A fase de desativação terminará após a conclusão da
implementação das medidas aprovadas no PARP.
Saliente-se ainda que é esclarecido que as áreas onde é possível efetuar recuperação nas fases
intermédias, correspondem à área atualmente intervencionada, uma vez que na zona de ampliação será
difícil efetuar recuperação faseada, pelo motivo de não existirem frentes disponíveis para recuperação
devido ao aprofundamento da exploração e necessidade de garantir acesso, até ao fim da fase 4.
No entanto, na fase 3 propõe-se a recuperação de parte da área ampliada referente à fase de
construção de exploração (fase 3), representando uma área de cerca de 3 913 m2, localizada no topo da
rampa de acesso para a área de ampliação.
O orçamento do PARP apresenta na sua última versão o valor de 66.351,92 €. Contudo, este
orçamento deverá ser revisto no item relativo ao fornecimento e plantação de Pinus pinaster, em virtude
do valor unitário corresponder, na solução apresentada, a dimensões muito reduzidas. O orçamento
deverá também incluir os custos relativos aos trabalhos de abertura de covas, adubação, transporte, etc.
para dar resposta ao constante no caderno de encargos.
As medidas de minimização/cautelares propostas em sede de audiência prévia do PARP são:
Preservar as terras de cobertura, de modo a manter e/ou melhorar a sua características físicas e
químicas, mediante sementeira de cobertura;
Nos períodos mais quentes do ano deverá efetuar-se a aspersão periódica das zonas mais críticas,
de modo a reduzir emissões de poeiras que se possam encontrar em suspensão devido ao
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movimento de maquinaria pesada;
Os acessos e circulação de máquinas deverão coincidir com os existentes, de modo a evitar a
destruição solo e do coberto vegetal envolvente;
Nas zonas que foram alvo de recuperação, deverá ser interdita a circulação de veículos e pessoas
exceto para trabalhos de manutenção e conservação;
Ao longo dos trabalhos e das ações de recuperação paisagística preconizadas durante a vida útil
da exploração, têm que ser mantidos todos os exemplares arbóreos existentes, em que serão
marcados e devidamente protegidos com vedações/resguardos.
Salvaguarda das zonas de defesa;
Conservação de todas as áreas onde não se prevê intervenção, sempre de acordo com o
estipulado no plano de pedreira;
Limpeza e manutenção das valas de drenagem.
Contudo, verifica-se que a segunda medida não está relacionada com o PARP e que a antepenúltima é
uma obrigação decorrente da lei, pelo que não devem ser referidas como medidas de minimização do
PARP.

3.9. Ordenamento do território e Uso do Solo
Caracterização da situação de referência
Trata-se de uma situação de referência caracterizada pela evidência de a área já se encontrar
intervencionada pela indústria extrativa, sendo o uso atual do solo, na área do projeto, correspondente
ao uso industrial, devido à exploração da pedreira (extração, transformação e comercialização, em
funcionamento há vários anos) e complexo industrial existente na proximidade.
Na envolvente mais próxima predomina o uso florestal, cujo uso do solo é constituído, de acordo com
o EIA, maioritariamente por eucalipto, pinheiro bravo e manchas dispersas de carvalho. É identificado,
ainda, o uso urbano, devido à proximidade das localidades de Caçus, Alagoa e Nabais, e por fim, algumas
pedreiras similares existentes na envolvente.
O EIA não aponta qualquer incompatibilidade com os instrumentos de gestão territorial vigentes,
considerando perfeitamente enquadrável nas categorias de espaço devidas para o efeito, estando a
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pedreira em análise em conformidade com o IGT vigente, cumprindo todas as condicionantes
identificadas nos planos/ instrumentos aplicáveis.

Ordenamento do Território
O Instrumento de Gestão Territorial (IGT) aplicável ao local da intervenção é o Plano Diretor Municipal
de Arouca (PDMA), publicado pelo Aviso nº 21653/200, de 30 de novembro, 2.ª Série, nº 232, retificado
pelos Aviso nº 1963/2011, de 19 de janeiro, Aviso nº 11372/2011, de 23 de maio, Aviso nº 11881/2011,
de 31 de maio e Aviso nº 12650/2011, de 15 de junho, e alterado por adaptação pelo Aviso
nº 23420/2011, de 2 de dezembro.
O local de intervenção (área licenciada e a ampliar) encontra-se classificada na planta de ordenamento
(folha nº10) como solo rural. A área correspondente à atual exploração, licenciada, insere-se na
categoria “espaços de exploração de recursos geológicos”, com a indicação de uma pedreira ativa e
numa pequena área qualificada como “espaço industrial”. Por sua vez, a área correspondente à
ampliação pretendida abrange, fundamentalmente, a categoria “espaços florestais” e uma área diminuta
integrada em “espaço de exploração de recursos geológicos”.
A classificação e qualificação do solo estão regulamentadas pelas seções III e V do regulamento do PDM
de Arouca, considerando-se as ações propostas devidamente compatibilizadas com o disposto nesse
regulamento, para todas as categorias de espaço envolvidas.
Além da ampliação da área de exploração, o projeto envolve a relocalização dos anexos e áreas sociais
da pedreira, passando a integrar a categoria “espaço florestal”. Nesta categoria de espaço são admitidas
instalações industriais de transformação de recursos geológicos e a exploração desses recursos, nos
termos e condições estabelecidas pela disposição específica, abaixo transcrita (artigo nº 33).
O artigo nº 28.º determina que “só pode ser autorizada a construção (…) ou instalações quando para além
de se cumprirem todos os condicionalismos legais aplicáveis se verificarem cumulativamente as seguintes
condições: [b)]: “se as edificações ou instalações se destinarem aos usos discriminados nos nºs 2 e 3 do artigo
22.º”, cujas disposições elencam, entre outros, a “explorações de recursos geológicos, nos termos e condições
do disposto no artigo 33.º”.
O artigo 33.º [“novas explorações de recursos geológicos”] preceitua que “sem prejuízo das competências
legais aplicáveis a cada situação, novas explorações de recursos geológicos, ou a ampliação das existentes,
podem ser viabilizadas no que diz respeito ao domínio de intervenção procedimental do município, em qualquer
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área integrada em solo rural, desde que seja reconhecido o seu interesse para o desenvolvimento local, após
ponderação conjunta dos benefícios esperados e dos eventuais efeitos negativos da exploração nos usos
dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das áreas por ela afetadas”.
Em suma, esta disposição admite a ampliação de explorações existentes em todas as categorias de solo
rural, desde que seja reconhecido, pela autarquia, o interesse para o desenvolvimento local. A Câmara
Municipal de Arouca emitiu em 25 de julho de 2012, pelo ofício nº 000964, a aprovação do pedido de
reconhecimento de interesse público municipal, após aceitação unânime em sessão de Assembleia
Municipal de 28/04/2012.
Por último, o limite Sudoeste da área de intervenção é atravessado por uma “faixa de reserva para
novas vias”, correspondente à execução do projeto da via de ligação Rossio/Nó de Escariz (variante),
tendo o proponente apresentado, em fase de aditamento ao EIA, o extrato da ata da reunião de Câmara
que aprova o projeto.
Analisada a Planta de Condicionantes, parte da área de estudo, designadamente, a área a ampliar, integra
parcialmente a Reserva Ecológica Nacional (REN) e compreende um marco geodésico. Relativamente a
este último, o EIA identifica a reserva de uma distância de 15metros ao referido marco geodésico, limite
mínimo exigível pela legislação aplicável e com o qual a entidade competente (Direção-Geral do
Território – DGT) concordou, de acordo com a correspondência eletrónica trocada entre a equipa que
elaborou o EIA e a DGT, apensos ao processo. Acresce que nesta área não estão previstas quaisquer
infraestruturas que obstruam a visibilidade entre vértices geodésicos e não é expectável que a pedreira
venha a causar danos ao marco. O EIA refere ainda que a reserva de uma faixa superior a 15m
inviabilizaria todo o projeto.
Não são afetadas áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), Rede Natura 2000 ou
integradas em “domínio hídrico”. Não obstante, o estudo refere a existência de uma linha de água,
representada na Carta Militar, a qual não abrange a área objeto de ampliação, mas um limite da área em
exploração, tendo já sofrido um desvio ou interrupção.
Analisando a planta anexa ao EIA, relativa às áreas percorridas por incêndios e áreas com risco elevado
e muito elevado, à escala1:25.000, verifica-se a presença de classe de risco de incêndio elevado a muito
elevado.
Relativamente à interferência parcial com áreas integradas na carta da REN de Arouca, publicada pela
Portaria n.º 112/2011, de 21 de março e Declaração de Retificação n.º 14/2011, de 20 de maio, verificase a afetação da tipologia “cabeceiras das linhas de água”. A área da REN a afetar será de 37.979 m2,
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correspondente a 38,3% da área total de estudo, sendo dessa área, 22.420 m2 intervencionados pela
exploração da pedreira.
Realce-se que o local abrange uma mancha que compôs uma proposta de exclusão à REN (E3 –
apresentada para efeitos de “ampliação do perímetro urbano de Escariz”), a qual não foi objeto de
aceitação da tutela, dada a compatibilidade do uso em causa com o disposto no Regime Jurídico da
Reserva Ecológica Nacional (DL nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo DL nº
239/2012, de 2 de Novembro). Note-se ainda que esta exclusão foi sujeita a retificação por declaração,
por ter sido indevidamente identificada no primeiro diploma. A Declaração de Retificação corrigiu o
“fim a que se destina” e “fundamentação” dessa proposta, passando a ter a seguinte redação: “espaço
para expansão de uma pedreira atualmente existente na zona da Serra Grande. Trata-se de uma atividade
geradora de emprego, que importa preservar e ordenar. A área de expansão situa-se em solo florestal e é
propriedade da empresa que explora a atual pedreira”.
O EIA enquadra o projeto no RJREN, o qual determina a interdição dos usos e ações, de iniciativa
pública ou privada, que se traduzam no disposto no artigo 20.º, designadamente, operações de
loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de comunicação, escavações, aterros e
destruição do coberto vegetal.
Além disso, concretiza o enquadramento da ação nas exceções dispostas no referido anexo II do
diploma, mais precisamente, na alínea d) – “novas explorações ou ampliação de explorações existentes”,
do grupo VI –“Prospeção e exploração de recursos geológicos”. Está sujeita ao cumprimento do
requisito disposto na Portaria nº 419/2012, de 20 de Dezembro – “a pretensão pode ser admitida desde
que seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes”. O Plano da Pedreira garante esta situação, na
medida em que, após análise da hidrografia e sua relação com área de estudo, existem duas linhas de
água já intervencionadas a norte da propriedade. O EIA propõe a colocação de valas de drenagem, de
modo a garantir a drenagem dos terrenos confinantes para jusante, apresentando uma carta de
drenagem com demarcação das linhas intervencionadas e valas de drenagem propostas.
Esta ação estaria sujeita a comunicação prévia à CCDR-N e careceria de parecer vinculativo da Agência
Portuguesa do Ambiente I.P., nos termos do anexo II. Não obstante, como disposto no nº 7, do artigo
24.º “quando a pretensão esteja sujeita a procedimento de AIA ou AIncA, a pronúncia favorável da
CCDR no âmbito desses procedimentos compreende a emissão de autorização”.
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Figura 3 – Extratos das Plantas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Arouca e respetivas legendas.

