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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2”,
relativo a um projeto de execução, foi remetido pela entidade licenciadora – Direção Regional de
Economia do Norte (DRE-N) –, 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 disposto na alínea b) do ponto 1 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2012, de 31 de
outubro, com a alteração produzida pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março (RJAIA).
O projeto em avaliação, relativo à ampliação da atual área licenciada de 215.00 m2 para uma área total
de 283.924 m2, localiza-se na União de Freguesias de Fornelo e Vairão, concelho de Vila do Conde,
distrito do Porto e o seu Proponente é a empresa MonteAdriano – Engenharia e Construção, S.A.
A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA, de acordo com o disposto no artigo 9º do RJAIA, nomeou a
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades:
– CCDR-Norte, que preside à CA;
– Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N), nos
termos da alínea b) do ponto 2 do artigo 9º;
– Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), de acordo com o disposto na alínea d) do ponto
2 do artigo 9º;
– Direção Regional de Economia do Norte (DRE-N), nos termos da alínea h) do ponto 2 do artigo
9º.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-N) está representada na CA pelo Sr. Eng.º António
Afonso, a DRC-N pela Sra. Dra. Belém Paiva 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, Sr.
Eng.º Luís Santos, Sr. Eng.º Manuel Silva, 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 c) do ponto 1 do artigo 9º do RJAIA, o presente documento
traduz a informação recolhida pela CA e pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos estabelecidos
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no Anexo V do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexos II e III da Portaria n.º 330/2001, de
2 de abril.

Atendendo ao disposto no ponto 6 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2012, de 31 de outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, a AAIA convidou o proponente a efetuar a
apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, reunião que ocorreu a 11 de dezembro de 2013.
De acordo com o estipulado no ponto 5 do artigo 14º do RJAIA, tendo o procedimento sido instruído a
11 de novembro de 2013, a apreciação da conformidade do EIA teria de ocorrer até ao dia 31 de
dezembro de 2013. No entanto, e ao abrigo do ponto 8 do artigo 14º do diploma citado, houve
suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, através da solicitação de elementos
adicionais no dia 12 de dezembro de 2013, tendo decorrido 18 dias úteis do prazo estipulado (ofício que
constitui anexo ao presente parecer).
Os elementos mencionados foram recebidos a 07 de março de 2014, pelo que a data limite para
avaliação de conformidade passou para o dia 25 de março de 2014.
Após análise do Aditamento ao EIA, entendeu-se não estar reunida toda a informação necessária para
uma correta compreensão do projeto e respetivos efeitos no ambiente, já que o Estudo, em conjunto
com o Projeto, se admitiram incoerentes e evidenciaram falhas graves ao nível dos critérios integrantes
do documento denominado “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA”, desenvolvido pelo então
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.
Neste seguimento, foi remetido ao Proponente, a 25 de março de 2014, 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.
A 16 de junho de 2014 foram apresentadas nesta Autoridade de AIA alegações, com vista a ultrapassar
os motivos que fundamentaram a proposta de desconformidade do EIA.
Analisada a documentação mencionada, a CA concluiu que o estudo em apreço estava corretamente
organizado no que respeita ao exercício da Avaliação de Impacte Ambiental e que estava de acordo com
as disposições legais em vigor nesta área.
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A informação, complementada com os elementos adicionais solicitados e as alegações apresentadas em
sede de audiência prévia, preenchia genericamente os requisitos do índice de matérias a analisar e que
constam do Anexo V do diploma citado.
Neste pressuposto, a Autoridade de AIA declarou, a 3 de julho de 2014, a conformidade do EIA (cópia
em anexo).
Não obstante, aquando da declaração de conformidade do EIA, foram ainda solicitados elementos
complementares (ofício que constitui anexo ao presente parecer). Este novo Aditamento ao EIA foi
recebido a 22 de julho de 2014.
A CA efetuou uma visita ao local do projeto no dia 29 de julho de 2014, tendo sido acompanhada por
representantes do Promotor e respetivos consultores. Neste âmbito, e após análise dos elementos
complementares recebidos, considerou-se oportuno solicitar novos esclarecimentos, conforme
memorando da visita em anexo. Tendo-se constatado, tal como referido no EIA, que a área de
ampliação tinha já sido objeto de intervenção não licenciada, foi dado conhecimento desta situação à
Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (cópia do ofício
em anexo).
Ao abrigo do ponto 10 do artigo 14.º do RJAIA, foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Vila do
Conde que prestou resposta em tempo.
A Consulta do Público decorreu entre os dias 10 de julho e 6 de agosto de 2014, num total de 20 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, conforme disposto no artigo 49.º do RJAIA, nos moldes da
alínea n) do n.º 3 do artigo 8.º do diploma, 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 4138, designada “Vila Verde n.º 2”, e cujo proponente é a empresa MonteAdriano – Engenharia e
Construção, S.A.
O principal objetivo da empresa é anexar terrenos contíguos ao atual licenciamento (que, de acordo
com o EIA, já se encontram intervencionados em cerca de 50% da área de ampliação), para que a
pedreira possa dispor de uma vida útil de mais 45 anos.
A atual área licenciada da pedreira “Vila Verde n.º 2” é de 215.00 m2, pretendendo-se aumentar para um
total de 283.924 m2, o que representa uma área de ampliação de 68.424 m2.
A pedreira localiza-se na União das Freguesias de Fornelo e Vairão, concelho de Vila do Conde, distrito
do Porto. As povoações e lugares mais próximos da pedreira e área de ampliação são: Vila Verde
(Fornelo) a Oeste e Outeiro (Guidões – Concelho de Trofa) a Sudeste.
De salientar que a área encontra-se marginada a SE pelo limite do concelho de Vila do Conde com a
Trofa.
Na área envolvente mais imediata predominam os espaços florestais degradados, as culturais anuais de
regadio nas manchas agrícolas associadas às zonas de baixa mais planas e os povoamentos densos de
eucalipto, nas zonas mais montanhosas.
O acesso ao local faz-se por um desvio na E.M.534 a cerca de 330 m do cruzamento com a entrada
Vairão – Porto, a cerca de 10 km de Vila do Conde.
O acesso de viaturas ligeiras e pesadas (tanto a atual área licenciada da pedreira como área ampliação)
estará assegurado através dos acessos já existentes

Antecedentes
Os trabalhos na pedreira “Vila Verde n.º 2” iniciaram-se há cerca de 30 anos.
A área da pedreira atualmente licenciada foi objeto de dois procedimentos de AIA, ao abrigo da
legislação em vigor à data, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, sendo a empresa exploradora da
pedreira nessa altura a BRITAVE, S.A.
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Após declaração de desconformidade ao Estudo de Impacte Ambiental inicialmente apresentado
(elaborado de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 189/90, de 6 de junho, revogado previamente
ao início do procedimento), e reformulação deste de acordo com a legislação então vigente, foi exarada,
a 24 de julho de 2001, uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
A 21 de novembro de 2006 foi efetivada a transmissão da licença de exploração para a MonteAdriano –
Agregados, S.A., proponente do projeto aquando do início deste procedimento de AIA. Entretanto, esta
empresa foi objeto de uma operação de fusão por incorporação, no que concerne ao objeto da sua
atividade, na sociedade MonteAdriano – Engenharia e Construção, S.A. (pertencente ao grupo Elevo,
criado em março de 2013) sendo, em consequência, declarada extinta.
Neste seguimento, a DRE-N, enquanto entidade licenciadora do projeto, comunicou a esta Autoridade
de AIA que, por despacho de 24-02-2014 do Srº Diretor Regional do Norte do Ministério da Economia, foi ao
abrigo do artigo 37º do D.L. 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto Lei nº 340/2007
de 12 de Outubro, autorizada a transmissão da licença de exploração da pedreira nº 4138, denominada “VILA
VERDE Nº 2”, para o explorador MONTEADRIANO – Engenharia e Construção, SA”.

Descrição do Projeto
A pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2”, tem como principal objetivo a exploração de granito industrial
para construção civil e obras públicas. Inserida nos terrenos da área licenciada da pedreira, a empresa
explorada possui uma central de britagem, estabelecimento industrial n.º 258-I, anexo de pedreira,
licenciado na Direção Regional de Economia do Norte, onde é transformado e aproveitado todo o
material desmontado.
Na figura seguinte está representada a implantação da pedreira, distinguindo-se, com limite a azul, a área
licenciada e, com limite a vermelho, a área de ampliação. Existe uma zona intervencionada a SE que não
está afeta à área a licenciar, e cuja intervenção, de acordo com o descrito no EIA, não foi efetuada nem
pelos trabalhos de exploração da pedreira “Vila Verde n.º 2”, nem pela empresa.
Para além da zona já referida, a área onde se pretende ampliar a pedreira já foi objeto de intervenção
em cerca de 248.800 m2, tendo portanto excedido a área licenciada em aproximadamente 33.300 m2.
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Figura 1: Foto aérea com a situação atual da área da pedreira “Vila Verde n.º 2. Fonte: EIA.

Desde o início da exploração da pedreira “Vila Verde n.º 2”, que o método de desmonte se processa
em flanco de encosta a céu aberto e em corta e traduz-se atualmente numa área de escavação
constituída por 6 bancadas de exploração, com alturas variáveis entre os 12 e os 15 metros.
Atualmente, os trabalhos de desmonte incidem essencialmente num piso entre as cotas topográficas dos
128 aos 140 metros, o que perfaz uma altura de 12 metros no que será o piso 1 da pedreira.
A restante área corresponde aos anexos de pedreira dos quais fazem parte (ver Figura 2):
- Armazém de resíduos;
- Oficina de manutenção;
- Parque de viaturas;
- Escritórios;
- Posto de transformação;
- Balança;
- Lavagem de rodados;
- Armazém de ferramentaria;
- Separador de hidrocarbonetos;
- Zona de instalação do grupo de britagem e classificação móvel;
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- Instalações sociais;
- Stock de material;
- Central de betuminoso a frio, que, segundo informação do explorador no decurso da visita da CA,
e ao contrário do referido no estudo, encontra-se desativado.

Figura 2: Esquema representativo de alguns do anexos de pedreira. Fonte: Plano de Lavra.

Plano de Lavra
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
nº 340/2007, de 12 de outubro, foram definidas áreas de forma a otimizar quer os aspetos relacionados
com a exploração, funcionalidade e segurança da pedreira, quer com os aspetos ambientais.
Como já mencionado anteriormente, segundo o artigo 10º-A do diploma referido, a pedreira “Vila
Verde n.º 2” pertence à classe 1, uma vez que se trata de uma pedreira com área igual ou superior a
25 ha.
O desmonte continuará a ser efetuado, dando continuidade aos trabalhos já existentes nos pisos em
flanco de encosta e em corta, por degraus direitos e de cima para baixo de acordo com as boas regras
de execução da exploração. A evolução da pedreira (já considerando a atual área licenciada e a área de
ampliação pretendida) passará, em primeira instância, pela ampliação da área de desmonte atualmente
existente e definição dos pisos superiores, de acordo com a configuração projetada.
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Uma vez definidos os pisos e as frentes de desmonte, a evolução prevista consistirá em desmontar os
pisos de cima para baixo até atingir a configuração final. Na tabela seguinte consta um resumo das áreas
funcionais previstas, de acordo com a lavra projetada para a pedreira.

Tabela 1: Síntese das áreas previstas para a pedreira. Fonte: EIA.

As Zonas de Defesa são as mencionadas no Anexo II do Decreto-Lei nº 270/01, de 6 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro. Segundo este diploma, de
acordo com a localização da área licenciada, área de ampliação e zona de desmonte prevista, foram
identificados os seguintes objetos a proteger:
- Prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos murados ou não – 10 m;
- Caminhos públicos – 15 m.
As zonas de defesa identificadas perfazem uma área de aproximadamente 29.088 m2, que corresponde a
cerca de 10,3 % da área a licenciar. A figura seguinte é um exemplo ilustrativo das zonas de defesa.
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Figura 3: Zonas de defesa previstas no Plano de Lavra. Fonte: Plano de Lavra.

O método de exploração praticado assenta na criação de degraus, com patamares de trabalho. A altura
dos degraus é habitualmente constante e a largura variável durante a fase de exploração. Por
conseguinte, durante a fase de exploração, a altura dos degraus não é regular. No entanto, de acordo
com o previsto, a altura média prevista será de 12 m. Relativamente à largura dos degraus, esta depende
da evolução dos trabalhos, não devendo ser nunca inferior a 8 m durante a fase de exploração, de modo
a permitir a circulação de meios e equipamentos em condições de segurança. No que respeita 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 patamares com largura média
de 4 metros, na sua configuração final.
De acordo com os pressupostos referidos que resultam no planeamento da exploração apresentado nas
peças desenhadas em anexo ao EIA, estima-se que as reservas exploráveis na atual pedreira licenciada
“Vila Verde n.º 2” e ampliação sejam da ordem dos 3.507.609,88 m3.
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O tempo de vida útil de uma pedreira corresponde ao tempo necessário para a extração das reservas
calculadas a uma determinada taxa de extração.
No caso da pedreira “Vila Verde n.º 2” a capacidade de extrativa, de acordo com os meios afetos em
pleno funcionamento, é, em média, de 200.000 ton/ano. Para efeitos de cálculo de vida útil, e
recorrendo à massa volúmica média para o granito explorado na pedreira (2.603 kg/m3), anualmente são
explorados 76.923 m3/ano de granito.
Tendo o objetivo de extrair a totalidade das reservas exploráveis calculadas em 3.507.609,88 m3, estimase que o tempo de vida útil para a exploração seja de aproximadamente 45 anos.

Tabela 2: Reservas expectáveis e cálculo do tempo de vida útil estimado. Fonte: Plano de Lavra.

O desmonte será efetuado multidirecionalmente em praticamente todos os quadrantes cardeais, visto
que se irá criar um novo piso no fundo da pedreira, e todos os outros pisos terão um desmonte
longitudinal para criação de caminhos e rearranjo da configuração da pedreira. Em traços gerais a
sequência de trabalhos será a seguinte:
– FASE 1 (atual, até 6 anos)
- Trabalhos de desmatagem de terras de cobertura para alargamento da área de desmonte na
zona de ampliação;
- Encaminhamento das terras de cobertura para o aterro localizado no topo Norte da pedreira;
- Instalação da unidade de produção de areias;
- Armazenamento dos finos produzidos na unidade de produção de areias, num local próximo à
mesma;
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- Beneficiação e construção de caminhos necessários para o avanço da exploração;
- Construção do piso 1 da pedreira entre as cotas 128 e 140;
- Continuação do desmonte nas frentes atualmente existentes, de forma a criar um alinhamento
favorável para as futuras operações de desmonte.
Os pisos a desmontar serão os pisos superiores entre as cotas 216 e 176, correspondendo
respetivamente aos pisos 8, 7, 6 e 5;
- O desmonte será efetuado favorecendo a construção de uma bancada regular no sentido
longitudinal, esta operação facilitará as operações tanto de desmonte como o sistema de carga e
transporte implementado. As condições de segurança também serão favorecidas adotando esta
configuração.
Prevê-se que no final deste período (de 6 anos), tenham sido desmontados cerca de 490.504 m3 de
granito, tendo por destino a transformação em agregados de diferentes calibres.

– FASE 2 (do 6º ao 11º ano)
- Continuação do desmonte nas frentes atualmente existentes na zona licenciada em direção à
zona a ampliar, que corresponderão aos pisos 2, 3 e 4, nomeadamente entre as cotas 140 e 176;
- Não se preveem operações de decapagem nesta fase, visto que a pedreira avançará nos níveis
inferiores aos avançados na fase 1;
- Continuação do armazenamento dos finos produzidos na unidade de produção de areias, num
local próximo à mesma.
Durante este período prevê-se que tenham sido desmontados cerca de 379.478,07 m3 de granito,
tendo por destino a transformação em agregados de diferentes calibres e que a configuração da
pedreira seja a que se apresenta na figura seguinte.

– FASE 3 (do 11º ao 13º ano)
- A duração temporal desta fase é bastante curta e destina-se especificamente ao desmonte do
piso 1 da pedreira “Vila Verde n.º 2”. Os trabalhos na fase seguinte passarão pela continuação dos
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pisos anteriores seguindo a mesma configuração: bancadas de 12 metros de altura com inclinações
correspondentes de 12º e patamares de trabalho de 9 metros;
- Continuação do armazenamento dos finos produzidos na unidade de produção de areias, num
local próximo da mesma;
- No sentido de otimização da exploração, poderão arrancar nesta fase os trabalhos de
construção dos caminhos finais de exploração, assim como a decapagem da área virgem indicada
anteriormente.
Durante este período prevê-se que tenham sido desmontados cerca de 160.212,59 m3 de granito,
tendo por destino a transformação em agregados de diferentes calibres.

– FASE 4
- A duração temporal desta fase, ao contrário da anterior, é bastante elevada devido às várias
mudanças estruturais que ocorrerão entre a exploração e o que será a configuração final;
- Durante este tempo prevê-se, como já referido, que o desmonte seja efetuado por degraus
direitos de cima para baixo, deixando uma faixa, isenta de terras de cobertura, de pelo menos 2 m
de largura circundando e limitando o bordo da área de exploração;
- Os trabalhos após o 13º ano de exploração iniciam-se com a decapagem das terras de cobertura
que serão depositadas na parga existente, para posterior utilização nas ações de recuperação
paisagística;
- O desmonte ocorrerá entre as cotas 224 e 128, correspondendo a 8 bancadas de 12 metros de
altura com patamares de 9 metros e inclinação de 12º;
- Quando se esgotarem as reservas previstas para a fase 4, e consequentemente para este
projeto, serão efetuadas operações de suavização de taludes, que se traduzem na diminuição de
patamar para 4 metros de largura e alteração de inclinação da bancada de 12º para 20º;
- A partir do 13º ano irá iniciar-se o processo de enchimento da cavidade a partir das bancadas
cuja exploração já tenha terminado, e as operações deverão seguir o preconizado no Plano
Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP).
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Durante este período prevê-se que tenham sido desmontados cerca de 2.477.415,26 m3 de granito,
tendo por destino a transformação em agregados de diferentes calibres.

Figura 4: Esquema representativo da localização dos stocks até ao início dos trabalhos de recuperação paisagística.
Fonte: Plano de Lavra.

As terras de cobertura resultantes terão origem nos trabalhos de decapagem a realizar para a definição
da área de escavação, sendo ainda contemplada, de acordo com o ponto 1 alínea b) do artigo 44º do
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de
12 de outubro, relativo às boas regras de execução da exploração, uma faixa de pelo menos 2 metros
em torno do bordo superior da escavação isenta de terras de cobertura.
As terras de cobertura resultantes dos trabalhos de decapagem deverão ser corretamente armazenadas
em parga, cuja localização se prevê que venha a ser no quadrante Norte da área a licenciar.
Deve ser garantido o correto armazenamento dos solos de cobertura, tanto quanto possível próximo
do seu estado inicial, para posterior reconstituição dos terrenos e flora autóctone durante a fase de
recuperação paisagística.
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O volume esperado de terras de cobertura ronda os 3.500 m3, conforme cálculos efetuados (ver tabela
3).

Tabela 3: Cálculo do volume de terras a armazenar. Fonte: Plano de Lavra.

As instalações auxiliares e oficinas existentes e que garantem o normal funcionamento da pedreira são
as seguintes:
- Instalações Sociais e administrativas
As instalações sociais (instalações sanitárias, balneários e escritório) dão apoio simultâneo aos
colaboradores afetos à pedreira e aos colaboradores da unidade de transformação;
- Oficina e Armazéns
Na oficina e nos diversos armazéns são realizadas as operações de manutenção e armazenados os
diferentes consumíveis necessários às atividades praticadas no local. Estas instalações encontram-se impermeabilizadas. As manutenções do equipamento móvel são realizadas por uma equipa
externa que se encarrega tanto das vistorias ao equipamento, como das avarias pontuais que
possam ocorrer. Por sua vez, as manutenções ao equipamento fixo (unidade de britagem e
classificação por exemplo) são realizadas por funcionários internos e afetos à pedreira;
- Central de betuminoso a frio
Constatou-se na visita da CA que este equipamento se encontra desativado;
- Zona de armazenamento temporário de resíduos;
- Área de Transformação e stock
Stock de finos inertes provenientes da produção de areias – regime temporário.
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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 elementos
complementares, 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
Geologia
Segundo o EIA, a região em estudo localiza-se predominantemente em terrenos de rochas eruptivas,
num afloramento granítico alcalino (Granito da Póvoa do Varzim) e, do ponto de vista geotectónico,
insere-se na Zona Centro-Ibérica (ZCI) do Maciço Ibérico.
É referido que, na área de implantação do projeto, o granito tem um perfil de alteração que
compreende a existência de um horizonte esquelético de terra vegetal e um horizonte de saibro
granítico, esbranquiçado, com espessura variável em função do tipo de transição para a rocha sã. Por
último, existe um horizonte de rocha sã constituída por blocos graníticos intactos. Trata-se de uma
rocha de grão médio a grosseiro, onde os minerais constituintes do granito, o feldspato potássico, a
plagióclase e o quartzo, surgem sem evidenciarem qualquer simetria à vista desarmada. São visíveis
cristais de biotite e por vezes surgem raros megacristais, em geral com contornos arredondados, de
feldspato potássico.

Geomorfologia
O EIA menciona que, em termos fisiográficos, o concelho de Vila do Conde caracteriza-se como sendo
uma zona de relevos fracos, onde predominam as planícies e as colinas de pouca altitude e expressão
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volumétrica. Em termos genéricos, a Pedreira “Vila Verde n.º 2” está enquadrada numa região de
relevos fracos, cortada por muitas linhas de água, na maioria tributárias do rio Ave, que atravessam a
região em extensão, de Leste a Oeste.
Segundo o EIA, a região a Oeste da pedreira é formada por extensa superfície de abrasão marinha,
coberta ainda em alguns pontos por depósitos de praias antigas, verificando-se que esta superfície desce
gradualmente para o mar, com cotas de aproximadamente 40 a 50 metros. Para o lado nascente da
Pedreira, ou seja, para o interior os relevos apresentam-se mais vigorosos, destacando-se na envolvente
da Pedreira “Vila Verde n.º 2”, a serra de Santa Eufémia (com 2.387 m de altitude), com os esporões da
Suavidade de Palmazão (221 m), o monte Grande (194 m), o monte de Guidões (215 m), a serra de
Vermoim (232 m), a Norte o monte do Marão (210 m) que mais diretamente influencia a área de
intervenção global do projeto (com cotas entre 150 a 225 m).
É ainda referido que, no local de implantação do projeto, as altitudes médias se situam entre os 130 m e
os 210 m, os declives são acentuados, podendo ultrapassar os 40% e que, quanto à orientação das
encostas, a área da pedreira está exposta a Oeste.

Sismicidade
O EIA refere que, segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, desenvolvida pelo então
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica em 1997 e disponibilizada pelo Instituto Português do
Mar e da Atmosfera, o local da Pedreira “Vila Verde n.º 2” está inserido numa zona de intensidade
sísmica VI.
É também referido que, sendo o local em estudo de fraca sismicidade, se localiza na zona D de risco
sísmico (Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e Pontes) – a zona de menor
risco sísmico.

Em conclusão, considera-se que a caracterização da situação de referência foi devidamente estruturada
e efetuada.
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Identificação e avaliação de impactes ambientais
Geologia e Geomorfologia
O EIA refere que ao explorar-se um recurso geológico se está a criar uma situação de recuperação
irreversível e de magnitude severa, uma vez que o recurso geológico é finito e não renovável à escala
humana.
Segundo o EIA, na fase de exploração, os impactes na geologia estão diretamente ligados às duas
principais operações inerentes à atividade extrativa, indispensáveis para a extração do granito com fins
industriais, a saber, desmonte da massa mineral e deposição de materiais e são classificados como
negativos, diretos, irrecuperáveis, permanentes, localizados, irreversíveis e severos, sendo, no entanto,
mitigáveis, se as soluções apresentadas no Plano de Pedreira forem cumpridas.
Relativamente à fase de desativação/recuperação, o EIA refere que, por norma, acarretará impactes
positivos, tendo em conta a execução das medidas apresentadas no PARP para as zonas
intervencionadas aquando da exploração, sendo que a área da pedreira será alvo 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. Por último, é ainda referido que a implementação integral do PARP irá permitir a minimização
dos impactes ambientais resultantes destes descritores, não se perspetivando a ocorrência de outro tipo
de situações nesta fase do projeto.

Em conclusão, considera-se que os impactes, no âmbito da geologia, para a fase de exploração, foram
corretamente identificados e classificados. Contudo, os impactes na geomorfologia não foram sequer
identificados. Não obstante, considera-se que os impactes na geomorfologia, também decorrem do
desmonte da massa mineral e deposição de materiais, adquirindo a mesma classificação.
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 resultantes dos fatores
ambientais em análise, uma vez que a implementação do PARP é estritamente cumprimento do projeto
– Plano de Pedreira. Considera-se que as ações a desenvolver nesta fase são equivalentes às
desenvolvidas na fase de exploração.
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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;
Encerramento e recuperação de todas as frentes já exploradas que se revelem desnecessárias ao
processo produtivo;
Cumprimento do Programa Trienal de acordo com o ponto 3 do Artigo 29º do Decreto-Lei n.º 340/2007,
de 12 de outubro;
Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (PL e PARP);
Explorar unicamente nos locais indicados, onde há recurso com valor comercial, evitando assim a maior
afetação da geologia do local;
Garantir as inclinações de taludes indicados em projeto no sentido de precaver deslizamentos.
Considera-se que a maioria das medidas propostas consiste no estrito cumprimento do Plano de
Pedreira, 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 uma medida de minimização dos impactes ambientais
resultantes dos fatores ambientais em análise, uma vez que a implementação das ações constantes do
mesmo é estrito cumprimento do projeto em avaliação – Plano de Pedreira.

Conclusão
Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais “Geologia e
Geomorfologia” para o projeto de “Ampliação da Pedreira n.º 4138 – Vila Verde n.º 2”, condicionado ao
cumprimento da seguinte medida de minimização, aplicável à fase de exploração:
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Garantir a drenagem e estabilidade dos escombros.

Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que os fatores ambientais
“Geologia e Geomorfologia” assumem um carácter “Relevante”, face à tipologia do projeto,
apresentando-se seguidamente a avaliação da significância dos impactes:
Fator Ambiental:
Geologia e Geomorfologia
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
X
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.2. Vibrações
Caraterização da situação de referência
O EIA refere que em estruturas sujeitas a solicitações dinâmicas originadas pela propagação de
vibrações no maciço rochoso, torna-se necessário minimizar as vibrações induzidas pela detonação, quer
nas estruturas, quer nos maciços rochosos de fundação, de modo a reduzir a probabilidade de
ocorrerem danos estruturais.
De modo a prevenir potenciais danos nas estruturas, após a determinação da lei que rege a propagação
das ondas sísmicas no meio rochoso, deve ser estimado o grau de vibração máximo tolerado pelos
diferentes tipos de estruturas próximas da escavação (por forma a serem criados limites de segurança) e
a frequência de ressonância da estrutura.
Os danos, ocorrentes em estruturas, motivados por vibrações dependem da resposta dinâmica do
próprio edifício, sendo condicionados (White et al., 1993):
- Tipo e característica das vibrações: frequência, duração, energia transmitida;
- Tipo de maciço onde a fundação assenta;
- Características de vibração estrutural e não estrutural do edifício.
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Dada proximidade a recetores sensíveis, é relevante a monitorização de vibrações com origem na
pedreira “Vila Verde n.º 2”.
A empresa monitoriza desde 2005 as vibrações induzidas pelas pegas de fogo com vista a acompanhar a
situação do local selecionado.
O objetivo da monitorização de vibrações originadas por desmontes com explosivos, será detetar e
registar o movimento vibratório do terreno e/ou estruturas próximas, por forma a poder estudar a
magnitude e interação dos fenómenos vibratórios originados pela detonação das cargas explosivas.
No caso concreto da pedreira em estudo e uma vez que o local onde está implantada a pedreira está
próximo de casas de habitação (a cerca de 250 m), a determinação das vibrações será importante, uma
vez que existem recetores sensíveis passíveis de serem incomodados pelo normal funcionamento da
atividade.
Em Portugal vigora desde 1983 a NP 2074, destinada a fixar um critério de limitação de valores de
parâmetros característicos das vibrações, produzidas por explosões e solicitações similares, tendo em
vista os danos subsequentes. A norma estabelece um valor limite para a velocidade de vibração, função
do tipo de construção (a), terreno de fundação (b) e número de solicitações diárias (g), que depois é
comparado com a velocidade de vibração medida.
Na ausência de construções sensíveis, e ao tipo de maciço rochoso envolvido, o limite de velocidade de
pico admissível é de 20 mm/s.
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”. A norma estabelece
valores para a velocidade de vibração de pico vL (m/s), de acordo com a expressão: vL = α.β.δ.10-2.
A campanha de medição de vibrações decorreu durante o ano de 2013, num ponto de medição, tendo
sido efetuadas, até agosto, 12 pegas de fogo. As pegas de fogo foram efetuadas de acordo com o
previsto no diagrama de fogo.
Assim, mediante os critérios estabelecidos pela NP 2074 (1983), os valores máximos obtidos,
<13,4 mm/s, não ultrapassam o limite máximo admissível 20 mm/s.
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Identificação e avaliação de impactes ambientais
Tendo em consideração a fraca solicitação induzida, ou seja, pela ausência prevista de emissões com
significado, não é expectável a ocorrência dos impactes normalmente associados às vibrações, não
afetando os edifícios avaliados.

Medidas de minimização
Aquando da execução das pegas de fogo, dever-se-ão cumprir as condições de segurança, para que não
resultem impactes ou prejuízo grave para a integridade de pessoas e bens. O resultado final terá sempre
como objetivo a eliminação de projeções e a minimização de vibrações no solo.

Monitorização
As vibrações deverão ser monitorizadas sempre que ocorram pegas de fogo.
O Plano de Monitorização para as Vibrações apresentado no EIA merece aceitação, pelo que o mesmo
está transcrito no capítulo 7. do presente parecer.

Conclusão
Considera-se que a situação de referência foi devidamente caracterizada e os impactes decorrentes das
ações inerentes às diferentes fases do projeto foram identificados e caracterizados corretamente.
Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente ao fator ambiental “Vibrações”.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto.
Fator Ambiental:
Vibrações
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
X
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
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Fator Ambiental:
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

Vibrações

X

Em sede de reunião plenária da CA, foi questionada a preponderância atribuída a este descritor, tendo-se
concluído pela manutenção de “Relevante”, por maioria dos votos dos presentes (“Não Relevante”: 1;
“Relevante”: 5; “Determinante”: 0; Abstenções: 1).

3.3. Recursos Hídricos
O abastecimento de água das instalações sociais é efetuado a partir de um reservatório de água que é
abastecido regularmente pelos bombeiros. No caso da água para consumo humano, a empresa recorre
ao uso de água engarrafada. A água utilizada nas restantes operações da pedreira, nomeadamente
lavagem de rodados e sistema de desempoeiramento, tem origem na água acumulada na lagoa de
retenção, onde são recolhidas as águas pluviais da exploração.
As águas residuais domésticas da empresa são encaminhadas para fossa séptica seguida de poço
absorvente. Para o efeito, a empresa é titular da licença de descarga de águas residuais domésticas no
solo n.º L01302/2012-RH2.1198.E.
As águas pluviais do interior da área de exploração, bem como da zona da oficina e estação de serviço,
são encaminhadas para um sistema composto por dois tanques de retenção onde ocorre a
sedimentação de sólidos, sendo posteriormente descarregadas numa linha de água próxima, denominada
de Ribeira de Guardais.
Para o efeito, a empresa é titular da licença de descarga de águas residuais L004422.2014.RH2. De
salientar que as águas pluviais da zona da oficina e estação de serviço são sujeitas a tratamento
complementar composto por separadores de hidrocarbonetos, antes de serem encaminhadas para o
tanque de sedimentação.
Devido ao facto da exploração estar localizada em zona de cabeceira, o sentido de escoamento é o
oposto à cavidade, pelo que não é justificável a necessidade de valas para drenagem do escoamento
superficial.
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Caracterização da situação de referência
Recursos Hídricos Superficiais
O local em estudo enquadra-se na Bacia Hidrográfica do rio Ave, abrangendo por conseguinte uma área
que integra a Região Hidrográfica RH2 Cávado/Ave/Leça.
De acordo com a cartografia militar, na área em estudo é possível verificar a existência de duas
cabeceiras de linha de água. Uma destas linhas de água encontra-se demarcada na área anteriormente
licenciada e que já foi intervencionada. Neste caso, já houve regeneração natural do terreno, não sendo
portanto proposta qualquer intervenção neste espaço. A outra linha de água localiza-se mais a norte,
dentro da área de ampliação e sob a escombreira existente. Neste caso, o projeto prevê a reabilitação
da linha de água repondo o leito natural e a colocação de vegetação em consonância com a envolvente.
De realçar que as linhas de água em causa nascem no interior da área de exploração e não têm
expressão significativa, sendo que a situação atual no terreno é diferente daquela que é representada na
cartografia.

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 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 são conhecidas captações de água que possam ser
influenciadas pela exploração da pedreira.
Não estão previstas alterações na lavra da pedreira relativamente à situação atual, 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.
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Identificação e avaliação de impactes ambientais
Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
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.
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, este troço inicial
da 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, verifica-se a existência da cabeceira
de uma linha de água a norte, sob a escombreira existente. Neste caso, o projeto prevê a reabilitação da
linha de água repondo o leito natural e a colocação de vegetação em consonância com a envolvente.
Durante as fases de preparação e exploração, os principais impactes do descritor Recursos Hídricos,
caracterizam-se pela potencial alteração da qualidade das águas superficiais, devido a casos esporádicos
de arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão, que ocorrem sobretudo
em períodos de maior pluviosidade.
A interseção e abaixamento dos níveis freáticos com possibilidade de alteração da qualidade da água
subterrânea é outro dos impactes previsíveis. Porém, à semelhança do que aconteceu até aqui, não está
prevista a intersecção de lençóis freáticos.
Em situação extrema e pontual, poderá ocorrer de derrame de óleos provenientes do normal
funcionamento da maquinaria que poderão também afetar a qualidade das águas superficiais e
subterrâneas.
Visto que a instalação dispõe de sistemas para disposição das águas residuais do tipo domésticas (fossa
séptica) e industriais (tanques de sedimentação), prevê-se que os impactes serão pouco significativos.
Durante a fase de desativação não é previsto qualquer impacte negativo nas águas superficiais e
subterrâneas, no pressuposto de que o local será sujeito a um processo de recuperação paisagística.
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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;
- A descarga das águas pluviais tratadas nos tanques de sedimentação, deve cumprir com as
condições impostas na licença de descarga L004422.2014.RH2, emitida para o efeito;
- A descarga das águas residuais domésticas no solo, deve cumprir com as condições impostas na
licença de descarga L01302/2012-RH2.1198.E, emitida para o efeito;
- 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;
- Manutenção periódica e limpeza anual dos sistemas de disposição de águas residuais (fossa séptica e
tanques de sedimentação);
- Manutenção da bacia de retenção de óleos virgens e usados. Esta é uma medida complementar de
gestão de resíduos, mas que acaba por ter efeito direto na prevenção dos impactes sobre os
recursos hídricos;
- Reabilitação de um pequeno troço da linha de água existente sob a escombreira a norte, com
reposição do seu leito natural e vegetação.