Por último, refira-se que a CM de Arouca emitiu parecer favorável ao projeto de ampliação da pedreira,
no âmbito das suas competências, nomeadamente, o enquadramento no PDM de Arouca.
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Não existe nenhum Plano de Urbanização (PU) ou Pormenor (PP) abrangente da área de intervenção (o
Plano de Urbanização do Eixo Urbano Escariz-Fermêdo “termina” a poente da área em estudo.
O local da pretensão integra a sub-região homogénea Douro Vouga, de acordo com o definido no Plano
Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga
(AMPEDV), publicado pelo DR nº 42/2007, de 10 de Abril. Considerando o disposto no EIA, a área em
estudo não integra qualquer zona sensível, de acordo com a planta de síntese.

Uso do Solo
O Estudo procedeu à caracterização pedológica do solo, de acordo com a classificação da FAO, na qual
se destaca a presença de “Cambissolos Húmicos”, tendo posteriormente, no aditamento ao EIA,
analisado o uso e ocupação do solo de acordo com a Carta da Ocupação do Solo (COS 2007).
A área de estudo correspondente à área a ampliar predominam as “florestas”, “meios naturais e
seminaturais”. Por sua vez, a área licenciada é predominantemente ocupada por “territórios
artificializados”, “áreas agrícolas e agroflorestais”, de acordo com o nível 1 (N1) de decomposição dessa
informação. Ao nível mais desagregado (N2), a área a ampliar inclui-se em “florestas” e “florestas
abertas e vegetação arbustiva e herbácea”, estando, por sua vez, a área em exploração identificada como
“área de extração de inertes, deposição de resíduos e estaleiros de construção” e parcialmente como
“culturas temporárias”. O EIA identifica a afetação de 70% da área de estudo a “florestas e meios
naturais”, seguida de 16,1% de áreas indicadas como agrícolas e florestais e, por último, 13,8% de
territórios artificializados. Considerando o trabalho de campo realizado para aferição e caracterização
do uso e ocupação do solo existente, o EIA e aditamento concluem que “a área de estudo já se
encontra intervencionada pela indústria extrativa de granito em larga escala – correspondendo o uso
atual na área do projeto ao uso industrial (devido não só à pedreira em estudo, mas também devido ao
complexo industrial existente na proximidade)”; uso florestal, constituído maioritariamente por
eucalipto, parte por pinheiro bravo e manchas dispersas de carvalhos e identifica, ainda, a contiguidade
com solo urbano, devido à proximidade às localidades de Caçus, Alagoa e Nabais.
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Identificação e avaliação de impactes ambientais
Ordenamento do Território
Ao nível do descritor “ordenamento do território”, o estudo considera a afetação de áreas integradas
na Reserva Ecológica Nacional um possível impacte, sanado pela compatibilidade do uso com as ações
enquadráveis e admitidas no RJREN, e mais precisamente, pelo facto de o Plano de Pedreira (PL e PARP)
visar e materializar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo diploma da REN.
O Estudo identifica e discrimina a compatibilização do projeto com as funções da tipologia da REN em
presença (“cabeceiras das linhas de água” correspondente às “áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos”, de acordo com o anexo IV ao RJREN), tendo concluído que o projeto não as coloca em
causa, uma vez que o Plano de Lavra visa o respeito pelos limites das zonas de defesa e o PARP visa a
prevenção de potenciais contaminações da água subterrânea e superficial e, ainda, uma fiscalização
periódica e adequada.
Caracteriza os impactes nulos nas diferentes fases (preparação, exploração e desativação/ recuperação),
concluindo pela ausência de impactes significativos em termos deste descritor e elenca um conjunto de
medidas de minimização que passam pelo cumprimento integral do Plano de Lavra e restrição da
utilização de solos da REN ao projetado no EIA e Plano da Pedreira e limitação das áreas de circulação
de veículos e máquinas, de molde a diminuir e evitar a erosão e compactação do solo.