Monitorização
Face aos impactes identificados, o EIA prevê um plano de monitorização das águas subterrâneas,
mediante a colheita de água de um furo de captação da vizinhança, que deverá ser escolhido em função
da proximidade da área da pedreira, com o qual se concorda. Esta monitorização encontra-se descrita
no capítulo 7. do presente parecer.
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Ao nível das águas superficiais, deverá ser dado cumprimento ao programa de monitorização previsto na
licença de descarga das águas pluviais que passam pelo tanque de sedimentação (apresentada em anexo).

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
espectável 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.
Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor Recursos
Hídricos na avaliação de impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerados como
“não relevante”.
Fator Ambiental:
Recursos Hídricos
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.4. Ruído
Caraterização da situação de referência
O EIA procedeu à caracterização da situação de referência no que respeita ao fator ambiental Ruído,
tendo para o efeito sido efetuadas medições na periferia da pedreira, com o intuito de caracterizar a
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área a este nível, e em particular junto dos recetores sensíveis passíveis de serem afetados pelas
atividades desenvolvidas na pedreira, tendo para tal sido considerados 3 pontos de amostragem para a
realização dos ensaios para medição de níveis de pressão sonora, para a determinação do critério de
incomodidade e do critério de exposição máxima, conforme tabela e representação cartográfica
seguintes:
PONTO

DISTÂNCIA DO PONTO DE
MEDIÇÃO À ATIVIDADE

RECETORES

DISTÂNCIA DO PONTO DE
MEDIÇÃO AO RECETOR

1
2
3

30 m
15 m
90 m

Habitação
Habitação
Habitação

7m
5m
20 m

Figura 5: Localização dos pontos de medição do Ruído.
Fonte: Relatório do Ruído Ambiental, Anexos dos Anexos Técnicos ao EIA.

Tendo por base os resultados apresentados para o Critério de Incomodidade, pode-se concluir que, no
que respeita ao período de referência diurno, a atividade encontra-se de acordo com as exigências
regulamentares.
Já relativamente ao Critério de Exposição máxima, verificou-se que:
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- As envolventes aos pontos 1 e 3 estão expostas a um valor de Lden superior ao valor definido
para zonas sensíveis, mas inferior aos valores definidos para zonas mistas e não classificadas;
- A envolvente do ponto 2 está exposta a um valor de Lden inferior aos valores definidos para
zonas sensíveis, zonas mistas e não classificadas;
- As envolventes dos pontos 1 e 3 estão expostas a um valor de Ln superior ao valor definido para
zonas sensíveis, mas inferior aos valores definidos para zonas mistas e não classificadas;
- A envolvente do ponto 2 está exposta a um valor de Ln inferior aos valores definidos para zonas
sensíveis, zonas mistas e não classificadas.
Como a pedreira está localizada numa zona não classificada, é possível afirmar que os valores de ruído
obtidos estão abaixo dos valores limite definidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Na fase de exploração, em face dos resultados obtidos no estudo efetuado, para as condições analisadas
(considerando não só a pedreira, mas também a central de britagem que é a maior fonte de ruído), as
emissões de ruído encontram-se de acordo com a legislação vigente, não sendo ultrapassados os valores
limite. Estes impactes, considerando que não é gerada incomodidade digna de registo para as populações
mais próximas, consideram-se por isso: Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários, Extensos,
Reversíveis e de Magnitude Compatível.
Na fase de desativação/recuperação, não é expectável qualquer tipo de impactes a nível do ruído, com o
encerramento da exploração, já que espera-se que a implementação das medidas indicadas no PARP não
provoquem emissões de ruído dignas de registo.

Medidas de minimização
Na fase de exploração, as medidas a implementar visam essencialmente controlar e minimizar os valores
emitidos pela pedreira em estudo, embora os impactes detetados não revelem um peso significativo no
contexto onde a exploração se insere, promovendo um melhor enquadramento no meio envolvente,
pelo que foram propostas as seguintes medidas de minimização:
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- Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a evitar o acréscimo
dos níveis de ruído, cumprindo assim a legislação vigente sobre poluição sonora;
- Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento, este deverá obedecer às melhores tecnologias
disponíveis (o mais silenciosos possível);
- Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas;
- Manutenção das barreiras acústicas instaladas;
- Cumprimento do horário laboral, não podendo impreterivelmente a pedreira funcionar no período
noturno;
- Circulação dos veículos pesados restrito apenas ao horário de laboração da pedreira, evitando o
incómodo junto dos habitantes locais;
- Programação das detonações para horários que envolvam menor afetação dos residentes nas
proximidades;
- Deverão ser feitas medições de ruído na pedreira com a periodicidade definida no Plano de
Monitorização e de forma a analisar a evolução do ruído existente no local. Deverá ser efetuada uma
nova medição no prazo máximo de dois anos.
Considera-se que a maior parte das medidas apresentadas decorre do cumprimento da legislação em
vigor ou de boas práticas, não se constituindo propriamente como medidas de minimização.
Aquando da implementação do Plano de monitorização, e caso os valores das medições assim o
justifiquem, estas medidas de minimização e recomendações deverão ser aferidas, no sentido de
promover uma melhoria contínua em termos do funcionamento regular da pedreira.

Monitorização
O EIA prevê um plano de monitorização do ruído ambiental, que permite controlar os valores de
emissão de ruído, e como qual genericamente se concorda. A descrição do Plano de Monitorização
consta do capítulo 7. do presente parecer.
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Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir a avaliação da significância dos impactes
associados a este fator ambiental.
Fator Ambiental:
Ruído
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Tendo em consideração que no parecer setorial emitido, foi transmitido o entendimento de que, quanto
à sua preponderância, o descritor ruído «está situado entre o “Não Relevante” e eventualmente o
“Relevante”», em sede de reunião plenária da CA, esta questão foi submetida a votação, tendo-se
concluído pela classificação de “Relevante”, por maioria dos votos dos presentes (“Não Relevante”: 1;
“Relevante”: 6; “Determinante”: 0; Abstenções: 0).

3.5. Resíduos
Caracterização da situação de referência
Na caracterização da situação de referência é de salientar que a pedreira é já existente, não sendo
expectável que se alterem os pressupostos de exploração até ao final de vida útil estimada. Tendo em
consideração esta situação, os resíduos produzidos na normal laboração da pedreira são: Outros óleos de
motores, transmissões e lubrificação; Outras emulsões; Embalagens de papel e cartão, Embalagens de plástico;
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; Absorventes, materiais filtrantes
(incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção,
contaminados por substâncias perigosas); Metais não ferrosos; Componentes não anteriormente especificados;
Madeira não abrangida em 20 01 37; Metal; Mistura de resíduos urbanos e equiparados.
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Cada tipo de resíduo elencado foi identificado pelo respetivo código LER, bem como foi apresentada a
sua produção anual e identificados os procedimentos a adotar, tendo ainda sido descritas as condições
dos locais de armazenagem, até ao encaminhamento para empresas devidamente licenciadas para o
efeito.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Durante a fase de exploração os resíduos produzidos nas operações de manutenção da maquinaria,
equipamento móvel e fixo, são armazenados em instalações impermeabilizadas e devidamente
identificadas, sendo depois encaminhados para as empresas licenciadas como operadoras de resíduos
(transporte e destino final).
Havendo a produção e armazenamento temporário de alguns tipos de resíduos poderá eventualmente,
em caso excecional, ocorrer a contaminação de solos e/ou águas (superficiais ou subterrâneas) nas
diferentes fases da vida útil da pedreira.
Na empresa existem boas práticas ambientais relacionadas com o acondicionamento dos resíduos,
devidamente implementadas, pelo que os resíduos encontram-se adequadamente acondicionados em
local impermeabilizado (em bidões individuais, em segurança, e devidamente assinalados), pelo que não
será esperada qualquer contaminação das águas (superficiais ou subterrâneas) ou dos solos.
Assim, eventuais contaminações ocorrerão apenas em casos excecionais e muito raros, devido aos
cuidados existentes na pedreira com o correto acondicionamento dos resíduos em local devidamente
coberto e impermeabilizado, e com sistemas de retenção para hipotéticos derrames (separador de
hidrocarbonetos).
Os impactes neste descritor podem então ser classificados como: Adversos, Diretos, Recuperáveis,
Temporários, Localizados, Reversíveis e de Magnitude Compatível.

Medidas de minimização
Na fase de exploração, para minimizar os impactes dos resíduos resultantes das operações de
exploração da Pedreira foram propostas as seguintes medidas de minimização:
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- Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à recolha e
tratamento das águas e dos solos contaminados;
- Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames;
- Todas as mudanças de óleo, manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos móveis, são
executadas na oficina ou na estação de serviço da pedreira, não se efetuando qualquer destas atividades na
zona de exploração;
- Continuação e reforço do programa de controlo adequado de mudança e recolha de óleos e lubrificantes
usados na maquinaria associada à pedreira;
- Manutenção da bacia de retenção de óleos (virgens e usados) já existente e encaminhamento destes
resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis contaminações e derrames para
os solos ou meio hídrico;
- Manutenção dos separadores de hidrocarbonetos deverá ser realizada por operadores de resíduos
licenciados para o efeito;
- Os efluentes resultantes do Parque de Resíduos, da Estacão de Serviço e da Oficina são tratados em dois
separadores de hidrocarbonetos distintos (o efluente resultante do Parque de Resíduos e da Estacão de
Serviço é tratado num separador de hidrocarbonetos e o efluente resultante da oficina é tratado em outro
separador de hidrocarbonetos). A água residual resultante deste tratamento é encaminhada para um tanque
de sedimentação, antes de se proceder à descarga final na linha de água;
- Manutenção e verificação do Parque de Resíduos (impermeabilizado, coberto, equipado e organizado, de
forma a permitir uma correta e estruturada gestão dos resíduos produzidos) organizado em quatro secções
distintas (Secção de Resíduos Perigosos; Secção de Resíduos Não Perigosos; Secção de Óleos e Secção de
Sucata);
- A segregação dos resíduos é da responsabilidade de todos os presentes nas instalações da empresa,
existindo diversos Ecopontos distribuídos pela pedreira, para deposição seletiva dos resíduos. Assim, deverá
manter-se e reforçar esta prática ambiental, de separação de resíduos por tipologia, colocação em recipientes
estanques separados por tipologia e perigosidade, em local impermeabilizado e coberto, como apresentado
na caracterização da situação de referência;
- Quando os Ecopontos se encontram cheios procede-se à sua deposição no Parque de Resíduos, estando a
sua supervisão a cargo do Responsável do Parque de Resíduos (RPR) que verifica se os resíduos se encontram
devidamente segregados, sendo depois encaminhados para destino final adequado, por um Operador de
Resíduos licenciado;
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- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento de resíduos;
- Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP.

Monitorização
A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais a prevenção de potenciais impactes ao
nível de derrames e contaminação do solo e o cumprimento da legislação em vigor, sendo o
procedimento constante e diário durante a vida útil da pedreira, com a verificação diária da triagem e
das condições de armazenamento/acondicionamento, de modo a detetar e corrigir situações de
inconformidades, tendo sido proposto no EIA um Plano de Monitorização, com o qual se concorda
genericamente, e que se descreve no capítulo 7.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável, desde que sejam
salvaguardadas as medidas de minimização elencadas no capítulo 6., seja implementado plano de
monitorização proposto no EIA, bem como seja 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.
Para efeitos de aplicação do IAP, a avaliação da significância dos impactes associados a este fator
ambiental está representada no quadro seguinte, considerando-se o descritor “Não Relevante” para a
avaliação do projeto.
Fator Ambiental:
Resíduos
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X
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3.6. Qualidade do Ar
Caracterização da situação de referência
A caracterização da qualidade do ar ambiente da área em estudo foi efetuada. Por solicitação do
proponente, a XZLab – Laboratório de Ensaios da XZ Consultores, S.A., foi incumbida da realização
de ensaios para a avaliação da qualidade do ar.
Os ensaios foram realizados de 17 de setembro a 4 de outubro de 2012, em 2 pontos de amostragem,
junto a recetores sensíveis, para determinação dos níveis de concentração de referência do poluente
PM10, conforme Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, identificados na tabela abaixo e mapa
de localização:
PONTOS

DISTÂNCIA DO PONTO DE
MEDIÇÃO À ATIVIDADE

RECETORES

DISTÂNCIA DO PONTO DE
MEDIÇÃO AO RECETOR

1

235 m

Habitação

2m

2

40 m

Habitação

5m

Figura 6: Localização dos pontos de medição das PM10.
Fonte: Relatório da Avaliação da Qualidade do Ar, Anexos dos Anexos Técnicos ao EIA.
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Na indústria extrativa, o principal fator de alteração da qualidade do ar é o empoeiramento (emissão
para a atmosfera de partículas finas essencialmente com a mesma composição da rocha de origem),
uma vez que os processos produtivos diretamente ligados a esta atividade extrativa não emitem
efluentes gasosos, com exceção dos gases emitidos pelos motores dos equipamentos móveis.
Os resultados obtidos devem ser considerados representativos dos teores do poluente atmosférico
PM10 considerado, nas datas em que se realizaram as amostragens.
As principais fontes geradoras de poeiras identificadas na área em estudo tiveram origem nas
atividades industriais e humanas, essencialmente: a movimentação de veículos nas estradas próximas da
exploração e a atividade extrativa na pedreira em estudo.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, nomeadamente, tendo em conta o
valor limite diário (VL = 50 µg/m3), nesta campanha de monitorização, verifica-se que os resultados
médios diários obtidos para o poluente PM10 são, em ambos os pontos, e em todos os dias de
amostragem, inferiores ao valor limite estabelecido. Assim, as concentrações de poeiras obtidas
respeitam os valores legislados para as partículas em suspensão, de 50 µg/m3 quando considerado o
período de 24 horas para os pontos. De acordo com os resultados obtidos, não se verifica que a
unidade em estudo exerça uma influência significativa na qualidade do ar ambiente avaliado. Numa
análise global dos resultados obtidos, pode-se concluir que, face a concentrações de PM10 de uma
forma geral inferiores aos valores limite legais e mesmo inferiores às concentrações que neste domínio
caracterizam a qualidade do ar da região, a pedreira em estudo não emite níveis de empoeiramento
suscetíveis de afetar a qualidade do ar da sua envolvente.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
O sistema produtivo da pedreira em estudo não emite poluentes atmosféricos, com exceção dos gases
resultantes da combustão processada nos motores dos equipamentos móveis, que deverão cumprir as
especificações legais para a emissão de poluentes atmosféricos, sendo, estes, em geral, produzidos em
quantidades incapazes de provocar impactes significativos, atendendo ao número de equipamentos em
causa.
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Assim, os impactes na qualidade do ar associados à atividade em análise estão fundamentalmente
relacionados com a emissão de poeiras – empoeiramento –, partículas finas com a mesma composição
química da rocha explorada, as quais, ao entrarem em suspensão na atmosfera por ação dos ventos,
podem originar condições atmosféricas prejudiciais para a saúde humana e também para o coberto
vegetal.
As operações de perfuração de rocha e a circulação dos equipamentos móveis em acessos de terra
batida constituem os principais focos de empoeiramento identificados nesta pedreira, sendo neste
âmbito que se centra a subsequente análise de impactes, tendo por base os resultados da campanha de
amostragem das concentrações de PM10 realizada para este estudo.
Na fase de exploração ocorrem os trabalhos de extração propriamente ditos, sendo aqui que se
produzem as principais emissões de poeiras.
De facto, todas as atividades extrativas de superfície emitem para a atmosfera partículas poluentes, em
maiores ou menores concentrações, sobretudo com tempo seco. Deste modo, no decurso do
processo produtivo, são realizadas várias operações, sobretudo na fase de exploração, que podem
originar a libertação de poeiras, tais como:
- Operações inerentes à atividade extrativa em causa;
- Carga e descarga de materiais, através de máquinas móveis e camiões;
- Movimentação de veículos nas estradas próximas da exploração.
Uma vez que os resultados médios diários obtidos para o poluente PM10 são, em ambos os pontos, e
em todos os dias de amostragem, inferiores ao valor limite estabelecido pela legislação em vigor, os
impactes expectáveis neste descritor, nesta fase, são, de acordo com os critérios apresentados:
Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de magnitude Compatível.
A fase de desativação/recuperação corresponde ao cessar dos trabalhos de exploração e à
implementação da fase final e permanente das medidas de recuperação paisagística, pelo que ainda
poderá ocorrer alguma emissão de poeiras a partir das ações de modelação de terreno.
Os impactes nesta fase serão, de acordo com os critérios apresentados: Adversos, Diretos,
Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de magnitude Compatível.
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Medidas de minimização
Durante a fase de exploração, deverão ser implementadas as seguintes medidas de minimização:
- Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos), através dos aspersores
instalados, e manutenção dos acessos interiores não pavimentados. Assim, deverá haver aspersão
controlada de água, nos vários locais onde possam ocorrer as maiores probabilidades de emissões de
poerias, como os caminhos de circulação internos ou os produtos em stock.
- A entrada da pedreira e os acessos a EM534 devem ser limpos e humedecidos com regularidade;
- Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração (para minimizar a
produção de poeiras);
- Implementação de um plano de monitorização para as PM10;
- Manutenção dos sistemas de desempoeiramento para captação de finos, instalados nas centrais de
britagem;
- Manutenção do sistema de despoeiramento, que possui por um sistema de aspersores, montado em
todos os equipamentos fixos, primário, moinhos e crivos, assim como nos tapetes de circulação de
agregados.
- Manutenção da cortina arbórea, com funções de minimização de poeiras;
- Continuação da lavagem aos rodados, de modo a evitar a ressuspensão de partículas durante o
percurso do material extraído até à saída da pedreira. O tanque de lavagem dos rodados consiste
num sistema de tratamento físico-químico (floculação/sedimentação). As águas residuais tratadas são
reutilizadas na lavagem de rodados, consistindo num sistema fechado sem descarga do efluente,
ocorrendo um reaproveitamento quase total da água. As lamas resultantes do processo são
depositadas em local definido e serão posteriormente utilizadas no processo de integração
paisagística da Pedreira;
- Obrigação de tapar devidamente a carga dos veículos pesados propriedade da empresa proponente,
de forma a impedir a dispersão de poeiras (pode ser com veículos pesados de caixa fechada ou
cobertos com lona pesada);
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- Relativamente ao transporte efetuado pelo cliente, apesar de este ser sensibilizado a cobrir a carga,
por vezes, deverá ser realizada uma aspersão aos produtos, em simultâneo com a lavagem de
rodados, como precaução;
- Manutenção periódica da maquinaria e camiões que circulam na pedreira, para que deste modo, as
emissões de escape dos veículos sejam minimizadas a nível dos poluentes atmosféricos;
- Utilização de equipamentos de perfuração, com recolha automática de poeiras ou de injeção de
água;
- Utilização de equipamentos de proteção individual, para os trabalhadores, especialmente para
aqueles que operam com equipamento e maquinaria pesada nas ações de desmonte, transporte e
britagem de inertes.

Monitorização
Considera-se que o Plano de Monitorização apresentado no EIA é adequado, pelo que reproduz no
capítulo 7.

Conclusão
Face ao exposto, emite-se parecer favorável, relativo ao descritor “Qualidade do Ar”.
À data da realização da 1.ª reunião da CA para efeitos do cálculo do IAP (22 de agosto de 2014), não se
dispunha do parecer final setorial deste fator ambiental, tendo apenas sido entregue o quadro seguinte,
dando ainda nota do entendimento de que o fator deveria ser classificado como “Relevante”.
Fator Ambiental:
Qualidade do Ar
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X
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Face à particularidade da situação, e tendo sido manifestadas opiniões distintas, entendeu-se, em sede da
referida reunião da CA, levar esta classificação a votação, tendo-se concluído pela classificação
“Relevante” por maioria dos votos dos presentes (“Não Relevante”: 1; “Relevante”: 3; “Determinante”:
0; Abstenções: 4).
Contudo, como conclusão do parecer final setorial entretanto recebido, o fator ambiental foi classificado
como “Não Relevante” e aos impactes a ele associados foi atribuída a seguinte classificação:
Fator Ambiental:
Qualidade do Ar
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Assim, face a estas discrepâncias, em reunião plenária da CA de 27 de agosto de 2014, a preponderância
deste fator ambiental foi novamente sujeita a votação, tendo-se concluído pela sua classificação como
“Relevante”, por maioria dos votos dos presentes (“Não Relevante”: 2; “Relevante”: 5; “Determinante”:
0; Abstenções: 0).

3.7. Sistemas ecológicos e Biodiversidade
Caracterização da situação de referência
O estudo refere que a área em estudo não está integrada em nenhuma área protegida ou sensível,
nomeadamente ZPE e SIC da Rede Natura 2000, apresentando figuras com a localização das mesmas.
Devia, no entanto, ter feito referência à legislação respeitante: alínea a) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março.
No que respeita à flora e vegetação, o EIA refere a vegetação potencial da região em estudo,
caracterizada pela existência da vegetação natural dos carvalhais caducifólios, com domínio do carvalho
roble e a sua degradação por ação antropogénica, que conduziu à sua substituição por povoamentos
florestais de pinheiro bravo e eucalipto.
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Esta realidade é também visível na área afeta à pedreira e sua envolvente, onde são raras ou inexistentes
as áreas de vegetação natural não degradadas. Na área em exploração o coberto vegetal foi removido
no decurso da atividade e na envolvente domina o povoamento de eucalipto, com alguns exemplares de
pinheiro bravo dispersos. Em subcoberto predominam os urzais, tojais e/ou piornais, mas apenas
vestigiais e no bordo dos caminhos. Faz-se também referência à presença de Acacia sp nesses locais, bem
como de alguns exemplares de carvalho roble subsistentes.
Nos elementos complementares apresentados, “Fator ambiental Fauna e Flora, Junho 2014”, visando dar
resposta às questões suscitadas pela CA na fase de apreciação do Aditamento, foi explicitado que se
definiu como área de estudo a área do projeto com uma envolvente (buffer) de 500 metros, tendo
também sido descrita a metodologia adotada no novo levantamento de campo e na caracterização da
flora, da vegetação, dos biótopos e da fauna.
Foram identificados e globalmente caracterizados os cinco biótopos presentes (charcos / matos /
floresta de pinheiro bravo e eucalipto / floresta mista de pinheiro bravo e folhosas / agrícola e urbano) e
apresentada a sua cartografia, destacando-se o domínio da floresta de pinheiro bravo e eucalipto na
envolvente da pedreira, onde surgem alguns sobreiros e carvalhos alvarinhos em regeneração natural,
bem como a ocorrência pontual de manchas de floresta mista, com espécies de todos os estratos,
incluindo espécies autóctones em pequenos bosquetes.
Foi elaborada a listagem das 153 espécies da flora inventariadas na área de estudo, com indicação dos
seus biótopos de ocorrência e analisada a significância dos biótopos em termos de valoração da sua
conservação e do seu valor da flora, apenas se destacando o biótopo floresta mista de pinheiro bravo e
folhosas, com estatuto de conservação razoável.
Relativamente às espécies vegetais com interesse de conservação identificaram-se 3 espécies endémicas,
com valor florístico relevante, na área envolvente da pedreira, tendo-se assinalado a ocorrência de
sobreiros e de carvalhos alvarinhos isolados, de regeneração natural, dispersos por toda a área, no subbosque das zonas de pinhal e eucaliptal ou dominando nas zonas de floresta mista.
Foi identificada a forte presença de espécies exóticas invasoras, acácias e penachos, quer na área
envolvente, quer no interior da pedreira.
Na exploração existe um charco permanente de pequena dimensão, considerado de valor ecológico e
faunístico, que apresenta alguma vegetação na envolvente, preconizando-se a manutenção e valorização
das suas funções ecológicas, sem comprometer a utilização das águas na laboração da pedreira. Refere-
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-se a necessidade de erradicar as espécies exóticas invasoras, assegurar a drenagem e controlar a
qualidade da água.
No que concerne à fauna, o estudo apresenta quadros com indicação das espécies dos vários grupos
faunísticos confirmadas no terreno e potencialmente ocorrentes, com os seus estatutos de conservação
(Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses).
O estudo compilou 62 espécies de aves potencialmente ocorrentes na região, sem estatuto de
proteção, tendo identificado 28 espécies na envolvente da pedreira. No que diz respeito ao grupo dos
mamíferos, foram listadas 19 espécies na região e confirmadas 9 espécies na área de influência da
pedreira, destacando-se que duas espécies têm estatuto de conservação desfavorável (coelho bravo e
toirão) e as restantes são espécies adaptáveis a zonas perturbadas. Propõe-se a adoção de medidas
visando o fomento da população de coelho existente na área, nomeadamente nas manchas de mato.
Relativamente à herpetofauna foi possível listar 13 espécies de anfíbios na região (duas com estatuto de
conservação desfavorável) e 12 espécies de répteis (duas com estatuto de conservação desfavorável),
tendo-se confirmado na área de estudo 4 espécies de anfíbios e 6 espécies de répteis. Na pedreira estas
espécies foram maioritariamente detetadas no charco permanente.
A baixa diversidade e abundância dos vários grupos faunísticos são atribuídas à degradação da área
provocada pela monocultura de eucalipto, fogos florestais e escassez de zonas húmidas, sendo mais
notória nas áreas próximas da pedreira.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Na análise dos impactes sobre a flora e os biótopos, o EIA considera os impactes decorrentes das ações
de remoção do solo, desmatação, exploração da rocha, instalação de edifícios, deposição de escombros
e da perturbação causada pela movimentação de pessoas e maquinaria afetas à obra, classificando-os
como negativos, certos, diretos e permanentes. Assinala também o impacte associado ao aumento da
ocorrência de espécies exóticas, em especial da Acacia longifolia e da Cortaderia selloana, fortemente
presentes na periferia da exploração e também no seu interior. No entanto, considera estes impactes
localizados, pouco significativos e minimizáveis, devendo as medidas de minimização a propor neste
âmbito procurar a melhoria da situação atual, nomeadamente através de:
- repovoamento/plantação de espécies autóctones na envolvente ou em zonas não afetadas pela
exploração e com aptidão florestal, em substituição dos eucaliptos e pinheiro bravo, criando uma
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faixa naturalizada de elevado valor ambiental que compense a perda de habitats devido a instalação da
pedreira;
- manutenção de manchas de matos nas áreas com aptidão para tal ou nas zonas de deposição de
terras extraídas das novas áreas de lavra;
- promoção da vegetação ribeirinha ao redor do charco permanente;
- controlo da expansão das espécies exóticas invasoras.
O estudo considerada os impactes sobre a fauna negativos, certos, diretos e permanentes, identificando
como ações de impacte as já referidas para a flora e biótopos, acrescendo a utilização de explosivos e a
circulação de veículos, com o aumento do atropelamento de animais selvagens (especialmente anfíbios e
répteis). Refere que estas perturbações conduzem à perda de habitats, influenciando a forma como as
diferentes espécies fazem uso do espaço, afetando em especial as espécies com maior sensibilidade,
como os anfíbios, as aves de rapina ou os carnívoros. Considerando estes impactes localizados, pouco
significativos e minimizáveis, propõe medidas de minimização a desenvolver ao nível dos habitats,
mantendo o charco permanente, a faixa florestal na periferia da zona de lavra e as zona de matos no
limite norte da pedreira, onde ocorre a deposição de terras, para potenciar a expansão de algumas
espécies, em particular do coelho bravo, bem como a criação a médio prazo de abrigos nas
escombreiras.

Medidas de minimização e de compensação
O estudo aponta medidas de minimização e de compensação para a flora e habitats e para a fauna, que
se afiguram ajustadas, devendo ser implementadas.
Relativamente à implementação das medidas de minimização de impactes sobre a flora e biótopos,
assinala a dificuldade decorrente do facto de as zonas limítrofes pertencentes à concessão serem
relativamente pequenas, uma vez que a zona de extração se estende quase até ao limite da concessão,
pelo que os impactes serão minimizáveis numa escala relativamente pequena e apenas nas áreas não
exploradas.
Relativamente ao PARP o estudo faz considerações sobre o papel que o plano deverá/poderá
desempenhar na revitalização ambiental da área de intervenção na fase final da exploração, sugerindo a
avaliação do potencial da pedreira como charco artificial. Deste modo, importa referir que nesta fase do
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processo de AIA foi já definido pela CA que a recuperação paisagística da pedreira não contempla essa
alternativa, devendo a cavidade decorrente da exploração ser parcialmente colmatada e a sua drenagem
assegurada.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado à apresentação dos
elementos identificados no subcapítulo relativo ao PARP.
Para efeitos do cálculo do IAP, entende-se que os impactes negativos associados ao presente descritor
são significativos. As ações de impacte inerentes ao projeto implicam a ocorrência de impactes negativos
significativos sobre a fauna, flora/vegetação e biótopos presentes, prevendo-se a recuperação paisagística
total da área do projeto, através da implementação do PARP, apenas a longo prazo (45 anos), não se
assegurando medidas de minimização/compensação de grande eficácia a curto-médio prazo, que
permitam uma melhoria significativa da situação atual. Deste modo, a área mais diretamente afetada tem
registado e continuará a registar um decréscimo importante em termos da biodiversidade e abundância
das espécies da flora e fauna, nomeadamente pelo impacte cumulativo da exploração, face aos impactes
na área de estudo de outras ações de degradação ambiental (monocultura de eucalipto, fogos florestais
e ocorrência de espécies exóticas invasoras).
Quanto à significância dos impactes positivos, atribui-se a classificação “sem significado”. Atendendo às
ações de impacte inerentes ao projeto, não se identificam impactes positivos.

Pelas razões acima mencionadas, entende-se que o fator ambiental deve ser classificado como
“Relevante”.
Fator Ambiental:
Sistemas Ecológicos e Biodiversidade
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
X
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X
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3.8. Paisagem
Caracterização da situação de referência
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, verificou-se que o descritor Paisagem foi avaliado com
base em delimitação de unidades de paisagem de escala nacional, não compagináveis com a realidade da
escala do projeto. Simultaneamente, referiu-se que a proposta do PARP quanto à plantação de
eucaliptos na recuperação paisagística não deveria ser aceite, independentemente de a mancha florestal
da envolvente ser dominantemente ocupada por esta espécie, uma vez que a proposta de recuperação
paisagística deverá ter em linha de conta a otimização ecológica e biocenótica das áreas onde tais
intervenções ocorrerão obrigatoriamente, e gerar aí zonas de mais-valia ambiental após a exploração
dos recursos minerais, e não concorrerem para a degradação ambiental do território, através da
utilização de espécies de rápido crescimento, de elevada resiliência em quaisquer circunstâncias
edafoclimáticas.
No Aditamento de resposta ao pedido de elementos adicionais para efeitos de conformidade do EIA,
elaborado em fevereiro de 2014, verificou-se que foi efetuada uma revisão à Carta de Unidades de
Paisagem, complementando a análise efetuada na parte descritiva da caracterização da situação de
referência. De igual modo, no esclarecimento prestado em julho de 2014, na página 4, ficou claramente
plasmado que o material vegetal a aplicar no âmbito do PARP foi selecionado de acordo com o PROF
AMPEDV, e a seleção corresponde a espécies constituintes da flora autóctone da região, pelo que se
considera ter havido resposta ao solicitado.
Ao longo de todos os capítulos de análise do escritor, o EIA é sumário e pouco substancial. De qualquer
modo, em termos de caracterização, e do ponto de vista metodológico, o EIA indica que a área de
estudo foi definida com base em observação a “olho nu”, que possibilitou a delimitação da “…bacia
visual a partir do foco de impacte,…” (embora não indique qual é a dimensão da área assim delimitada, e
sobre a qual as análises incidiram), dando nota de que a exploração se encontra junto a uma zona de
cabeceira, sendo atravessada por uma linha de festo principal, que divide a área em duas encostas
confinantes, voltadas a oeste e este, sendo que a área em avaliação domina a encosta voltada a oeste. Os
declives encontrados rondam os 40%, e a ocupação dominante do solo na envolvente da pedreira é
florestal, apresentando compartimentação agrícolas nas unidades de paisagem adjacentes, o que
promove, numa abordagem visual mais ampla, não circunscrita à área em análise em sentido estrito, uma
variedade e alternância que o EIA expressa do seguinte modo “Poderá resumir-se que a qualidade da
paisagem é interessante,…”, o que se considera de reduzido cariz técnico, tanto mais que o EIA, em
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capítulo algum, procede à caracterização e avaliação da qualidade, capacidade de absorção e fragilidade
paisagísticas, mas amiúde recorre a estes parâmetros para fundamentar as suas conclusões.
Em relação à acessibilidade visual, o EIA refere que, dada a localização orográfica da exploração, em
zona de cabeceira, a sua visibilidade é “…muito elevada, especialmente para oeste e noroeste”, tendo
considerado, para esta análise, pontos que distam mais de 1.000 m da exploração, principalmente
associados à EN318 e à povoação de Vila Verde, áreas localizadas a oeste da exploração, para as quais as
frentes abertas, associadas à exploração atual ou passada, se encontram voltadas. A expansão visual
assim identificada varia, naturalmente, em função da abertura do ângulo de visão e dos obstáculos visuais
que se interpõem entre a área do projeto e os pontos de observação identificados.
Do apurado aquando da visita ao local, constata-se que a pedreira se encontra, no plano de observação
mais próximo da área, confinada visualmente, devido essencialmente à bordadura florestal que rodeia a
área. À medida que aumenta a distância de observação, no sentido oeste, efetivamente aumenta a
expansão visual sobre a pedreira e, tratando-se de uma área de desmonte de dimensão significativa, a
intrusão visual que gera assume, devido essencialmente a aspetos de cromatismo e textura, uma
degradação paisagística significativa, embora atenuada pela distância a que esta perceção ocorre.
O EIA conclui que, apesar de haver uma capacidade de absorção visual baixa, há “…alguma
compatibilidade…” entre a exploração e a paisagem, tendo em conta “…a inexistência de casas habitadas
ou aglomerados urbanos na periferia…”, o que é falso, tanto mais que existe uma habitação coalescente
com os limites da pedreira, junto às instalações sociais da mesma, com quem as relações de vizinhança,
apesar de reclamações pontuais, são cordiais, segundo informação prestada na visita ao local pelo
diretor da pedreira.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Neste capítulo o EIA reporta-se, com frequência, à “fase de construção”, o que constitui uma
imprecisão técnica grave, uma vez que, num projeto desta tipologia, a fase inicial de instalação do
projeto é designada por “fase de preparação” e a mesma já ocorreu na sua grande maioria.
Em termos gerais, o EIA indica que não haverá impactes significativos decorrentes da alteração da
morfologia atual do terreno, por considerar que não ocorrerão modificações substanciais “…na rede de
drenagem hídrica e na ocupação do solo”, apenas alterações nas características visuais da paisagem, e no
inerente valor cénico, o que não corresponde à verdade, uma vez que a área de ampliação ronda os
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7 ha, não sendo despicienda a sua expressão territorial a vários níveis, incluindo o paisagístico. O que o
EIA deveria pretender indicar seria talvez o facto de que, apesar de este aumento, a expressão
territorial da exploração atual ser já de elevada significância, sendo que o aumento previsto com a
ampliação não se revelará significativa face à situação de referência atual.
O EIA refere que procedeu à identificação e avaliação de impactes de forma conjunta para ambas as
fases consideradas – “fase de construção” e fase de exploração, por ser entendimento do técnico
responsável pela análise deste descritor de que as alterações na paisagem assumem, desde o início da
preparação, carácter permanente.
Em síntese, o EIA menciona que as ações potencialmente geradoras de impactes negativos significativos
se relacionam com a visualização das componentes do projeto e a destruição do coberto vegetal, sendo
que este último aspeto assume maior magnitude nas zonas em que a vegetação natural apresenta ainda
expressão, e nas zonas de maior acessibilidade visual.
Os impactes associados à destruição do coberto vegetal são, na generalidade, classificados como
negativos, diretos, permanentes, imediatos, locais, moderados e reversíveis, sendo que os impactes
associados à alteração da morfologia do terreno estão classificados como irreversíveis e severos, o que
contradiz o mencionado na descrição das afetações, considerando-se que a classificação apresentada
reflete a efetiva realidade. Em relação à afetação visual, os impactes são classificados como negativos,
diretos, permanentes, imediatos, locais, reversíveis e compatíveis, o que, mais uma vez, contradiz a
descrição das afetações.
O EIA indica também que o projeto prevê um rendimento aproximado de 100%, pelo que conclui que
os impacte visuais mais expressivos já ocorrem na atualidade, assinalando apenas, na Tabela 6.9.4, como
impactes previstos, os impacte sobre a qualidade da paisagem; contudo, na página seguinte (205/242),
refere que “Apenas se considera que os impactes previstos na qualidade da paisagem se mantenham, pelo
facto de existir uma cavidade e atividade dentro dos limites da propriedade, o que resulta numa continuação do
efeito da exploração na paisagem”, o que, uma vez mais, é contraditório entre si.
É ainda mencionado que, com a implementação das medidas de minimização, serão gerados impactes
positivos, decorrentes do aumento da extensão dos corredores de vegetação natural que poderão
integrar os acessos e estaleiros na malha do contínuo natural, que se considera tratar-se de efeitos de
redução dos impactes negativos significativos gerados pelo projeto, e não impactes positivos.
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Medidas de minimização
As medidas de minimização indicadas são entendidas como parte integrante do PARP, indicação com a
qual se concorda, embora as que abaixo se enumeram devam constituir ações de mitigação que
extravasam o PARP:
- manutenção da cortina arbórea existente que ladeia o acesso à pedreira, paralelamente à EM534;
- arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira.