Uso do Solo
Relativamente ao fator ambiental “solos”, o estudo considera a atividade extrativa temporária, na estrita
relação com a disponibilidade do recurso geológico, na medida em que, embora os solos estejam afetos
ao uso industrial durante período temporal significativo (54 anos estimados), deverão ser alvo de uma
reabilitação e valorização durante e no final da exploração.
Nessa circunstância, o EIA identifica, nomeadamente, no âmbito do Plano da Pedreira e do Plano
Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) em particular, a devolução do uso e função existentes no
local antes do início da atividade extrativa ou a atribuição de outro uso que possa beneficiar o espaço.
Consideram ainda, que o uso do solo “não é propriamente modificado”, na medida em que “se trata de um
projeto de ampliação de uma pedreira existente com uma instalação industrial dentro da área de estudo”.
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Os impactes identificados são a destruição da camada superficial de solo resultante da decapagem,
desmatação e remoção; a destruição do coberto vegetal identificada no Plano de Lavra, os quais
originarão grandes extensões de solo expostas, o que, consequentemente, aumenta o risco de erosão
dos solos; a ocupação e compactação do solo resultante da circulação de veículos, instalação de
unidades de apoio e deposição de terras e escombros e, por último, a contaminação dos solos
provocada pelo contacto com resíduos industriais produzidos durante a atividade (embora o EIA
descreva as boas práticas da empresa neste âmbito, devido ao acondicionamento em espaços
impermeabilizados dos ditos resíduos).
Considera que, ao nível das características naturais dos solos, estas serão bastante alteradas e de
impossível recuperação e, portanto, caracteriza-os de adversos, diretos, irrecuperáveis, permanentes,
localizados, irreversíveis e de magnitude compatível. No que respeita aos usos existentes, considera
adversos, diretos, recuperáveis, temporários, localizados, reversíveis e de magnitude compatível – nas
fases de preparação/exploração. Ao nível da fase de desativação e recuperação (implementação das
medidas de recuperação paisagística), consideram os impactes positivos e permanentes, na medida em
que, resultará num decréscimo do trânsito de veículos e consequente reabilitação dos solos e a
implementação das medidas de recuperação paisagística, nomeadamente, a modelação do terreno,
plantação e sementeira, os quais contribuirão para a prevenção de fenómenos erosivos, melhor fixação
e evolução dos solos.
Globalmente, no que respeita ao descritor em epígrafe, o estudo conclui que “pelas suas características
e os usos que lhe estão afetos, os impactes previstos são considerados pouco significativos adquirindo
um carácter adverso, embora temporário, recuperável, localizado e reversível, com uma magnitude
compatível, nas fases de preparação e exploração do projeto, com a exceção da fase de desativação,
onde devido às ações de recuperação os impactes deverão ser positivos”.

Medidas de minimização
O EIA propõe uma série de medidas de minimização nas diferentes fases (exploração e preparação/
exploração), julgadas necessárias para evitar, minimizar e compensar os efeitos da realização do projeto,
salientando-se as seguintes, no âmbito dos descritores em apreço:
O rigoroso cumprimento da faixa de proteção ao marco geodésico existente (15metros),
restringindo qualquer infraestrutura ou trabalho que dificulte e/ou obstrua a visibilidade entre
vértices geodésicos;
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A implementação do plano de pedreira que deverá garantir a devida drenagem dos terrenos
confinantes;
O desenvolvimento dos trabalhos dentro da área delimitada nas plantas, evitando extravasar esses
limites por máquinas e circulação de veículos, de modo a diminuir a erosão, compactação do solo
e alteração das características e especificidades da área da Reserva Ecológica Nacional em
presença;
A reutilização das terras armazenadas na recuperação da área;
A redução ao estritamente indispensável das ações de desmatação, destruição do coberto vegetal,
limpeza e decapagem dos solos;
A realização dos trabalhos de escavação e aterro logo que os solos estejam limpos, evitando
repetições de ações sobre as mesmas áreas;
A interrupção dos trabalhos em períodos de pluviosidade elevada e adoção de medidas que
assegurem a estabilidade dos taludes, de molde a evitar deslizamentos;
O correto acondicionamento dos materiais potencialmente contaminantes em locais devidamente
impermeabilizados e posterior encaminhamento para empresa licenciada para o efeito.

Conclusão
Face ao exposto, da análise dos descritores “ordenamento do território” e “uso do solo” emite-se
parecer favorável ao projeto de Ampliação da Pedreira “Laboeira”, condicionado ao cumprimento
integral das medidas de minimização preconizadas no EIA, acima enunciadas, sendo de realçar,
sucintamente, o respeito pela faixa de reserva e salvaguarda ao marco geodésico e a adoção das medidas
necessárias à minimização de impactes sobre as áreas da REN em presença.

3.10. Sócioeconomia
A povoação mais próxima da pedreira é Caçus a cerca de 750 m, para Sudoeste e o terreno confronta
em todas as direções com terrenos rústicos.
A área a ampliar, que o proponente pretende anexar à pedreira da “Laboeira”, corresponde a terrenos
pertencentes ao proprietário da empresa, sem intervenções recentes. O EIA refere que apresentam
evidências de intervenções anteriores à atual exploração, correspondentes a explorações também
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referenciadas no levantamento topográfico, abandonadas, e que foram extintas muito antes da empresa
se fixar no local, indicando que as frentes se encontram oxidadas e com vegetação envolvente
abundante.
O acesso à pedreira “Laboeira” pode ser efetuado pela A1, A29, E1 ou pelo IC2 em direção a
Aveiro/Arouca. Após Aveiro, segue-se a direção a Escariz através da estrada municipal 327 que dá
acesso a Alagoas e em seguida a estrada municipal 519 que dá acesso a Caçus. Na direção a Caçus, ao
km 3,785 toma-se o caminho de servidão em terra batida que dá acesso à pedreira objeto do presente
estudo.
De referir que, segundo o EIA, a localização da pedreira não interfere com a normal circulação de
pessoas e veículos.
Os anexos e instalações auxiliares existentes garantem o normal funcionamento da pedreira e
correspondem a instalações sociais, nomeadamente, três contentores móveis, dois que se destinam ao
armazenamento de consumíveis e equipamento de pequeno porte, necessário à normal laboração da
pedreira e um outro contentor que se destina ao armazenamento de óleos, combustíveis e lubrificantes,
para além de um parque de veículos para visitantes, que não circulam pela pedreira, uma área de parque
de produtos acabados, uma zona de transformação industrial composta por uma unidade móvel de
britagem e classificação de inertes, uma zona de produção de cubos/calçada e uma zona de produção de
perpianho ou para outras obras à medida, designadamente, construção civil e obras públicas.
O EIA informa ainda que serão mantidos os 3 postos de trabalho diretos a tempo inteiro (existentes
atualmente).
O período laboral dos trabalhadores da unidade extrativa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
com um intervalo para almoço entre as 12h00m e as 13h00m, sendo sábado e domingo os dias de
descanso semanal.