Conclusão
Da análise apresentada, conjugada com a aferição ocorrida na visita ao local, constata-se:
- a área de ampliação apresenta uma dimensão que, do ponto de vista da alteração da morfologia e
da ocupação do solo, não se pode considerar despicienda, embora a sua expressão venha a ser, do
ponto de vista da leitura visual, de continuidade com as pré-existências;
- no tocante à afetação visual, junto da área do projeto, existe confinamento visual, promovido pela
bordadura florestal da pedreira, o que condiciona vistas e limita a sua expressão e significância visuais.
A distâncias maiores, que o EIA considerou serem de 1.000 m e 1.800 m, particularmente desde a
EN318, a expansão visual sobre a pedreira é significativa, mas encontra-se atenuada, pelo facto de
existirem obstáculos à visualização, em planos intermédios, e de se tratarem de observadores em
movimento e esporádicos, sendo que a perceção diminui na relação inversa da distância, isto é,
quanto maior a distância do observador ao projeto, menor a significância do impacte visual que lhe
está associada;
- o projeto de ampliação promoverá a continuidade da intrusão visual que a pedreira gera, mas não
se revestirá de expressão territorial cumulativa significativa, dado a exploração atual ser já de elevada
significância;
- a revisão do PARP, no sentido de utilizar espécies vegetais características da consociação climácica
da região em que o projeto se insere, atribui uma mais-valia ecológica e ambiental à recuperação e
integração paisagística, por potenciação da diversidade biocenótica e paisagística, passando, após
conclusão da instalação, a constituir uma descontinuidade visual e vegetal na massa extreme de
eucaliptal que atualmente rodeia a área de exploração.
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Assim, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto, por se entender que é
possível a mitigação dos impactes ambientais identificados, condicionado:
- À implementação faseada, ao longo do tempo de vida útil do projeto, do PARP. As ações de
implementação faseada do PARP deverão ser objeto de relatório próprio, a apresentar à Autoridade
de AIA imediatamente a seguir à sua implementação, e em cada um dos cincos primeiros anos a
seguir à instalação, demonstrando a evolução do sucesso da implementação, e respetivas ações de
manutenção e/ou reposição;
- À implementação das seguintes medidas de minimização:
- manutenção da cortina arbórea existente que ladeia o acesso à pedreira, paralelamente à
EM534;
- arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira.

Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir a avaliação da significância dos impactes
associados a este fator ambiental.
Fator Ambiental:
Paisagem
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
X
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de
impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Relevante”.

3.9. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
Relativamente ao PARP é de referir que na proposta inicial o estudo propôs a manutenção do eucaliptal
na periferia do terreno, bem como do plano de água resultante da acumulação das águas pluviais, para
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utilização como reservatório de água para combate aos fogos florestais. No entanto, por indicação da
CA, a proposta foi reformulada, ajustando-se o plano de plantação e sementeira e preconizando-se
como solução final o enchimento parcial da cavidade, até à cota 141.00, assegurando-se as necessárias
condições de drenagem.
Tendo em vista 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, a CA solicitou, tal
como referido, a reformulação do PARP, com alteração do plano de plantação e sementeira, propondose um conjunto mais diversificado e heterogéneo de espécies autóctones de interesse conservacionista,
bem como a integração no plano do Projeto de valorização do charco permanente e do Plano de erradicação
e controlo das espécies exóticas invasoras.
Após duas reformulações foi apresentada a atual proposta de PARP, no âmbito dos “Elementos
complementares, Julho de 2014”, a qual se considera dar resposta suficiente ao pretendido. No entanto,
cabe referir a omissão da fase 4 de recuperação.
O orçamento correspondente, retificado, foi entregue na resposta ao Memorando da visita da CA de 1de
Agosto 2014, apresentando ainda os seguintes lapsos:
- erros de numeração dos artigos – falta o nº 10 e está repetido o nº 14, suscitando dúvidas quanto à
ausência de informação;
- nos artigos 20 e 24 deverá substituir-se “resíduos” por “terras e pedras”;
- no artigo 32 é referido o Quercus pyrenaica, não correspondendo ao Plano de plantação e sementeira
(Anexo I dos Elementos complementares, Julho de 2014), onde se indica a espécie Acer pseudoplatanus.
O Plano de acompanhamento e manutenção apresentado no anexo IV do documento atrás referido
deverá ser reapresentado, uma vez que é totalmente desadequado ao projeto e à área em causa,
considerando a realização de ações que não se justificam no coberto vegetal naturalizado a executar,
constituído por espécies autóctones, sem objetivos de cariz ornamental.
No que concerne ao Plano de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras (anexo V do
documento atrás referido), cabe dar nota de que este refere uma espécie vegetal, que não identifica, e a
DIA e plano de erradicação de uma pedreira que desconhecemos (Fornelo), pelo que cremos tratar-se
de um lapso.
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Assim, deverá ser apresentada a proposta de Plano de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras
adequada ao projeto em apreço, nomeadamente explicitando as espécies em causa, a localização e
cartografia das áreas afetadas, a metodologia a adotar e o programação e faseamento das ações, com o
desenvolvimento e aprofundamento necessários à sua operacionalização no terreno.

Sem prejuízo do referido e da necessidade de colmatação das lacunas identificadas, o PARP sofreu assim
uma grande evolução desde a apresentação do estudo inicial até à sua versão final por forma a
contemplar as sugestões expressas pela CA, tanto a nível de modelação do terreno, como a nível das
plantações e sementeiras a efetuar, como, ainda, no espaço temporal em que ocorrem. Esta evolução
também teve consequências a nível de orçamentação que apresenta no último aditamento o valor de
416.548,75€ contra o valor inicial de 190.695,83€.
O EIA refere que o PARP pretende focar diversos aspetos que se prendem com a gestão ambiental da
pedreira nas suas diversas fases (construção, exploração e encerramento), dando um especial ênfase às
medidas de integração paisagística, onde deverão ser acauteladas questões que se prendem com
descritores como a topografia, o meio hídrico, os solos, o enquadramento paisagístico, a qualidade do
ar, etc.
São apresentadas medidas ao nível da modelação de terreno, aplicação de material vegetal e drenagem
de águas pluviais, de acordo com o legalmente exigido. Uma vez que a área em análise já está
intervencionada, todas as medidas apresentadas no PARP são propostas no sentido de acompanhamento
de todas as operações de lavra que irão decorrer ao longo da vida útil, sendo que no final é proposta a
recuperação integral da área.
As medidas de recuperação mais importantes incidem sobre as operações de plantação e sementeira em
todas as áreas intervencionadas, onde seja possível e se justifique colocar terras de cobertura.

A. Modelação de Terreno
As operações de modelação de terreno serão efetuadas a partir do 13º ano. Apenas no fim da vida útil o
aterro de rochas existente será removido para o interior da cavidade, onde serão necessários mais
materiais, até perfazer a configuração prevista no Plano de Modelação de terreno.
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Nas fases intermédias é impossível executar qualquer uma dessas operações, devido à necessidade de
espaço, onde a sua execução durante qualquer uma das fases intermédias, poderá dificultar a execução
das operações de lavra.
As operações de enchimento serão efetuadas com materiais provenientes quer do exterior, como do
interior da propriedade. O enchimento da cavidade terá início no 13º ano, perpetuando-se até ao fim da
vida útil (45 anos). Nos 2 anos seguintes, após os 45 anos, será feito o restante enchimento até se
atingir a configuração pretendida.
O volume armazenado em escombreira ronda os 78.500 m3, sendo que da exploração retira-se ainda
que existem cerca de 7.607 m3 de finos e inertes, a serem usados na modelação final, pelo que será
ainda necessário um volume com proveniência exterior, quantidades que se encontram contabilizadas
no orçamento do PARP.
Os materiais com proveniência exterior têm que ser constituídos apenas por pedras/rochas e terras,
limitando-se assim o aterro previsto a materiais não poluentes ou contaminantes.
O volume esperado de terras de cobertura ronda os 3.500 m3, cuja deposição, se prevê que venha a ser
efetuada na área onde já existem depósitos anteriores.
Apesar do carácter dinâmico de uma exploração deste tipo, tentaram-se delinear áreas funcionais, com
o objetivo de racionalizar e otimizar a exploração da pedreira, evitando custos desnecessários de
desmobilização e transporte.

B. Material Vegetal
As opções de colocação de material vegetal devem-se a várias condicionantes, realçando-se as seguintes:
- Manchas vegetais existentes na envolvente;
- Pontos visualmente sensíveis;
- Tipo de relevo e posição relativa da exploração na paisagem.
Dada a localização da exploração e tipologia de uso de solo da zona, os pontos sensíveis na zona
envolvente tornam a presença da pedreira bastante importante, dado não existirem mais explorações
que marquem a paisagem. A topografia do local pauta-se pela presença de elevações bastante
pronunciadas verificando-se a existência de manchas arbóreas.
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Uma vez que se verifica a existência de vegetação na envolvente da exploração, incluindo espécies
arbóreas junto aos limites da propriedade, não se propõe a plantação de cortinas arbóreas no perímetro
por não ser identificada a sua necessidade.
Propõe-se a sementeira da parga, ao longo das fases de construção/exploração, onde se prevê que esta
operação seja efetuada na mesma medida da deposição das terras de cobertura, no fim de cada fase.
Da análise efetuada ao local, verifica-se a predominância de eucaliptal bastante denso em manchas
bastante compactas.
No entanto, no PARP propõe-se repor o uso florestal em quase toda a área. A única intervenção
prevista ao nível da aplicação de material vegetal resume-se à sementeira de prado de sequeiro,
sementeira de espécies arbustivas e plantação de espécies diversas de árvores de acordo com o
sugerido pela CA, nas áreas intervencionadas.
As operações de aplicação de terras de cobertura ocorrerão em quase todas as áreas intervencionadas,
podendo não ser necessária a sua aplicação nas zonas onde se verifique a sua existência.
As operações de aplicação de material vegetal previstas na fase final serão as zonas de pargas e todas as
zonas intervencionadas que serviram de apoio à exploração.
Assim, conclui-se que a fase final será a mais complexa em termos de aplicação de material vegetal,
propondo-se para tal a sementeira de todas as áreas intervencionadas.
Em acréscimo, o material arbóreo a plantar deverá ter uma altura mínima de 1 m.

C. Drenagem
A drenagem do terreno será feita de acordo com as condições da topografia e das alterações propostas
na forma do terreno.
Da análise do escoamento superficial verifica-se que na pedreira, devido à sua posição, não existem
problemas de escoamento superficial para o interior da cavidade.
Em toda a bordadura da escavação, o sentido do escoamento é sempre o oposto ao sentido da
cavidade, pelo que a necessidade de valas de drenagem, não é por si, um elemento fundamental à
drenagem do escoamento superficial.
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D. Desativação
O PARP prevê um Plano de desativação devidamente pormenorizado e que é parte integrante e que se
encontra descrito e orçado no valor de 7.000€.
Também faz parte do PARP o Plano de Monitorização para as ações previstas.
Com a entrega dos elementos complementares foi junto ao PARP o Plano de Acompanhamento e
Manutenção.
De acordo com o já referido, o PARP proposto divide-se em 5 fases devidamente articuladas com o
Plano de Lavra, como se pode constatar no quadro seguinte:

Figura 7: Cronograma da lavra em articulação com o PARP. Fonte: EIA/PARP.

De acordo com os elementos complementares entregues, a solução pretende recuperar áreas que se
encontram atualmente intervencionadas e que não são necessárias intervir durante o processo de
exploração, logo no início da fase 1. As áreas foram distribuídas pelas diferentes fases, sendo que,
existindo uma grande área a Sudeste que se encontra desativada e, consequentemente, degradada,
devido à presença anterior de atividade, propõe-se a sua recuperação imediata na fase 1. Esta
intervenção tem como objetivo repor o coberto vegetal, assim como propiciar diversidade biológica
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 835
Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2” – Vila do Conde
Agosto de 2014

53/101

Parecer Final da Comissão de Avaliação

com a introdução de várias manchas de espécies arbóreas e arbustivas (espaços fechados), que
contrastam com zonas de prado de sequeiro (espaços abertos), garantindo zonas de orla importantes
no restabelecimento de comunidades de fauna e em que se prevê com o tempo, o restabelecimento das
comunidades vegetais naturais através dos diversos processos naturais de competição e substituição de
espécies.
O plano de recuperação, ao incluir este conjunto de espécies arbóreas e arbustivas, contribui para um
processo mais rápido de restabelecimento das condições naturais. O desenho que define assim espaços
florestais mais fechados junto aos limites da propriedade, tende a ser uma intenção de “colar” a matriz
vegetal existente na envolvente (maioritariamente florestal) com as manchas propostas na área do
projeto. Por isso, os espaços abertos surgem nas zonas mais centrais da propriedade.
Relativamente às outras áreas a recuperar, tal como na área a Sudeste e nas áreas a recuperar no
futuro, pretende-se restituir a função reguladora de equilíbrio ecológico que constituem o elo primário
das cadeias alimentares (tróficas) dos ecossistemas, restituindo a biodiversidade inerente a um sistema
ecológico equilibrado, através da inclusão de uma matriz de vegetação que proporcione a restituição
natural da flora e fauna. Propõe-se que com a inclusão das espécies vegetais propostas, se dê o acelerar
dos processos naturais de regeneração, sendo que a intervenção não assenta no nível de sucessão
primária, mas num nível mais avançado que permitirá uma reabilitação da área num espaço de tempo
mais curto.
As espécies vegetais foram selecionadas de acordo com o PROF AMPEDV, onde se deu uma
importância maior a espécies quercíneas como o carvalho alvarinho e alguns exemplares de sobreiro,
assim como se introduz o castanheiro, o carvalho negral e o lodão.
Relativamente às espécies arbustivas, selecionaram-se as espécies de acordo com a situação de
topografia e localização. Assim, propõe-se nas bancadas as seguintes espécies:
- Cistus sp.
- Erica sp.
Nas várias manchas de arbustivas, a mistura terá duas componentes, a primeira para espécies mais
expostas a sul, onde se propõe a seguinte mistura:
- Arbutus unedo;
- Erica sp.
- Cistus sp.
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Nas zonas mais expostas a norte propõe-se:
- Crataegus monogyna;
- Ruscus aculeatus;
- Laurus nobilis.
As áreas a recuperar na fase 1 encontram-se marcadas na seguinte figura:

Figura 8: Esquema da fase 1 de recuperação. Fonte: Elementos Complementares PARP (Julho de 2014).

Nestas áreas serão plantados carvalhos alvarinhos, sobreiros e castanheiros.
Propõe-se igualmente a intervenção na lagoa existente com vista a uma valorização ecológica da
vegetação já existente, como zona com potencial de bebedouro de espécies de aves, eventualmente de
espécies terrestres, assim como ser uma zona com potencial para estabelecimento de alguma fauna e
vegetação, no interior da área de exploração, melhorando o enquadramento da exploração, aquando
das operações de exploração e em parte, aumentando a defesa da qualidade das águas de poeiras.
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Na figura seguinte, demonstra-se a natureza da intervenção, que propõe um reforço de vegetação,
através da plantação de Salix atrocinerea, espécie que já existe no local.

Figura 9: Zona da lagoa, com reforço de plantação de espécies arbóreas.
Fonte: Elementos Complementares PARP (Julho de 2014).

Na fase 2, propõe-se a continuação da recuperação das ações de recuperação iniciadas na fase anterior,
recuperando-se apenas uma pequena área a norte, onde se plantarão alguns carvalhos alvarinho, não
sendo possível a recuperação de mais áreas devido à falta de espaço para executar ações de
recuperação, através da aplicação de plantações e sementeiras de cobertura.
Na figura seguinte, resumem-se as operações de recuperação preconizadas durante esta fase.
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Figura 10: Esquema da fase 2 de recuperação. Fonte: Elementos Complementares PARP (Julho de 2014).

Durante a fase 3, tal como na fase anterior, as limitações de espaço condicionam as operações de
recuperação. No entanto, dar-se-á início ao enchimento da cavidade, com materiais provenientes quer
do exterior, como do interior da propriedade. Propõe-se que os volumes necessários para executar as
operações enchimento, sejam de 2.900 m3, em que os materiais deverão ser constituídos essencialmente
por pedras e terras.
Relativamente à aplicação de material vegetal, propõe-se a aplicação de espécies arbustivas, arbóreas
(carvalho alvarinho) e prado de sequeiro.
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Figura 11: Esquema da fase 3 de recuperação. Fonte: Elementos Complementares PARP (Julho de 2014).

Na fase 4 só se procede à recolha de pedras e terras provenientes do exterior e que vão ser
necessárias para a modelação final.

Figura 12: Esquema da fase final de recuperação. Fonte: Elementos Complementares PARP (Julho de 2014).
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Na fase final, figura anterior, proceder-se-á à recuperação integral de toda a área, dado que somente
nesta fase será possível proceder à recuperação das restantes áreas intervencionadas.
Será durante esta fase que se procederá à intervenção nas bancadas, e à execução do enchimento da
cavidade até à cota 141.00, de acordo com a última revisão do PARP.
Após o desmantelamento dos equipamentos, enchimento da cota de fundo e intervenções nas bancadas,
proceder-se-á à aplicação das sementeiras de cobertura, quer das espécies arbustivas, quer das espécies
herbáceas, de modo a instalar o sub-coberto. A plantação das espécies arbóreas será efetuada no final,
nas alturas de plantação mais adequadas (outubro – novembro ou no primeiro mês do ano),
recorrendo-se às espécies atrás referidas: carvalho alvarinho, carvalho negral, sobreiro, castanheiro e
lodão.
À semelhança da fase 1, a última fase pauta-se por uma grande intervenção de recuperação das zonas
desativadas, em que o princípio dos espaços abertos ou de clareira, contrastam com os espaços
florestais. Associadas às zonas mais planas e de forma a criar alguma diversidade em termos de desenho
e carácter, as clareiras apresentam um potencial recreativo grande, em que o uso destes espaços pode
ser facilmente associado à participação da comunidade. Por outro lado, os espaços florestais definem os
espaços abertos, potenciando o restabelecimento da fauna e biocenoses entre as comunidades
faunísticas que se prevê restabelecerem-se no local.
Dada a dimensão da área e apesar de na solução final as bancadas surgirem como um elemento
preponderante do projeto de recuperação, uma vez não ser possível repor toda a topografia, pretende-se assim criar um efeito cénico no interior da cavidade.

Conclusão
Tendo em consideração as observações supra explanadas, de modo a colmatar as falhas identificadas,
emite-se parecer favorável, condicionado:
- à entrega, previamente ao licenciamento, para aprovação por parte da Autoridade de AIA, dos
seguintes planos, de acordo com o atrás referido:
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- Orçamento retificado do PARP, tendo em consideração as incorreções identificadas no presente
Parecer, devendo apresentar-se, para este efeito, novo caderno de encargos e mapa de medições
do PARP, atendendo, entre outros aspetos, a que deverá ser substituída a referência à sementeira
das espécies arbóreo-arbustivas Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Laurus nobilis, pela sua
plantação, com as correspondentes alterações e que o material arbóreo a plantar deverá ter uma
altura mínima de 1 m;
- Plano de acompanhamento e manutenção;
- Plano de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras;
- à prestação da caução, relativa ao PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a
determinar pela CCDR-N 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;
- à implementação da seguinte medidas de minimização:
- Deverão ser cumpridas as medidas propostas no PARP bem como o Plano de Monitorização das
ações previstas no PARP e o Plano de Acompanhamento e Manutenção.

Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir a avaliação da significância dos impactes
associados ao PARP, sendo que se considera o mesmo “Determinante” para a avaliação do projeto.
Fator Ambiental:
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
1) Foram identificados impactes negativos?
N
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
S
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
X
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
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3.10. Uso do Solo e Ordenamento do Território
Caraterização da situação de referência
A área de ampliação da pedreira situa-se fora da área de concessão mineira, na continuação da
exploração da pedreira existente, com uma DIA favorável condicionada emitida em Julho de 2001. Esta
área era ocupada com eucaliptos e atualmente encontra-se já parcialmente intervencionada, tendo o uso
do solo já sido alterado, uma vez que a superfície já foi decapada e parcialmente utilizada para depósitos
de solos. A atual a área intervencionada é de cerca de 248.800 m2 e a área licenciada é de 215.500 m2,
tendo-se portanto excedido a área licenciada em aproximadamente 33.300 m2. Com este projeto de
ampliação pretende-se o licenciamento de uma área total de 283.924 m2, o que representa uma
ampliação de 68.424 m2 à atual configuração.
Trata-se de uma situação de referência caracterizada por à partida já se encontrar alterada no que se
refere aos seus aspetos naturais, dado tratar-se de uma atividade industrial, que envolve extração,
transformação e comercialização de granito, que se encontra em funcionamento há cerca de 30anos e
que já avançou com trabalhos de preparação de exploração sobre cerca de 50% da área agora proposta
para a ampliação.

Ordenamento do Território
O Instrumento de Gestão do Território aplicável ao local é o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila do
Conde, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 166/95, de 12 de dezembro.
Pela Planta de Ordenamento do PDM de Vila do Conde, a área de ampliação da pedreira encontra-se
totalmente em Áreas de Salvaguarda – Reserva Ecológica Nacional (REN). A área de pedreira licenciada
encontra-se maioritariamente em Áreas de Salvaguarda – REN e parcialmente em Espaços Industriais –
Zonas para Indústrias extrativas.
Pela Planta de Condicionantes, a área a licenciar encontra-se totalmente em REN. A área licenciada
encontra-se parcialmente em Área de Concessões Mineiras para Pedreiras e em REN.
Pelo artigo 54º do Regulamento do PDM de Vila do Conde, em áreas integradas na REN, são permitidas
as ações autorizadas nos termos da legislação específica em vigor desde que não prejudiquem o correto
ordenamento e enquadramento paisagístico em vigor.
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Figura 13: Extrato da carta de REN de Vila do Conde e respetiva legenda. Fonte: EIA.

Pela carta da REN do concelho de Vila do Conde, publicada pela RCM n.º 149/98, toda a área a licenciar
interfere com Cabeceiras de Cursos de Água da REN, na continuação da exploração que foi licenciada.
Pelo Regime Jurídico da REN em vigor, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, a ação é permitida, está
sujeita a comunicação prévia e a parecer da APA, IP. Pela alínea d) do grupo VI do Anexo I da Portaria
n.º 419/2012, de 20 de dezembro, a pretensão terá de garantir a drenagem dos terrenos confinantes.
A drenagem do terreno será feita de acordo com as condições da topografia e das alterações propostas
na forma do terreno. Em toda a bordadura da escavação, o sentido do escoamento é sempre o oposto
ao sentido da cavidade. Pela análise do Plano de Drenagem, conclui-se que, devido à localização da
exploração em zona de cabeceira, todas as águas são escoadas para o exterior da propriedade, sendo
registada uma percentagem muito reduzida do escoamento para o interior.
Após análise hidrográfica e sua relação com a área em estudo (área licenciada mais ampliação) verifica-se
existirem duas linhas de água já intervencionadas, encontrando-se uma na área já licenciada, e não se
espectando qualquer alteração à situação atual; a outra linha de água encontra-se na área a ampliar e já
se encontra intervencionada pelo avanço dos trabalhos da pedreira para além da área licenciada, não se
tratando de uma alteração à caraterização atual de referência, mas à sua continuação. De acordo com o
PARP, será restabelecido o leito natural da linha de água que se situa na área de ampliação da pedreira.
Atualmente a exploração encontra-se em incompatibilidade com a REN do concelho de Vila do Conde,
publicada pela RCM n.º 149/98, dado que a área de ampliação a licenciar já se encontra parcialmente
intervencionada e interfere com a tipologia “Cabeceiras de Cursos de Água” da REN, na continuação da
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 835
Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2” – Vila do Conde
Agosto de 2014

62/101

Parecer Final da Comissão de Avaliação

exploração que foi licenciada sem ter sido efetuado o procedimento de Comunicação Prévia à CCDR e
sem constarem da AIA.
Esta ilegalidade será ultrapassada com a obtenção de DIA favorável uma vez que pelo n.º 7 do art.º 24º
“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”.
A área em estudo não integra qualquer zona sensível, área protegida ou classificada.

Uso do Solo
A área para onde será ampliada a pedreira situa-se fora da área de concessão mineira, na continuação da
exploração da pedreira existente, com uma DIA favorável condicionada, emitida em Julho de 2001, e era
ocupada com eucaliptos, encontrando-se atualmente já parcialmente intervencionada, tendo o uso do
solo já sido alterado uma vez que a superfície já foi decapada e utilizada para depósitos de solos. Não
haverá ocupação de novas áreas com instalações, infraestruturas de apoio, ou novos acessos,
praticamente não existindo fase de construção e impactes associados.
Assim, dado que a área de estudo já se encontra parcialmente intervencionada, o uso atual do solo na
área de projeto corresponde ao uso industrial devido à exploração da pedreira, britagem e área
intervencionada na proximidade. Na envolvente mais próxima predomina o uso florestal com
povoamento de eucalipto. Nas zonas mais baixas e planas da envolvente encontram-se algumas manchas
agrícolas de culturas de regadio. Identifica-se ainda o uso urbano devido à proximidade das localidades
de Fornelos a Oeste e Outeiro (Guidões – concelho de Trofa) a Sudeste.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Uso do Solo
Relativamente ao fator ambiental “Uso do Solo”, 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 algum tempo (em exploração há 30 anos e a explorar mais 45 anos),
deverão ser alvo de uma reabilitação e valorização durante e no final da exploração, de acordo com o
PARP aprovado.
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O EIA identifica no Plano de Pedreira e no PARP a devolução do uso e função existentes no local antes
do início da atividade ou a atribuição de outros usos que possam 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. Não se
enunciam impactes na Fase de Preparação, dado que estes já ocorreram, e a previsão futura sobre esta
situação não tem expressão.
Na Fase de Exploração as principais ações já ocorreram, devido às operações associadas à destruição da
camada superficial do solo, com a decapagem, desmatação e remoção do mesmo, para a continuação da
exploração, bem como a destruição do coberto vegetal. Estas atividades originaram grandes extensões
de solos expostos as condições climáticas mais adversas. Como tal, aumentaram os riscos de erosão, os
quais também dependem das condições atuais, registando-se um agravamento nos períodos de maior
precipitação devido a escorrência superficial.
Os impactes expectáveis, ou mesmo já existentes (considerando a envolvente ao projeto – com a
existência de uma central de britagem), a nível do solo são:
- Ocupação e compactação do solo pelas instalações de apoio e pela circulação de veículos;
- Ocupação do solo pela atividade extrativa, propriamente dita.
Os impactes neste descritor dividem-se em dois aspetos, nomeadamente, nas características naturais
dos solos, que serão bastante alteradas e de impossível recuperação (a curto/médio prazo), bem como
nos usos existentes. Assim os impactes, nesta fase em análise, podem caracterizar-se:
- em termos de características dos solos: Adversos, Diretos, Irrecuperáveis, Permanentes,
Localizados, Irreversíveis e de Magnitude Compatível;
- relativamente aos usos existentes: Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários, Localizados,
Reversíveis e de Magnitude Compatível.
Na Fase de Desativação/Recuperação os impactes negativos serão devidos à remoção das instalações e
infraestruturas de apoio, assim como o equipamento produtivo e ou sucata, seguindo-se a recuperação
de toda a área. Nesta fase os impactes serão essencialmente positivos e permanentes, dado que se irá
recuperar a maior parte da área afeta à pedreira durante a sua vida útil, de acordo com o PARP
aprovado, nomeadamente a modelação de terrenos, bem como plantações e sementeiras que
prevenirão a ocorrência de fenómenos erosivos, contribuindo para uma melhor fixação e evolução dos
solos. Por outro lado, serão descativadas as estruturas em funcionamento e ocorrerá um considerável
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 835
Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2” – Vila do Conde
Agosto de 2014

64/101

Parecer Final da Comissão de Avaliação

decréscimo no que diz respeito ao trânsito de veículos, o que irá contribuir progressivamente para uma
reabilitação dos solos. A área intervencionada fora da área a licenciar voltará a ser ocupada por uma
empresa de betuminosos, que pertence ao mesmo grupo empresarial.
No que respeita ao descritor Uso do solo, o estudo conclui que “pelas suas caraterísticas e usos que lhe
estão afetos, os impactes previstos são considerados pouco significativos, adquirindo um carater 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”.

Ordenamento do Território
Ao nível do descritor Ordenamento do Território, o estudo considera a afetação de áreas integradas na
REN um possível impacte, sanado pela compatibilidade do uso com as ações enquadráveis e admitidas
pelo Regime Jurídico da REN, mais precisamente, pelo facto de o Plano de Lavra e o PARP visar e
materializar o cumprimento dos requisitos exigidos pelos diplomas da REN.
O EIA identifica e discrimina a compatibilização do projeto com as funções da tipologia da REN em
presença, Cabeceiras de Cursos de Água (correspondente a Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga
de Aquíferos, de acordo com o Anexo IV ao Regime Jurídico da REN), tendo concluído que o projeto
não as coloca em causa, uma vez que o Plano de Lavra visa o respeito pelos limites da zona de defesa e
o PARP visa a prevenção de potenciais contaminações da água subterrânea e superficial e uma
fiscalização periódica adequada.
Carateriza 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 forma a diminuir e evitar a erosão e compactação do solo.

Medidas de minimização
Para minimizar a alteração da Ocupação e Uso do Solo que resultará do projeto de ampliação da área
da Pedreira “Vila Verde n.º 2” (apesar de já não ocorrer alargamento da área de corta relativamente a
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situação atual, uma vez que a área já está praticamente intervencionada), no EIA estão descritas as
medidas de minimização/compensação que resultam da continuidade da DIA favorável condicionada
emitida em Julho de 2001 e outras propostas como alteração e ou acréscimo face à mesma, tendo sido
efetuada a distinção entre estas e as boas práticas da atividade.
Na Fase de Exploração destaca-se:
- Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas,
por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para
destino final adequado;
- Todo o solo decapado deverá continuar a ser armazenado em áreas laterais, mas já
intervencionadas, de modo a ser reutilizado para as medidas do PARP;
- Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP.
Na Fase de Descativação/Recuperação destaca-se:
- Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP;
- Modelação de terreno de acordo com o Plano de Modelação do Terreno, sementeira de prado
de sequeiro, sementeira de espécies arbustivas e plantação de espécies autóctones, nas áreas
intervencionadas;
- Descativação da área afeta aos trabalhos da pedreira, com a desmontagem dos anexos que
forem provisórios e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de
materiais, entre outros. Devera ser feita a limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos;
- Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, assim como os
pavimentos que tenham eventualmente sido afetados.

As medidas de minimização junto do Ordenamento do Território passam pelo cumprimento integral do
Plano de Lavra, limitando a interferência com os terrenos de REN unicamente ao projetado no Plano de
Pedreira e no EIA:
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- Os trabalhos na área de corta proposta devem ser desenvolvidos dentro dos limites
estabelecidos, evitando o seu extravasamento por máquinas.
- Devem ser limitadas as áreas de circulação de veículos e máquinas, de modo a diminuir a erosão
e compactação do solo, e deste modo, diminuir as ações de modificação do uso do solo em
terrenos classificados como REN.
Assim, as medidas de minimização propostas procurarão salvaguardar estas questões, no sentido de
minimizar/evitar as incompatibilidades do projeto com o disposto neste Regime Jurídico da REN.

Monitorização
Para os descritores em análise não se enumerou qualquer plano de monitorização, não se considerando
que tal seja necessário.