Caracterização da situação de referência
De acordo com o EIA, a sede de concelho e freguesia de Arouca regista maior população, tanto em
2001 como em 2011, seguido de Santa Eulália e Escariz.
É patente a tendência para o envelhecimento da população, situação que se prevê agravar no futuro com
as baixas taxas de natalidade que se têm vindo a registar globalmente, em todo o país. No concelho de
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Arouca, de um modo geral, a taxa de natalidade tem vindo a diminuir, de 1992 para 2010, o que
contribui para um índice de envelhecimento mais elevado e, de 1992 até 2002, a taxa de natalidade
sofreu algumas oscilações, com tendência mais evidente de 2002 a 2010, com um decréscimo de 2,1%.
Arouca regista uma densidade populacional pouco significativa, no valor de 67,9 habitantes por km2 em
2011, valor que diminuiu face a 2001 (73,82 hab/km2) justificado pelo decréscimo populacional do
concelho. Destaque para a freguesia de Várzea que regista 301,5 habitantes/km2, em 2011, considerável
nível de densidade populacional.
A agricultura praticada nas terras férteis dos vales e meia encosta, o pastoreio nas serras e a enorme
mancha florestal que cobre parte considerável do concelho, constituem desde tempos imemoriais o
sustento das gentes do concelho de Arouca. Atualmente, Arouca possui infraestruturas que dão
qualidade de vida aos seus habitantes que se dedicam a atividades como a tradicional agricultura, a
silvicultura, a pecuária, a vitivinicultura, a serração, a marcenaria, a indústria de calçado, de malas e de
artigos de viagem e os artefactos metalomecânicos.
O uso atual na área de projeto ao uso industrial (devido não só à pedreira em estudo, mas também
devido ao complexo industrial existente na proximidade). Na envolvente mais próxima da área de
projeto predomina o uso florestal, sendo o uso do solo constituído maioritariamente por eucalipto, mas
também em parte por pinheiro bravo, com denso estrato arbustivo. Verificam-se ainda manchas
dispersas de carvalhos.
A população economicamente ativa e empregada revela um número elevado no concelho em estudo, o
que faz com a taxa de desemprego seja relativamente baixa.
É o sector secundário que regista maior número de trabalhadores no concelho de Arouca, com 5169
habitantes. Seguidamente o sector terciário com 2.157 habitantes do concelho empregados.
A indústria transformadora é um dos sectores de atividade que mais pessoas emprega, não só pela
oferta no próprio território municipal, mas também pelos muitos que se deslocam diariamente para
unidades industriais situadas em concelhos vizinhos. Predominando as indústrias do calçado, madeiras e
construção civil, a estrutura empresarial do concelho é atomizada, com cerca de 60% das empresas a
terem menos de 5 pessoas ao serviço, sendo empresas com carácter familiar. No entanto, estão em
expansão e crescimento no concelho, as indústrias de metalomecânica e moldes.
Em 2001, do total de população empregada em Arouca, a profissão “Operários, artífices e trabalhadores
similares”, representa cerca de 33% do total de população empregada em todo o município em estudo.
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O nível de instrução da população do concelho de Arouca é relativamente baixo, uma vez que cerca de
30,88% dos habitantes só possui o 1º ciclo do ensino básico e 17,86% não sabe ler nem escrever. Além
do mais, apenas 5,28% da população possui o ensino secundário completo, sendo mínimo o número de
habitantes com ensino superior.
A acessibilidade ao concelho de Arouca no contexto regional, assenta numa estrutura formada pela
N224, que atravessa o território de norte a sul, e que no Plano Rodoviário Nacional corresponde ao
IC35; pela N327/ N326, principal eixo de penetração no concelho desde o litoral, estruturando o fundo
do concelho até à sede e daí, com características bastante deficitárias, através da Serra da Freita para S
Pedro do Sul; e pela N225, que no Plano Rodoviário Nacional é designada por ER225, ligando Arouca a
Alvarenga e Castro Daire. As estradas de acesso à área da pedreira já licenciada encontram-se em boas
condições de circulação. O acesso direto é feito em terra batido, e segundo o EIA, em excelente estado
de conservação, condição não verificada aquando da visita da CA ao local. Dentro da pedreira, o EIA
indica que os acessos existentes encontram-se igualmente em bom estado de conservação para a
movimentação da maquinaria pesada, tendo-se, no entanto, verificado, no âmbito da referida visita, que
os acessos internos se apresentam bastante desorganizados, carecendo da devida sinalização e
manutenção.

Identificação e avaliação de impactes
População e Povoamento
A caracterização socioeconómica descrita na situação de referência permite, ainda que de um modo
geral, ter perceção que este é um concelho que regista uma ligeira perda populacional e que os
aglomerados populacionais são concentrados.
Uma das inerentes vantagens da ampliação da área da Pedreira n.º 4735 “Laboeira” salientadas no EIA é
a continuidade da empresa proponente Martinho Paiva – Granitos, Lda. por mais 54 anos, e como tal, o
contributo da dinamização do concelho de Arouca, podendo até generalizar para toda a região
envolvente, o que pode funcionar como um incentivo para a fixação de moradia. Contudo, tendo em
consideração que se trata de uma pedreira que emprega 3 pessoas, esta afirmação afigura-se exagerada,
pelo que não será considerada na nesta avaliação.
Os impactes provenientes da pedreira sobre o meio socioeconómico são classificados pelo EIA como
positivos e significativos. Contudo, dada a proximidade a habitações nomeadamente no acesso à
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pedreira, considera-se existirem impactes negativos decorrentes do incómodo causado, quer pela
passagem de camiões, quer da exploração, em termos de alterações das condições de qualidade de vida
por ruído, qualidade do ar e vibrações, não se concordando com a classificação do EIA.
O EIA salienta os impactes negativos associados ao encerramento da pedreira, com a redução do
número dos postos de trabalho, quer dos diretamente ligados à pedreira, quer daqueles que com ela
estão relacionados, como por exemplo, os referentes à atividade transformadora (que utilizam o granito
industrial explorado como matéria-prima).

Aspetos económicos
O EIA salienta que a presente atividade extrativa não é recente no concelho, constituindo uma maisvalia para o concelho. Conclui que durante o período de exploração, previsivelmente por um período
superior a 54 anos, acarretará impactes positivos para a capacidade socioeconómica do concelho,
decorrentes da manutenção do emprego disponível, com eventual incremento no futuro, não só em
relação a postos de trabalho diretos, mas também indiretamente por outras atividades mais a jusante,
nomeadamente a atividade da central de britagem, contígua à pedreira “Laboeira”, e as zonas de
produção de cubos/calçadas, perpianho para outras obras à medida, o que constitui um complexo fabril.
Contudo, tal como referido, tendo em consideração que se trata de uma pedreira que emprega 3
pessoas, considera-se exagerada esta afirmação, pelo que não será considerada nesta avaliação.

Acessibilidades e mobilidade
Fluxos de Tráfego
O EIA apresenta um cálculo de previsão de tráfego de pesados, indicando a circulação de 4 camiões por
dia, o que corresponde a um tráfego na ordem dos 90 camiões por mês, o que segundo o EIA
corresponde à situação atual na envolvente, com os idênticos fluxos de tráfego de viaturas pesadas na
região por parte da normal atividade extrativa da pedreira em causa, uma vez que não haverá alteração
da capacidade de extração de granito atual. Contudo, em caso de alteração no sistema produtivo ou no
ritmo de extração calculado no Plano de Lavra, estas previsões serão alteradas, podendo ocorrer, no
futuro, uma variação nas reservas comerciais proporcional ao nível do fluxo de tráfego.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 818
Projeto de Ampliação da Pedreira de Granito n.º 4735, “Laboeira” – Arouca
Março de 2014

55/76

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Deste modo o EIA não 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 há alguns
anos. Salienta a existência de uma ocorrência considerada habitual por parte das populações locais mais
próximas da área em estudo, que já criaram mecanismos de adaptação a esta pedreira “Laboeira”.
Acresce ao referido no EIA a continuação da contribuição progressiva da degradação das estradas e
acessos ao local.
Contrariamente ao referido no EIA, consideram-se estes impactes negativos, significativos e
permanentes durante o período de exploração que se prevê estender por mais cerca de 54 anos.

Medidas de minimização
O estudo aponta para a adoção de medidas de minimização de carácter geral aplicáveis a este descritor
embora complementares também a outros descritores. Contudo, consideram-se ajustadas apenas as
seguintes:
Privilegiar os recursos humanos da região devendo recorrer sempre que possível a mão-de-obra
local;
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos
ou em más condições, garantindo a limpeza regular dos acessos e da área afeta à pedreira,
possibilitando a sua normal utilização por parte da população local;
Vedação e sinalização de todo o perímetro da área de intervenção, atendendo à área de
ampliação, de forma a limitar a entrada de estranhos à pedreira e evitar acidentes;
Controlar a velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira.

Monitorização
No caso em estudo e relativamente ao descritor sócioeconomia, não são propostos planos de
monitorização específicos.
Contudo, considera-se importante acrescentar a seguinte proposta de Programa de Monitorização dos
Aspetos Socioeconómicos:
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Divulgação do projeto, através de um Plano de Comunicação, por exemplo, na Junta de Freguesia, que
deverá basear-se num livro de registo (da responsabilidade do proponente), acompanhado de
informação com as principais caraterísticas do projeto, bem como das medidas de minimização e das
monitorizações a aplicar, conforme o estipulado na Declaração de Impacte Ambiental, nos termos em
que vier a ser elaborada.
Este Plano de Comunicação deverá apresentar uma linguagem acessível e cumprir a função essencial de
constituir uma ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas as ações de divulgação do projeto
junto da população local e do público interessado, em geral.
Os resultados do plano de comunicação terão de ser vertidos num Relatório, a entregar à Autoridade
de AIA, com periodicidade anual e durante a toda fase de exploração do projeto, que deverá conter as
eventuais sugestões e/ou pedidos de informação registados, bem como o seguimento que lhes foi dado
pelo proponente.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado ao cumprimento das
medidas de minimização propostas, e plano referido, bem como das medidas genéricas e respeitantes a
outros descritores, cuja implementação contribuirá para melhoria dos níveis de bem-estar da população
em geral.

3.11. Resíduos
Caracterização da situação de referência
A pedreira já se encontra em laboração, pelo que muitos dos efeitos (positivos e negativos) sobre os
diferentes fatores ambientais já se fazem sentir. A esta atividade está sempre associada a produção de
alguns tipos de resíduos, nomeadamente, óleos usados, absorventes, materiais filtrantes, filtros de óleo,
pneus usados e alguns tipos de metais ferrosos, tendo sido apresentado o enquadramento legal, com a
identificação e quantificação dos resíduos que é expectável gerar nesta atividade extrativa. Foi ainda
apresentada a origem dos resíduos e efetuada a sua classificação pelos respetivos códigos LER e ainda
foram definidas as condições dos locais de armazenagem, até serem encaminhados para empresas
devidamente licenciadas para o efeito.
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Identificação e avaliação dos impactes
Os impactes devem-se essencialmente à produção, derrame ou mau acondicionamento dos resíduos,
podendo nas diferentes fases da vida útil da pedreira causar a contaminação dos solos e das águas
(superficiais ou subterrâneas).
As operações de manutenção mais complexas não serão efetuadas no local e a empresa já possuiu
algumas boas práticas relacionadas com o acondicionamento dos resíduos, sendo de salientar o
armazenamento temporário dos óleos em bidões estanques, dentro de bacia de retenção, até serem
recolhidos por empresas licenciadas para o efeito.
Os impactes gerados pelo descritor Resíduos foram classificados, para todas as fases de projeto, como
adversos, diretos, recuperáveis, temporários, localizados, reversíveis e de magnitude compatível.

Medidas de minimização
Para minimizar os impactes resultantes das operações de exploração da Pedreira, deverão ser
implementadas as seguintes medidas:
Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à
recolha e tratamento das águas ou solos contaminados;
Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir potenciais derrames;
Manutenção dos procedimentos implementados, nomeadamente uma correta e estruturada
gestão dos resíduos produzidos, armazenados num contentor devidamente impermeabilizado,
coberto, equipado e organizado, de forma a permitir que os resíduos produzidos são separados
por tipologia, em recipientes (bidões), com bacias de retenção, evitando assim derrames para fora
do contentor, contaminando as águas e solos;
Os resíduos deverão ser armazenados temporariamente de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor, designadamente deverá ser mantida em bom estado a
bacia de retenção de óleos já existente e caso esta se revelar exígua, devera ser construída uma
nova com a capacidade e dimensões ajustadas. Posteriormente, os resíduos deverão ser
encaminhados para destino final adequado (encaminhados para empresas devidamente licenciadas)
de forma a evitar possíveis contaminações e derrames para os solos ou meio hídrico;
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Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida,
junto de todos os trabalhadores, a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio
para reciclagem;
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos;
Implementação e cumprimento das medidas preconizadas no Plano de Lavra e no PARP.

Monitorização
O Plano Geral de Monitorização para a Gestão de Resíduos proposto definiu que a frequência de
monitorização deverá será constante e terá a seguinte constituição:
a) Objetivos da monitorização
A monitorização a nível da gestão de resíduos terá duas abordagens: por um lado pretende-se uma
atuação constante no sentido de prevenir e remediar potenciais ocorrências como os derrames e
contaminação dos solos, o controlo dos locais de armazenamento de resíduos e a recolha seletiva
desses resíduos referenciados (óleos, sucatas), por parte de empresa credenciada, gestão diária de
resíduos sólidos urbanos, controlo dos locais de manutenção de equipamentos/viaturas, etc. Por outro
lado, pretende-se controlar e acompanhar o cumprimento da legislação em vigor.
b) Fases da monitorização
A monitorização processa-se por cinco fases/procedimentos:
1) Identificação e registo de potenciais ocorrências (por exemplo, derrame de óleos no solo);
2) Correção de problemas;
3) Manutenção dos locais de recolha de armazenamento de resíduos, nomeadamente depósito em
bidões de óleos e sucatas, contentores de RSU, etc., que deverão ser armazenados em local
impermeabilizado;
4) Documentação e arquivo de todas as guias de acompanhamento de resíduos;
5) Preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR).
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c) Periodicidade
Procedimento será constante e diário durante a vida útil da pedreira. As condições deverão ser aferidas
pelo encarregado da pedreira numa base semanal. Desta forma, deve ser deverá ser verificada
diariamente a triagem, de modo a detetar situações de acondicionamento incorreto e eventuais
contaminações dos resíduos valorizáveis, o que poderia comprometer a sua reciclagem da triagem,
deverá ainda ser verificado o estado de manutenção dos contentores de resíduos, as condições de
armazenamento, os locais de manutenção, etc., intervindo em função da análise efetuada através das
operações de manutenção necessárias.
Em acréscimo, deverá ser apresentado, em sede de licenciamento, Plano de Gestão de Resíduos de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de Fevereiro.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável, desde que sejam
salvaguardadas as medidas de minimização e seja implementado o plano de monitorização apresentado
no estudo, bem como elaborado e implementado um plano de gestão de resíduos nos termos do artigo
10.º do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de Fevereiro.

3.12. Património
Caracterização da situação de referência
O descritor patrimonial do EIA referente ao Projeto de Ampliação de Pedreira de Granito nº 4735
(Pedreira da Laboeira), freguesia de Escariz, concelho de Arouca recorreu à metodologia de trabalho
adequada tendo alcançado os seguintes resultados:
“No decorrer da pesquisa documental identificaram-se 14 ocorrências de natureza patrimonial, uma
delas (ocorrência 1) encontra-se classificada como Monumento Nacional, situadas na Área de Estudo
embora nenhuma se situe no interior da AID do projecto ou seja a área de ampliação da pedreira, nem
na área já licenciada.
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Na fase de trabalho de campo identificaram-se duas ocorrências patrimoniais de tipologia idêntica no caso
troços de calçada (ocorrências 15 e 16). Em ambos os casos estas ocorrências situam-se na envolvente
exterior imediata da área de ampliação da pedreira.” (cf. Pág. 114).

Identificação e avaliação dos impactes
Não são previsíveis impactes diretos negativos sobre as duas ocorrências patrimoniais (ocorrências 15 e
16) uma vez que estas se encontram na envolvente exterior da área de ampliação: “De uma forma geral,
considera-se que o licenciamento da área de ampliação da pedreira não seja susceptível de implicar impactes
directos negativos significativos sobre os dois elementos patrimoniais, desde que os trabalhos associados se
cinjam ao interior da área de ampliação definida em projecto, uma vez que estas ocorrências se situam no
exterior da área de projecto. (cf. Pág. 175).

Medidas de minimização:
As medidas de minimização a aplicar adequam-se à fase de preparação e exploração e deverão
contemplar:
O acompanhamento arqueológico em permanência das acções com impacte no solo e que impliquem
revolvimento ou remoção de terras (decapagens do solo até à rocha, escavação e outras), na área de
incidência do projecto.
O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá ainda realizar prospecção arqueológica nas zonas
destinadas a áreas funcionais da obra (acessos, estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, de
depósito e outras) caso estas não se integrem na área agora prospectada.” (cf. Págs. 208 e 209)

Conclusão
Da visita realizada pudemos constatar a coerência do projeto com o estudo patrimonial apresentado,
pelo que este merecerá parecer favorável desde que cumpridas as medidas de minimização
preconizadas.
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3.13. Parecer da Entidade Licenciadora (Direção Regional de Economia do Norte)
A Direção Regional de Economia do Norte, na qualidade de entidade coordenadora do licenciamento,
emitiu o seguinte parecer:
Trata-se de processo de licenciamento de ampliação de uma pedreira que aproveita a exploração de um recurso
endógeno, assumindo-se como uma atividade económica com alguma relevância na região.
O investimento em análise do ponto de vista desta Direção regional tem como principais méritos a valorização e
aproveitamento de recursos endógenos, a contribuição para o incremento do valor bruto de produção de
recursos minerais e a diversificação da produção nacional de minérios não metálicos.
Associado à exploração desta pedreira existem duas unidades industriais, uma de fabricação de cubos e outra de
quebra, britagem e classificação de pedra. Ambas encontram-se licenciadas junto desta Direção Regional.
No que respeita ao projeto de licenciamento/ampliação da área de exploração de pedreira propriamente dito,
esta Direção Regional, na qualidade de entidade licenciadora da pedreira, nada tem a opor ao mesmo do ponto
de vista formal e técnico, aguardando a conclusão do procedimento de AIA a fim de o requerente fazer a
entrega formal do pedido de licenciamento, caso a DIA venha a viabilizar a ampliação desta pedreira no local
pretendido.
Em face do exposto esta Direção Regional, de uma forma geral, é favorável à instalação e ampliação deste tipo
de unidades industriais desde que seja respeitada a legislação regulamentadora do exercício da actividade de
exploração de pedreiras através da aplicação das melhores técnicas disponíveis no sentido de serem
minimizados os impactes negativos causados por esta actividade e sejam respeitadas as regras definidas pelos
planos que definem e regulamentam o ordenamento do território.
Deverá ainda em vida da pedreira ser garantido no final da mesma a reabilitação ambiental dos locais afectados
de modo a que esta actividade possa ser enquadrada no âmbito de uma política de desenvolvimento industrial
sustentável.

3.14. Pareceres Externos
Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara
Municipal de Arouca (CMA), que prestou resposta em tempo (parecer em anexo).
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A CMA refere que A pedreira de granito da “Laboeira” enquadra-se no Plano Diretor Municipal de Arouca, na
carta de ordenamento, em solo rural, inserindo-se em parte na classe de Espaços Florestais, e parte na classe de
Espaços de Exploração de Recursos Geológicos e Espaços Industriais. Na referida carta de Ordenamento do
PDM de Arouca a pedreira encontra-se devidamente assinalada como pedreira ativa, através de simbologia
específica.
Relativamente à carta de condicionantes verifica-se que o Estudo de Impacte Ambiental e respetivo Aditamento
identifica e acautela as condicionantes aplicáveis.
Assim, na sequência do solicitado vem este município, emitir parecer favorável ao Projeto de Ampliação da
Pedreira de granito - Laboeira -, reiterando o reconhecimento de interesse público manifestado a este projeto
através de aprovação em Assembleia Municipal de 28 de abril 2012.

4. CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio,
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública decorreu
durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 6 de janeiro e o seu final a 3 de fevereiro de 2014.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou
solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA e dos respetivos Aditamentos, considera-se que a informação reunida e
disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Assim, face ao exposto ao longo do presente Parecer Final, e tendo em consideração que os impactes
mais significativos poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de
minimização, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto de Ampliação da Pedreira de
Granito n.º 4735, “Laboeira”, condicionado:
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1) À apresentação à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, dos seguintes elementos:
a) Plano de Monitorização das Vibrações;
b) Plano de Monitorização da Qualidade do Ar, de acordo com o definido na Nota Técnica
elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente: “Metodologia para a monitorização de níveis de
partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental”, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro;
c) “Plano de erradicação e controlo da instalação das espécies vegetais exóticas invasoras na área
de implantação do projeto”, com destaque para a mimosa (Acacia dealbata), com identificação e
cartografia das áreas de intervenção e controlo na área de implantação do projeto e envolvente,
bem como definição das técnicas, procedimentos e cuidados adequados. Na sequência da
identificação das áreas atrás mencionadas, o plano deverá propor medidas que permitam viabilizar
o referido controlo na área envolvente do projeto, em articulação/colaboração, sempre que
possível, com o(s) proprietário(s) dos terrenos confinantes;
d) Plano de acompanhamento/verificação da manutenção das cortinas arbóreas existente e a
implementar;
e) Proposta alternativa dos Planos de Plantação e de Sementeiras do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística, de modo a cumprir os objetivos de restabelecer a vegetação natural,
valorizar e potenciar as condições ecológicas locais e a paisagem e incrementar a fauna e a
biodiversidade. Para o efeito, os planos deverão ser redefinidos, substituindo o pinheiro bravo por
espécies arbóreas e arbustivas pertencentes à vegetação autóctone (carvalhais), como as referidas
no Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e
Vouga (PROF AMPEDV). As espécies deverão constituir um conjunto diversificado e heterogéneo
de espécies autóctones (arbóreas, arbustivas e herbáceas), de interesse conservacionista
(importantes para a fauna), que permitam restaurar e aumentar a variedade de microhabitats
disponíveis, disponibilizando áreas de refúgio, de alimentação e de reprodução para os vários
grupos faunísticos. As espécies arbustivas deverão incluir as espécies que identificam o Habitat
natural 4030 Charnecas secas europeias, afetado pelo projeto;
f) Retificação do Orçamento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística de modo a dar
cumprimento ao estabelecido na alínea anterior, bem como a incluir os custos relativos aos
trabalhos de abertura de covas, adubação, transporte, etc., e prestar resposta ao constante no
caderno de encargos;
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g) Plano de Gestão de Resíduos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de
Fevereiro.
2) À realização de uma campanha de monitorização da Qualidade do Ar, de acordo com o Plano de
Monitorização que venha a ser aprovado, nos termos da condicionante supra 1.b), até um ano após
emissão da Declaração de Impacte Ambiental.
3) À prestação da caução, relativa ao Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, a determinar pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte na fase de licenciamento, nos
termos previstos no artigo 52º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro.
4) Ao integral cumprimento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística e das Medidas de
Minimização elencadas no presente Parecer (que englobam as propostas no EIA e aceites pela CA, e
as avançadas pela CA), e às demais, consideradas de conveniente implementação no decurso da
realização do projeto, bem como à apresentação e implementação dos Planos de Monitorização.

6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Exploração
MM1 – Garantir a drenagem e estabilidade das escombreiras temporárias.
MM2 – Construção de um sistema de valas de drenagem para recolher as águas de escorrência de
forma a evitar que estas circulem livremente na área de exploração, conduzindo-as e reintegrando-as na
rede de drenagem natural, através de:
- uma vala a construir a montante da zona de escavação, que terá como função recolher e
encaminhar as águas pluviais que escorrem pela encosta para a rede de drenagem natural, antes
de estas atingirem a zona de escavação;
- uma “depressão” situada no último piso da pedreira, a qual recebe toda a água da zona de
desmonte propriamente, de modo a recolher as águas pluviais no interior da zona de escavação.
Caso se verifique uma acumulação excessiva, esta água será reencaminhada para a vala de
drenagem, uma vez que já se encontra livre de partículas sólidas em suspensão.
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MM3 – Limpeza e manutenção dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas a instalar a
montante na periferia da área de escavação e da rede a instalar no interior da pedreira.
MM4 – As águas pluviais conduzidas para a bacia de decantação no último piso da pedreira e que
poderão ser restituídas à rede de drenagem natural em casos de acumulação excessiva, deverão cumprir
com as condições a definir na licença de descarga que vier a ser emitida para o efeito e que deverá ser
requerida atempadamente pelo proponente.
MM5 – Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes
(óleos e lubrificantes), todos os trabalhadores da pedreira devem ser instruídos para que, caso se detete
algum derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento enviado para
reparação,

devendo

a

área

contaminada

ser

confinada

e

sujeita

a

um

processo

de

limpeza/descontaminação.
MM6 – Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se
à recolha e tratamento das águas e/ou solos contaminados.
MM7 – Assegurar a limpeza da fossa séptica (recetora dos efluentes domésticos), sempre que
necessário, pelos serviços camarários e manter registo das operações de limpeza.
MM8 – Implementação de aspersores nos tapetes da unidade de britagem de modo a diminuir as
partículas em suspensão e sua disseminação, resultado das operações de fragmentação e cominuição da
rocha.
MM9 –

Definição e manutenção dos acessos no interior da pedreira. Os acessos e circulação de

máquinas deverão coincidir com os existentes, de modo a evitar a destruição solo e do coberto vegetal
envolvente.
MM10 – Execução das ações de recuperação paisagística em simultâneo com as ações de exploração
da pedreira, ao longo da sua vida útil, de forma a garantir a minimização dos impactes negativos do
projeto desde as primeiras fases da lavra.
MM11 – Preservação de agrupamentos vegetais autóctones, dos exemplares arbóreos existentes (que
deverão ser marcados e devidamente protegidos com vedações/resguardos) e manutenção de todos os
revestimentos vegetais executados.
MM12 – Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de
áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações
do solo e de acordo com as características do mesmo. Nos períodos de chuva, as terras vegetais devem
ser cobertas com material impermeável durante o armazenamento temporário, o qual deve ser efetuado
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em locais planos e estáveis a fim de evitar escorregamentos e arrastamento para a rede hidrográfica. Na
existência de grandes quantidades de terras vegetais, estas devem ser armazenadas em pargas.
MM13 – As terras provenientes de áreas onde seja identificada a presença de espécies exóticas
invasoras, que venham a ser objeto de decapagem, devem ser completamente separadas da restante
terra vegetal e levadas a depósito próprio, assegurando-se a sua não disseminação durante o transporte.
Consequentemente, não devem ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer tipo de recuperação de
áreas intervencionadas.
MM14 – Caso venha a ser necessário utilizar terras de empréstimo durante a recuperação faseada,
deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam
plantas invasoras.
MM15 – Implementação de medidas adequadas de longo prazo, decorrentes do “Plano de erradicação
e controlo da instalação das espécies exóticas invasoras” na área de implantação do projeto.
MM16 – A biomassa vegetal e outros resíduos vegetais resultantes das atividades de desarborização e
desmatação devem ser removidos de modo controlado, privilegiando-se a sua reutilização. As ações de
remoção devem ser realizadas preferencialmente fora do período crítico dos incêndios florestais e
utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas.
MM17 – Desbaste de vegetação confinado às zonas de efetiva exploração e respetivos acessos e
conservação de todas as áreas onde não se prevê intervenção, sempre de acordo com o estipulado no
plano de pedreira.
MM18 – Nas zonas que forem sendo objeto de recuperação, deverá ser interdita a circulação de
veículos e pessoas exceto para trabalhos de manutenção e conservação.
MM19 – Plantação de material arbóreo no remate da pedreira a sudoeste, de modo a colmatar vistas
sobre a povoação de Caçus, e desta sobre a pedreira. O material vegetal deverá constar da flora
autóctone da região, e deverá ser aplicado com alturas superiores a 2m.
MM20 –

Observância da legislação nacional de proteção do sobreiro, relativamente aos exemplares

ocorrentes na área de estudo.
MM21 –

Obrigatoriedade de execução e manutenção da faixa de descontinuidade do combustível

florestal, na periferia da pedreira, com as dimensões previstas no n.º 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº
124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro e de acordo com
os critérios do Anexo do referido diploma.
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MM22 – Privilegiar os recursos humanos da região devendo recorrer sempre que possível a mão-deobra local.
MM23 – Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem
obstruídos ou em más condições, garantindo a limpeza regular dos acessos e da área afeta à pedreira,
possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
MM24 – Vedação e sinalização de todo o perímetro da área de intervenção, atendendo à área de
ampliação, de forma a limitar a entrada de estranhos à pedreira e evitar acidentes.
MM25 – Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração.
MM26 – Rigoroso cumprimento da faixa de proteção ao marco geodésico existente (15metros),
restringindo qualquer infraestrutura ou trabalho que dificulte e/ou obstrua a visibilidade entre vértices
geodésicos.
MM27 – Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos), através da instalação
de aspersores e/ou com apoio de cisterna móvel, e manutenção dos acessos interiores não
pavimentados.
MM28 – Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, em
alternativa, de injeção de água, tendo em vista impedir a propagação ou a formação de poeiras
resultantes das operações de perfuração.
MM29 – Correto armazenamento de todos os materiais potencialmente contaminantes em local
adequado, impermeabilizado, coberto e com bacias de retenção.
MM30 – Correta gestão dos resíduos produzidos, armazenados num contentor móvel devidamente
impermeabilizado, coberto, organizado e com bacias de retenção, de forma a garantir que os resíduos
produzidos são separados por tipologia, em recipientes e separados de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor, até serem recolhidos por empresas especializadas para o seu
tratamento e destino final adequado.
MM31 – Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida, junto de
todos os trabalhadores, a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
MM32 – Manutenção de registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
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MM33 – Acompanhamento arqueológico em permanência das ações com impacte no solo e que
impliquem revolvimento ou remoção de terras (decapagens do solo até à rocha, escavação e outras), na
área de incidência do projeto.
MM34 – O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá ainda realizar prospeção
arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra (acessos, estaleiros, depósitos de terras,
áreas de empréstimo, de depósito e outras) caso estas não se integrem na área agora prospetada.

Fase de Desativação
MM35 –

Previamente à desativação da pedreira, deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para

aprovação, um Plano de Gestão Ambiental específico para aquela fase.

7. MONITORIZAÇÃO
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
regime jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação
que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a
garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as
que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e
importância, os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os
parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no
cumprimento da legislação em vigor;

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 818
Projeto de Ampliação da Pedreira de Granito n.º 4735, “Laboeira” – Arouca
Março de 2014

69/76

Parecer Final da Comissão de Avaliação

– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a
alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das
medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade
do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de
diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos
específicos estipulados.
A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas
também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se
manifestarem eficazes.
Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado
para a fase de exploração são Vibrações, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Gestão dos Resíduos e
Aspetos Sócio-económicos.
Periodicamente deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e principalmente na envolvente do projeto.
Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum
fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de
imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma
de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos.
A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de
serem revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.
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Ambiente Sonoro
Está previsto um plano geral de monitorização para o ruído, que permite controlar os valores de
emissão de ruído para o meio ambiente de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor e
que evite potenciais impactes junto de recetores sensíveis:
a) Objetivos da monitorização
O plano de monitorização pretende, por um lado, controlar os valores de emissão de ruído para o meio
ambiente de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor, e por outro lado, evitar
potenciais impactes junto de recetores sensíveis. De um modo geral, a monitorização tem os seguintes
objetivos:
- Controle constante das emissões de ruído para o meio ambiente;
- Verificação das previsões efetuadas na Avaliação de Impactes;
- Avaliação da necessidade da implementação de medidas mitigadoras;
- Avaliação da eficácia das medidas mitigadoras;
- Registo histórico do ambiente sonoro da área avaliada.

b) Fases da monitorização
A monitorização processa-se em cinco fases:
1. Definição dos pontos de medição;
2. Recolha de valores;
3. Análise e tratamento dos dados;
4. Elaboração de Relatório;
5. Estudo e recomendação das medidas mitigadoras em função dos resultados obtidos.
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c) Enquadramento legal
A legislação em vigor em matéria de ruído ambiente é o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que
tem por objetivo a prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora tendo em vista a salvaguarda da
saúde e do bem-estar das populações.

d) Caracterização da fonte e área envolvente
Descrição da fonte emissora de ruído (equipamentos/máquinas utilizados no processo de exploração,
bem como o horário de laboração da empresa), bem como da sua envolvência (existência de outras
fontes emissoras de ruído).

e) Parâmetros a Monitorizar
Os parâmetros acústicos a monitorizar, são o Indicador de ruído diurno, o Indicador de ruído
entardecer, o Indicador de ruído noturno, o Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Nível
sonoro médio de longa duração e o Nível de avaliação (nível sonoro contínuo equivalente). Deverão
ainda ser monitorizados os parâmetros meteorológicos, a temperatura do ar, velocidade e direção do
vento, precipitação, e nebulosidade.

f) Técnica de Medição
Nos procedimentos de ensaio a metodologia a adotar será a constante da Norma NPISO1996-1:2011 e
NPISO1996-2:2011. Deve ser considerado o exposto nos documentos publicados pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente no Guia Prático para medições de ruído ambiente e no
Decreto-lei em vigor.

g) Localização e Caracterização dos Pontos de Amostragem
O ponto de amostragem deverá ser o mesmo ponto que foi utilizado aquando da caracterização da
situação de referência e no caso de reclamações deve também ser também realizadas monitorizações
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nesses pontos. Os procedimentos de seleção de locais devem ser devidamente documentados e
identificados recorrendo a meios como fotografias da área envolvente e um mapa pormenorizado.

h) Periodicidade de Medição
A situação de referência foi caracterizada com base na Campanha realizada no âmbito do estudo
impacte ambiental (ano zero), devendo ser realizada novas campanhas bienais (de modo a acompanhar a
evolução dos níveis de emissão de ruído) ou caso se verifique alteração do processo produtivo ou
sempre que surjam reclamações.
Caso se verifique, sistematicamente, que os valores limite estão a ser cumpridos, a periodicidade poderá
passar a ser quinquenal. Esta alteração deverá ser solicitada pelo Proponente e terá que ser previamente
validada pela Autoridade de AIA.

i) Análise dos Resultados Obtidos
Como critério de interpretação dos resultados obtidos deverão ser seguidos os valores indicados no
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. A interpretação dos resultados far-se-á confrontando os
resultados obtidos com os limites legais em vigor, tendo em consideração as condições meteorológicas
registadas durante a campanha. Se os níveis sonoros ultrapassarem os valores limite estipulados na
legislação vigente, dever-se-ão adotar medidas minimizadoras, sendo a sua eficácia avaliada nas
campanhas subsequentes e/ou analisar a eficácia das medidas de minimização já adotadas. Em função dos
resultados, poder-se-á ajustar os locais de avaliação, bem como a periodicidade de amostragem.

Aspetos Sócio-económicos
Divulgação do projeto, através de um Plano de Comunicação, por exemplo, na Junta de Freguesia, que
deverá basear-se num livro de registo (da responsabilidade do proponente), acompanhado de
informação com as principais caraterísticas do projeto, bem como das medidas de minimização e das
monitorizações a aplicar, conforme o estipulado na Declaração de Impacte Ambiental, nos termos em
que vier a ser elaborada.
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Este Plano de Comunicação deverá apresentar uma linguagem acessível e cumprir a função essencial de
constituir uma ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas as ações de divulgação do projeto
junto da população local e do público interessado, em geral.
Os resultados do plano de comunicação terão de ser vertidos num Relatório, a entregar à Autoridade
de AIA, com periodicidade anual e durante a toda fase de exploração do projeto, que deverá conter as
eventuais sugestões e/ou pedidos de informação registados, bem como o seguimento que lhes foi dado
pelo proponente.

Plano Geral de Monitorização para a Gestão de Resíduos
Objetivos da monitorização
A monitorização a nível da gestão de resíduos terá duas abordagens: por um lado pretende-se uma
atuação constante no sentido de prevenir e remediar potenciais ocorrências como os derrames e
contaminação dos solos, o controlo dos locais de armazenamento de resíduos e a recolha seletiva
desses resíduos referenciados (óleos, sucatas), por parte de empresa credenciada, gestão diária de
resíduos sólidos urbanos, controlo dos locais de manutenção de equipamentos/viaturas, etc. Por outro
lado, pretende-se controlar e acompanhar o cumprimento da legislação em vigor.

Fases da monitorização
A monitorização processa-se por cinco fases/procedimentos:
1) Identificação e registo de potenciais ocorrências (por exemplo, derrame de óleos no solo);
2) Correção de problemas;
3) Manutenção dos locais de recolha de armazenamento de resíduos, nomeadamente depósito em
bidões de óleos e sucatas, contentores de RSU, etc., que deverão ser armazenados em local
impermeabilizado;
4) Documentação e arquivo de todas as guias de acompanhamento de resíduos;
5) Preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR).

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 818
Projeto de Ampliação da Pedreira de Granito n.º 4735, “Laboeira” – Arouca
Março de 2014

74/76

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Periodicidade
Procedimento será constante e diário durante a vida útil da pedreira. As condições deverão ser aferidas
pelo encarregado da pedreira numa base semanal. Desta forma, deve ser deverá ser verificada
diariamente a triagem, de modo a detetar situações de acondicionamento incorreto e eventuais
contaminações dos resíduos valorizáveis, o que poderia comprometer a sua reciclagem da triagem,
deverá ainda ser verificado o estado de manutenção dos contentores de resíduos, as condições de
armazenamento, os locais de manutenção, etc., intervindo em função da análise efetuada através das
operações de manutenção necessárias.
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Anexo I
Ofício CCDR-N ID 1404851, de 2013-07-11
Ofício CCDR-N ID 1443933, de 2013-10-08
Declaração de Conformidade ID 1507648, de 2013-12-20
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Anexo II

Planta de Localização
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