Conclusão
Assim, da análise dos elementos disponibilizados, dos descritores Uso do Solo e Ordenamento do
Território e da situação de referência, verifica-se que os maiores impactes já foram provocados, tanto
pela exploração licenciada como pelas intervenções já efetuadas em cerca de 50% da área do projeto de
ampliação. Verifica-se também que os impactes relativos às ações inerentes a cada fase do projeto foram
identificados e corretamente caraterizados, estando reunidas as condições para emissão de parecer
favorável ao projeto de ampliação da pedreira “Vila Verde n.º 2”, condicionado ao cumprimento integral
das medidas de minimização preconizadas no EIA, sendo de realçar a adoção das medidas necessárias à
minimização de impactes sobre as áreas da REN em presença.
Para efeitos de aplicação do IAP, a avaliação da significância dos impactes associados ao fator ambiental
Uso do Solo são apresentados no quadro seguinte, sendo que se considera o mesmo “Relevante” para a
avaliação do projeto.
Fator Ambiental:
Uso do Solo
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
S
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Fator Ambiental:
Uso do Solo
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
X
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

Em sede de reunião plenária da CA, foi questionada a significância atribuída aos impactes positivos
associados a este descritor, tendo-se concluído pela classificação de “Pouco significativos”, por maioria
dos votos dos presentes (“Muito significativos”: 0; “Significativos”: 2; “Pouco significativos”: 4; “sem
significado”: 0; Abstenções: 2).

Quanto ao fator ambiental Ordenamento do Território, considerado “Não relevante”, a avaliação dos
respetivos impactes foi:
Fator Ambiental:
Ordenamento do Território
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

3.11. Socioeconomia
Caracterização da situação de referência
As povoações e lugares mais próximos da pedreira e área de ampliação são: Vila Verde (Fornelo/União
das Freguesias de Fornelo e Vairão – Concelho de Vila do Conde) a Oeste e Outeiro (Guidões –
Concelho de Trofa) a Sudeste. A área encontra-se marginada a SE pelo limite do concelho de Vila do
Conde com a Trofa.
A pedreira localiza-se nas proximidades de importantes vias de acesso como a A3, a A28 ou a A7, que
lhe confere uma situação privilegiada no que diz respeito aos acessos e à expedição da produção.
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Vila do Conde é uma cidade portuguesa no Distrito do Porto, Região Norte e sub-região do Grande
Porto, com 28 636 habitantes em 2011. Pertence ainda à Grande Área Metropolitana do Porto.
O Aditamento esclarecer que dos 16 funcionários, apenas 5 trabalham em exclusividade para a pedreira.
Em sede de Aditamento foi esclarecido que, atualmente, o concelho de Vila do Conde tem como
principal atividade a indústria, à qual se dedica mais de 48% da sua população ativa. O sector terciário
ocupa 42% dos trabalhadores locais, enquanto a agricultura regista e menos de 10% da atividade da
população local. Dentro do sector secundário, a maior preponderância é da indústria têxtil, seguida do
sector metalomecânico e das madeiras.
O EIA incidiu a sua avaliação na então freguesia de Fornelo (atual União das Freguesias de Fornelo e
Vairão), informando que as atividades económicas predominantes são agricultura, pecuária, indústria e
comércio.
De acordo com os Principais Indicadores Sociodemográficos da Freguesia, em 2011 (disponíveis no
portal do Município de Vila do Conde), na União das Freguesias de Fornelo e Vairão (união posterior
aos dados dos Censos INE 2011), 50% da população ativa está ligada ao sector secundário.
Recorrendo aos CENSOS 2011, na freguesia de Fornelo, da população empregada (569) e associada à
indústria extrativa, é possível apontar o seguinte:
- 21 Diretores das indústrias transformadoras, extrativas, da construção, transportes e distribuição
(3,69% da população empregada da freguesia de Fornelo);
- 9 Encarregados das indústrias extrativa, transformadora e construção (1,58% da população
empregada da freguesia de Fornelo);
- 7 Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa e construção (1,23% da população
empregada da freguesia de Fornelo).
Apesar de não ser a atividade económica predominante, a indústria extrativa possui alguma significância
na freguesia de Fornelo, representando 6,5% da população empregada.
O acesso ao local onde se encontra a pedreira faz-se por um desvio na EM 534 a cerca de 330 m do
cruzamento com a entrada Vairão – Porto, a aproximadamente 10 km de Vila do Conde.
As estradas de acesso à área da pedreira já licenciada encontram-se em boas condições de
transitabilidade.
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O EIA salienta que dentro da pedreira, os acessos existentes encontram-se em bom estado de
conservação para a movimentação da maquinaria pesada.
Em sede de Aditamento ao EIA o proponente informou que durante as operações da pedreira “Vila
Verde n.º 2” foram registadas duas reclamações, sobre:
a) Deslizamento de terras proveniente do aterro na área de ampliação e referiu que neste momento
encontra-se a decorrer um processo de contra-ordenação;
b) Um vizinho da pedreira tinha vindo a solicitar, com alguma insistência, o corte dos eucaliptos que
se encontravam no limite dos terrenos da pedreira, entre a receção e a oficina, devido ao risco de
queda para cima da sua casa. Devido a esta insistência, substituiu-se a cortina de eucaliptos por uma
barreira em chapa com cerca de 4 m de altura, como se pode visualizar nas fotografias seguintes:

Figuras 14 e 15: Barreira em chapa entre a receção e a oficina. Fonte: Aditamento ao EIA (Fevereiro de 2014).

Identificação e avaliação de impactes ambientais
O EIA salienta a capacidade impulsionadora dos ramos de atividade inerentes às indústrias
transformadoras, construção civil e obras públicas, bem como empresas prestadoras de serviços, e,
assim, desta indústria, reveladora de capacidade de criar riqueza e postos de trabalho a partir dos
recursos endógenos da região, criando ao mesmo tempo sinergias potenciadoras do seu
desenvolvimento económico.
Salienta que na envolvente próxima existem muitos edifícios associados a serviços, pelo que considera
ser importante a continuidade da pedreira “Vila Verde n.º 2”.
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A nível das habitações e da população residente na freguesia, refere que as populações locais mais
próximas da área em estudo, já criaram mecanismos de adaptação à pedreira “Vila Verde n.º 2” em
funcionamento há mais de 30 anos.
Salienta os impactes positivos derivados da manutenção do emprego disponível (e eventual aumento no
futuro, em caso de necessidade), não só em relação aos postos de trabalho diretos, mas também
noutras atividades, conforme comprovado pela existência de uma declaração de interesse público
emitida pela Junta de Freguesia de Fornelo (em anexo), onde sublinha a importância da recuperação
paisagística do local, bem como a dinamização do comércio local e da empregabilidade de mão-de-obra
da freguesia.
Deste modo, os impactes da pedreira sobre o meio socioeconómico poderão ser classificados como
positivos e significativos atendendo:
- à manutenção dos postos de trabalho já existentes (e eventual aumento no futuro em caso de
necessidade) bem como a aquisição de mais bens e serviços indispensáveis à atividade extrativa (que
movimenta elevados fluxos económicos, vitais para a atual conjuntura económica do País);
- à dinamização e expansão económica da empresa proponente;
- à consolidação de atividades tradicionais que já existiam associadas, nomeadamente ao sector da
construção civil e obras públicas e sustentam a atividade extrativa;
- à contribuição para a dinamização de outros sectores económicos transversais, no concelho de Vila
do Conde, sobretudo ao nível da hotelaria, restauração, comércio e serviços, devido à
movimentação de negócios e produtos.
No que se refere ao tráfego de pesados, considerando uma média de produção de cerca de 756
toneladas por dia, perfaz 31,5 camiões por dia, a serem colocados em circulação, estimando-se um
tráfego na ordem dos 693 camiões por mês.
Os impactes ocorrentes e previstos com a ampliação da pedreira correspondem ao aumento da
densidade de tráfego sobre as vias públicas, decorrente do transporte e expedição do granito extraído,
que levará à progressiva degradação das estradas e acessos ao local.
Estes serão, permanentes na fase de exploração, negativos, embora pouco significativos, no conjunto da
pedreira.
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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. Assim, devem ser implementadas as seguintes
medidas de minimização:
- Manutenção do sistema de lavagem de rodados, já existente, de forma a evitar que as lamas sujem o
pavimento das vias;
- Manutenção da cortina arbórea existente como efeito de barreira;
- Vedação de toda a área de estudo, de forma a evitar a entrada de terceiros, e assim, evitar a
ocorrência de quaisquer acidentes pessoais.
- No que concerne a mão-de-obra, direta ou indireta através de prestadores de serviços, devem ser
sempre privilegiados recursos humanos da região;
- 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;
- Implementar o Plano de Comunicação proposto.
- Controlo da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira.
- Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e de ruído, e consequentemente, de
incómodo junto dos seus habitantes;
- Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte do
granito, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais.

Monitorização
No caso em estudo e relativamente ao descritor sócio-economia, o Aditamento informa que o
proponente não dispõe de um plano de monitorização específico tendo apresentado uma proposta com
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a qual se concorda, com os devidos ajustes, devendo ser implementado. O Plano de Comunicação a
implementar consta no capítulo 7.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado ao cumprimento das
medidas de minimização e plano referido.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir a avaliação da significância dos impactes
associados a este fator ambiental, sendo que se considera o mesmo “Relevante” para a avaliação do
projeto.
Fator Ambiental:
Sócio-Economia
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
S
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
X
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

3.12. Património
Caracterização da situação de referência
Da análise efetuada, considera-se que, no que concerne ao descritor Património, o estudo contém
informação bastante para a avaliação da proposta. A situação de referência encontra-se suficientemente
caracterizada, tendo sido feito um levantamento bibliográfico e prospetada a zona de implantação do
projeto e da sua envolvente num raio de 250 metros.
Não foram identificadas ocorrências patrimoniais inequívocas na área de afetação do projeto, sendo que
a ocorrência mais próxima referenciada na documentação bibliográfica – casal rústico romano de
Póvoa/Campelo) –, se localizará na envolvente da pedreira, a uma distância presumível de 65 m. É
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também de referir um relevo aparentemente artificial localizado no interior do perímetro licenciado,
cuja natureza não foi possível avaliar devidamente nesta fase.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
De acordo com o exposto, não tendo sido identificados vestígios arqueológicos na área de implantação
do projeto, e considerando que a única ocorrência patrimonial referenciada se localiza na sua
envolvente, não se perspetiva a ocorrência de impactes diretos sobre o Património. Haverá, contudo,
que verificar a natureza do relevo artificial referido no ponto anterior.

Medidas de minimização
Em virtude da informação histórico-arqueológica recolhida, designadamente a referência a um sítio de
ocupação romana nas imediações da área de implantação do projeto, propõem-se as seguintes medidas
de minimização:
- acompanhamento arqueológico de todas as ações com afetação de subsolo, como sejam ações de
desmatação, decapagens do solo até à rocha, escavação ou outras que envolvam remoção ou
revolvimento de terras;
- prospeção arqueológica das zonas destinadas a áreas funcionais de obra (acessos, estaleiros,
depósitos de terras, áreas de empréstimo, de depósito, etc.) que não se integrem na área agora
prospetada;
- registo dos muros de divisão de propriedade existentes na área de incidência do projeto e que
venham a ser alvo de afetação direta pelo mesmo;
- realização de trabalhos de avaliação arqueológica do monte aparentemente artificial identificado no
interior da área licenciada no âmbito da elaboração deste descritor do EIA, caso se venha a verificar
a necessidade de afetação do mesmo.
Consideram-se estas medidas adequadas à presente situação de referência, devendo ser dado
cumprimento integral às mesmas nos termos em que são propostas no EIA.
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Conclusão
Da caracterização e levantamento efetuados, conclui-se que o projeto não interfere com Património
Classificado ou em vias de classificação, nem com outros elementos de interesse arqueológico ou
outros, não se prevendo impactes significativos no âmbito deste descritor.
Da análise efetuada, considera-se que, desde que sejam cumpridas integralmente as medidas de
minimização preconizadas no EIA – as quais estão sumariadas neste parecer –, se encontram
devidamente salvaguardadas as questões patrimoniais.
Em face do exposto, emite-se parecer favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento integral das
medidas de minimização preconizadas no âmbito do descritor património, bem como às restantes que
possam resultar da implementação destas.

Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir a avaliação da significância dos impactes
associados a este fator ambiental, sendo que se considera o mesmo “Não relevante” para a avaliação do
projeto.
Fator Ambiental:
Património
1) Foram identificados impactes negativos?
S
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
N
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.13. Parecer da Entidade Licenciadora (Direção Regional de Economia do Norte)
A Direção Regional de Economia do Norte, na qualidade de entidade licenciadora, emitiu o seguinte
parecer:
A pedreira em questão encontra-se licenciada nesta Direção Regional em nome de MonteAdriano – Agregados,
S.A.
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A pedreira Vila Verde n.º 2 encontra-se licenciada nesta Direção Regional desde 1987. Esta pedreira em 2000
foi alvo de Avaliação de Impacte Ambiental, prévia a uma ampliação da pedreira para uma área de 21,55
hectares, cuja licença, foi atribuída em 21 de junho de 2005. O presente EIA, diz respeito a um novo pedido de
ampliação da área, para norte, de cerca de 6, 84 hectares, o que irá perfazer uma área de pedreira de 28,39
hectares.
A actividade industrial de exploração de pedreiras, que aproveita um recurso endógeno, assume-se hoje em dia
como uma actividade económica regional importante, tendo um impacte significativo para o desenvolvimento da
economia local. Esta actividade tem ainda impacte na criação de postos de trabalho, para além de dinamizar, de
forma directa ou indirecta, outros sectores da economia local ligados a diversas áreas económicas como sejam o
sector da restauração, da venda de combustíveis, do pequeno comércio, etc.
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 e
exportação de recursos minerais e a diversificação da produção nacional de minérios não metálicos. O projeto irá
ainda contribuir ainda para a redução de assimetrias regionais com indução no rendimento per capita da região
e para a criação de vários postos de trabalho e a manutenção de um número importante de postos de trabalho
indirectos na região de implantação.
No que respeita a este novo projeto de ampliação da exploração da pedreira propriamente dito, esta Direção
Regional, na qualidade de entidade licenciadora, nada tem a opor ao mesmo do ponto de vista formal e técnico,
aguardando a conclusão do procedimento de AIA a fim do requerente fazer a entrega formal do pedido de
licenciamento, caso a DIA venha a viabilizar a referida ampliação.
Em face do exposto esta Direção Regional, de uma forma geral, é favorável ao projecto apresentado, 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.
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3.14. Pareceres Externos
Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara
Municipal de Vila do Conde (CMVC), que prestou resposta em tempo (parecer em anexo).
A CMVC considera, na generalidade, aceitável a proposta de ampliação apresentada, devendo, no entanto,
atender-se aos seguintes pontos:
1 – A área abarcada pela pedreira e respetiva ampliação encontra-se classificada no Plano Diretor Municipal de
Vila do Conde como “Zona para indústrias extrativas” e Reserva Ecológica Nacional (REN), verificando-se que a
parte relativa á ampliação encontra-se integralmente abrangida por REN pelo que se deverão cumprir as
correspondentes prescrições legais aplicáveis.
2 – Nos processos de exploração promover as medidas de minimização preconizadas, nomeadamente no que
se refere às disposições legais e normativas relativas ao ruído ambiental e vibrações, aos níveis de concentração
de partículas na atmosfera, à gestão de resíduos, nomeadamente com níveis de perigosidade, e à salvaguarda da
contaminação e escorrência de água subterrâneas e superficiais.
3 – Dar cumprimento à implementação dos planos de monitorização previstos, respeitando periodicidades
adequadas, devendo os correspondentes resultados, para além de divulgação pública, serem formalmente
comunicados às autarquias envolvidas (Câmara Municipal e Junta de Freguesia).
4 – Atendendo aos impactes significativos na paisagem originados pela pedreira em causa, promover a efetiva
concretização do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, considerando-se que se deverão iniciar os
respetivos trabalhos assim que seja tecnicamente exequível.
Tendo em consideração o exposto ao longo do presente parecer, designadamente a apreciação efetuada
em sede dos fatores ambientais descritos, entende-se que as preocupações transmitidas pela CMVC
estão devidamente acauteladas.

4. CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo I do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, a Consulta
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Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 10 de julho de 2014 e o seu final a 6 de
agosto de 2014.
Durante este período 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.
Para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de
outubro, com as alterações e a redação produzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, o
Índice de Avaliação Ponderada (IAP) foi calculado com base no documento “Índice de Avaliação
Ponderada de Impactes Ambientais – Metodologia” elaborado pelo Grupo de Pontos Focais das
Autoridades de AIA, e aprovado pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente em 17 de abril de 2014,
para aplicação experimental de um ano.
Assim, considerando a preponderância atribuída aos vários fatores ambientais, bem como as respetivas
avaliações da significância dos impactes, plasmadas ao longo do presente Parecer Final, foi construído,
em sede de reuniões da CA, ocorridas a 14 e 27 agosto de 2014, o quadro seguinte (passos intermédios
em anexo), onde se expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo ao
projeto em avaliação:
8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Resultado

IAP=3

NOTA:

IAP = 1

DIA Favorável

IAP = 2

DIA Favorável condicionada

IAP = 3

DIA Favorável condicionada

IAP = 4

DIA Favorável condicionada

IAP = 5

DIA Desfavorável
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Conforme é patente, de acordo com os critérios definidos pelo Grupo de Pontos Focais das
Autoridades de AIA e aprovados pela Secretaria de Estado do Ambiente, o resultado do IAP aponta, na
globalidade, para uma proposta de Declaração de impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Neste seguimento, 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 e compensação, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto de Ampliação da
Pedreira de Granito n.º 4138, “Vila Verde n.º 2”, condicionado:
1) À apresentação à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, dos seguintes elementos:
a) Plano de Gestão de Resíduos nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de
fevereiro.
b) Orçamento retificado do PARP, tendo em consideração as incorreções identificadas no presente
Parecer, devendo apresentar-se, para este efeito, novo caderno de encargos e mapa de medições
do PARP, atendendo, entre outros aspetos, a que deverá ser substituída a referência à sementeira
das espécies arbóreo-arbustivas Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Laurus nobilis, pela sua
plantação, com as correspondentes alterações e que o material arbóreo a plantar deverá ter uma
altura mínima de 1 m.
c) Plano de acompanhamento e manutenção, de acordo com o PARP.
d) Plano de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras, de acordo com o referido no
ponto 3.9.
2) À reabilitação, no prazo máximo de seis meses a partir da data de exaração da Declaração de
Impacte Ambiental, de um pequeno troço da linha de água existente sob a escombreira a norte, com
reposição do seu leito natural e vegetação. O projeto de reabilitação deverá ser previamente
apresentado à Autoridade de AIA e sujeito a aprovação.
3) À implementação faseada, ao longo do tempo de vida útil do projeto, do PARP. As ações de
implementação faseada do PARP deverão ser objeto de relatório próprio, a apresentar à Autoridade
de AIA imediatamente a seguir à sua implementação, e em cada um dos cincos primeiros anos a
seguir à instalação, demonstrando a evolução do sucesso da implementação, e respetivas ações de
manutenção e/ou reposição.
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4) À prestação da caução, relativa ao Plano Ambiental 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.
5) Ao integral cumprimento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística que venha a ser
aprovado 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 dos escombros.
MM2 – Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas, tendo em vista, entre outros, a
diminuição dos níveis de perturbação e a redução do risco de atropelamento da fauna.
MM3 – Otimização da circulação de equipamentos móveis no interior da área de exploração, evitando
uma circulação generalizada pela totalidade da área e a abertura de novos acessos, que impliquem a
destruição de maiores extensões de cobertura vegetal, bem como o aumento da compactação do solo.
MM4 – Manutenção das barreiras acústicas instaladas.
MM5 – Programação das detonações para horários que envolvam menor afetação dos residentes nas
proximidades.
MM6 – Deverá ser efetuada uma nova campanha de medição do ruído no prazo máximo de dois anos
após exaração da Declaração de Impacte Ambiental.
MM7 – Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se
à recolha e tratamento das águas e dos solos contaminados.
MM8 – Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames, a controlar as
emissões de ruído e de poluentes atmosféricos.
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MM9 – Os efluentes resultantes do Parque de Resíduos, da Estacão de Serviço e da Oficina são
tratados em dois separadores de hidrocarbonetos distintos (o efluente resultante do Parque de
Resíduos e da Estacão de Serviço é tratado num separador de hidrocarbonetos e o efluente resultante
da oficina é tratado em outro separador de hidrocarbonetos). A água residual resultante deste
tratamento é encaminhada para um tanque de sedimentação, antes de se proceder à descarga final na
linha de água.
MM10 – Correto armazenamento de todos os materiais potencialmente contaminantes em local
adequado, identificado, impermeabilizado, coberto e com bacias de retenção ligadas a separador de
hidrocarbonetos.
MM11 – Correta gestão dos resíduos produzidos, armazenados num Parque de Resíduos 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.
MM12 – 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.
MM13 –

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
MM14 –

Aspersão controlada de água, nos vários locais onde possam ocorrer as maiores

probabilidades de emissões de poerias, como por exemplo nos caminhos de circulação internos ou nos
produtos em stock, sobretudo nos dias secos e ventosos, através dos aspersores instalados e/ou de
veículo com depósito preparado o efeito.
MM15 –

A entrada da pedreira e os acessos à EM534 devem ser limpos e humedecidos com

regularidade.
MM16 –

Manutenção dos sistemas de desempoeiramento para captação de finos, instalados nas

centrais de britagem.
MM17 –

Manutenção do sistema de despoeiramento, que possui por um sistema de aspersores,

montado em todos os equipamentos fixos, primário moinhos e crivos, assim como nos tapetes de
circulação de agregados.
MM18 –

Manutenção da lavagem de rodados.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 835
Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2” – Vila do Conde
Agosto de 2014

81/101

Parecer Final da Comissão de Avaliação

MM19 –

Tapar devidamente a carga dos veículos pesados propriedade da empresa proponente, de

forma a impedir a dispersão de poeiras (pode ser com veículos pesados de caixa fechada ou cobertos
com lona pesada).
MM20 –

Relativamente ao transporte efetuado pelo cliente, sempre que necessário, realizar uma

aspersão aos produtos, em simultâneo com a lavagem de rodados.
MM21 –

Utilização de equipamentos de perfuração, com recolha automática de poeiras ou de

injeção de água.
MM22 –

Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial.

MM23 –

Todas as águas de escorrência da pedreira, antes de serem encaminhadas para a linha de

água, deverão ser tratadas nos dois tanques de sedimentação de partículas existentes, que também
possuem um mecanismo de retenção de óleos e gorduras.
MM24 –

A descarga das águas pluviais tratadas nos tanques de sedimentação, deve cumprir com as

condições impostas na licença de descarga L004422.2014.RH2, emitida para o efeito.
MM25 –

A descarga das águas residuais domésticas no solo, deve cumprir com as condições

impostas na licença de descarga L01302/2012-RH2.1198.E, emitida para o efeito.
MM26 –

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.
MM27 –

Proceder à manutenção periódica e limpeza anual dos sistemas de disposição de águas

residuais (fossa séptica e tanques de sedimentação).
MM28 –

Proceder à manutenção da bacia de retenção de óleos virgens e usados.

MM29 –

Restringir a área de intervenção ao estritamente necessário, devendo ser salvaguardados

todos os exemplares arbóreos e arbustivos autóctones que não perturbem a atividade de exploração,
em particular o sobreiro, sinalizando-os quando próximos de áreas intervencionadas.
MM30 –

Conservação das áreas não afetadas pela exploração para preservação faunística.

MM31 –

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
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utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de
incêndio.
MM32 –

Evitar, sempre que possível, a realização dos trabalhos mais ruidosos nas épocas de

reprodução e/ou nidificação da fauna.
MM33 –

Repovoamento/plantação de espécies autóctones na envolvente ou em zonas não afetadas

pela exploração e com aptidão florestal, em substituição dos eucaliptos e pinheiro bravo, criando uma
faixa naturalizada de elevado valor ambiental que compense a perda de habitats devido a instalação da
pedreira.
MM34 –

Manutenção de manchas de matos nas áreas com aptidão para tal, nomeadamente no limite

norte da zona de extração e nas zonas de deposição de terras extraídas das novas áreas de lavra, de
modo a criar abrigos e zonas de reprodução para a fauna, em particular do coelho bravo.
MM35 –

Promoção da vegetação ribeirinha ao redor do charco permanente.

MM36 –

Controlo da expansão das espécies exóticas invasoras.

MM37 –

Para garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos de espécies vegetais

exóticas invasoras, deve ser seguida a seguinte precaução, aplicável a todas as áreas a intervencionar:
todo o material vegetal exótico invasor deve ser fisicamente removido e eficazmente eliminado, tendo
em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de produção e dispersão de
sementes.
MM38 –

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.
MM39 –

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.
MM40 –

Manutenção da cortina arbórea existente que ladeia o acesso à pedreira, paralelamente à

EM534.
MM41 –

Drenar as zonas de acumulação de água onde se pretende efetuar trabalhos de lavra, que

podem atrair anfíbios, direcionando as águas para zonas onde o risco de mortalidade seja menor.
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MM42 –

Criar as zonas de escombreiras, em zonas de mato ou de floresta, com blocos de diversos

tamanhos, para uso da fauna, garantindo que o tempo de construção e uso dessas escombreiras é o
mínimo possível, de forma a permitir a sua rápida colonização pela flora e posteriormente pela fauna.
MM43 –

Permitir que a área da pedreira não funcione como uma armadilha para espécies de

mamíferos, répteis e anfíbios, garantindo que pelo menos um dos lados da pedreira apresenta pendentes
suaves que permitam a saída de animais.
MM44 –

Verificar o potencial de alguma parede da zona de extração ser usada para a reprodução de

aves que nidifiquem em escarpas e avaliar o potencial da pedreira desativada ser usada por quirópteros
como zona de abrigo.
MM45 –

Atender à 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 15.º do
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, e
de acordo com os critérios do Anexo do referido diploma.
MM46 –

Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira.

MM47 –

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

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas,
por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino
final adequado.
MM48 –

Todo o solo decapado deverá continuar a ser armazenado em áreas laterais, mas já

intervencionadas, de modo a ser reutilizado para as medidas do PARP.
MM49 –

Privilegiar sempre recursos humanos da região, no que concerne a mão-de-obra, direta ou

indiretamente, através de prestadores de serviços.
MM50 –

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.
MM51 –

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

transporte do granito, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais.
MM52 –

Acompanhamento arqueológico de todas as ações com afetação de subsolo, como sejam

ações de desmatação, decapagens do solo até à rocha, escavação ou outras que envolvam remoção ou
revolvimento de terras.
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MM53 –

Prospeção arqueológica das zonas destinadas a áreas funcionais de obra (acessos, estaleiros,

depósitos de terras, áreas de empréstimo, de depósito, etc.) que não se integrem na área agora
prospetada.
MM54 –

Registo dos muros de divisão de propriedade existentes na área de incidência do projeto e

que venham a ser alvo de afetação direta pelo mesmo.
MM55 –

Realização de trabalhos de avaliação arqueológica do monte aparentemente artificial

identificado no interior da área licenciada no âmbito da elaboração deste descritor do EIA, caso se
venha a verificar a necessidade de afetação do mesmo.

Fase de Desativação
MM56 –

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 151-B72013, de 31 de outubro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março.
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:
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– 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;
– 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, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído, 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.
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Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.

Vibrações
a) Objetivos da Monitorização
Controlo constante dos valores de emissão de vibrações para o meio, no sentido de enquadrá-los nos
parâmetros normativos e legais em vigor (seguindo a metodologia constante na Norma NP-2074).
Por outro lado, pretende-se prevenir a ocorrência de situações que possam eventualmente vir a pôr em
causa a saúde dos trabalhadores e da saúde pública, no geral, bem como evitar danos em edifícios e
terrenos vizinhos.
b) Fases da Monitorização
A monitorização processa-se por cinco fases:
1. Definição dos pontos de medição;
2. Recolha de valores;
3. Análise e tratamento dos dados;
4. Elaboração de Relatório;
5. Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos resultados.
c) Locais de Medição
As medições deverão ser efetuadas em pontos previamente avaliados, de forma a acompanhar a
evolução da situação. Os pontos selecionados deverão ser mantidos ao longo do período de
monitorização, exceto se houver alterações em termos de lavra ou ao nível dos recetores sensíveis.
d) Datas e Horários de Medição
Apesar de haver um acompanhamento diário e contínuo das vibrações num dos locais, aleatoriamente,
as medições das vibrações nestes 5 pontos deverão ser efetuadas bienalmente (exceto se na primeira
campanha os resultados demonstrarem a necessidade de aumentar/diminuir a periodicidade de
amostragem, situação essa que deverá ser posteriormente avaliada), num período de trabalho
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representativo da atividade da pedreira, no sentido de os valores obtidos traduzirem da melhor forma a
situação ocorrente.
e) Métodos e Técnicas de Medição Utilizados
Os parâmetros a considerar são os seguintes:
- Comprimento dos furos;
- Número dos furos;
- Quantidade média explosivo/furo;
- Quantidade total de explosivo;
- Diâmetro de furação;
- Distância à Pega de Fogo;
- Velocidades de Vibração Resultante.
Os valores das vibrações obtidos deverão ser comparados com os normativos em vigor,
designadamente a Norma NP 2074 (1983) – Avaliação da Influência em construções de Vibrações
provocadas por explosões ou solicitações similares.
f) Equipa Técnica Envolvida na Recolha e Análise de Dados
As medições serão efetuadas por um operador da pedreira “Vila Verde n.º 2”.
g) Datas de Entrega dos Relatórios de Medição
Um mês após a execução dos trabalhos de medição.

Recursos Hídricos Subterrâneos
a) Identificação e Objetivos da monitorização:
O Plano proposto pretende monitorizar as águas subterrâneas para a pedreira “Vila Verde n.º 2”. Deste
modo, será efetuado o controlo qualitativo dos valores obtidos de forma a avaliar a necessidade de
tomar medidas de minimização/mitigação, caso a presença de substâncias se aproxime de um nível que
possa causar problemas futuros no aquífero.
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Esta monitorização fornece os dados de base essenciais ao conhecimento e acompanhamento espaçotemporal dos recursos hídricos subterrâneos no local e são fundamentais para assegurar a sua
exploração sustentável, de forma a poder ser utilizado nas instalações sociais da pedreira.
Os principais objetivos da monitorização da qualidade das águas subterrâneas são:
- Controlar a qualidade das origens de água para abastecimento das instalações;
- Fornecer informação de base para os modelos de qualidade;
Detetar situações de poluição;
- Dar cumprimento aos normativos nacionais e comunitários.
b) Âmbito do Plano de Monitorização:
Os fatores ambientais considerados, que poderão ser afetados por algum tipo de ineficácia no
cumprimento das medidas propostas no EIA onde se insere o plano de monitorização, e diretamente
relacionados com as águas subterrâneas locais, são o meio hídrico e o solo (fundamentalmente devido a
eventuais contaminações de resíduos e derrames de óleos).
O limite espacial da monitorização refere-se a um furo de captação da vizinhança, que deverá ser
escolhido em função da proximidade à área da pedreira.
Relativamente ao período temporal da monitorização, considerou-se que o plano deverá ser elaborado
durante todo o tempo de vida útil da pedreira, ao seja ao longo de 45 anos, de forma a avaliar a eficácia
do plano junto do meio hídrico subterrâneo.
c) Enquadramento Legal
A elaboração do Plano de Monitorização apresentado teve em conta os seguintes diplomas:
- Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril – Fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta de
definição do âmbito do EIA (PDA) e normas técnicas para a estrutura do EIA;
- Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março – Aprova o novo regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental;
- Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto – estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade,
com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus
principais usos.
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d) Fases da monitorização:
A monitorização processa-se em seis fases:
1) Definição do n.º de colheitas;
2) Definição dos pontos de recolha;
3) Recolha das amostras;
4) Análise a efetuar às amostras de acordo com os parâmetros analíticos;
5) Elaboração do Boletim de Análise;
6) Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos resultados.
e) Número de colheitas e Locais de Recolha
O n.º de colheitas por recolha corresponde a um, no furo de captação entretanto escolhido, na
vizinhança.
f) Datas e Horários da Recolha
O controlo da qualidade faz-se através da recolha periódica, geralmente semestral (como descrito
seguidamente), de amostras de água subterrânea para análise no local ou em laboratório. Assim, a
recolha das amostras deverá ser efetuada duas vezes por ano, semestralmente, sendo efetuada uma
recolha em época máxima de estiagem (mês com menor registo de pluviosidade na região – que
corresponde a julho), e outra recolha num período de maior pluviosidade (mês mais chuvoso da região,
ou seja, janeiro).
Refira-se que a frequência de amostragem para análises da qualidade da água deverá ser sempre nos
meses indicados, ao longo dos 45 anos estimados.
g) Parâmetros a serem analisados e correspondestes métodos analíticos
Os parâmetros analíticos a analisar no furo de captação, e os métodos analíticos são os seguintes:
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h) Equipa técnica envolvida na recolha e análise de dados:
As recolhas e as análises serão efetuadas por uma equipa técnica especializada.
i) Datas de entrega dos relatórios de medição
Um mês após a recolha das amostras.
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Recursos Hídricos Superficiais
Deverá ser dado cumprimento ao programa de monitorização previsto na licença de descarga
L004422.2014.RH2 das águas pluviais que passam pelo tanque de sedimentação (apresentada em anexo).

Ruído
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:
- Controlo 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 por 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.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 835
Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2” – Vila do Conde
Agosto de 2014

92/101

Parecer Final da Comissão de Avaliação

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, como sejam: 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 das Normas em vigor e 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 RGR em vigor.
g) Localização e Caracterização dos Pontos de Amostragem
Os pontos de amostragem devem ser selecionados de modo a fornecerem dados sobre as áreas onde
estão localizados os recetores sensíveis mais próximos, direta ou indiretamente, expostos a níveis
elevados de ruído, bem como traduzir o contributo individual da fonte sonora em causa. 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 quinquenais (de modo a
acompanhar a evolução dos níveis de emissão de ruído), caso se verifique alteração do processo
produtivo ou sempre que surjam reclamações.
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Deverá ser efetuada uma nova campanha de medição no prazo máximo de dois anos a contar da data da
exaração da Declaração de Impacte Ambiental.
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 (ou na legislação em vigor à data). 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.

Resíduos
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, controle 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 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;
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5. Preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), on-line, respeitante ao
ano anterior, tal como constante da legislação.
c) Periodicidade
Procedimento 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 verificado o estado de manutenção
dos contentores de resíduos, dos locais de manutenção, etc., intervindo em função da análise efetuada
através das operações de manutenção necessárias.
Anualmente, deverá ser apresentado na Autoridade de AIA um relatório que reporte a gestão de
resíduos efetuada naquele período.

Qualidade do Ar – Poeiras (PM10)
a) Objetivos da Monitorização
O Plano Geral de Monitorização para a Qualidade do Ar pretende, por um lado, controlar os valores de
concentração de partículas (PM10) na atmosfera, de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em
vigor, e por outro lado, evitar potenciais impactes junto de recetores sensíveis. Ou seja, pretende-se,
por um lado, cumprir a lei vigente e, por outro, prevenir a ocorrência de situações que possam
eventualmente vir a pôr em causa a saúde pública, estando estes dois aspetos, interligados.
De um modo geral, esta monitorização tem os seguintes objetivos:
- Controlo constante das concentrações de poeiras na atmosfera;
- Verificação das previsões efetuadas na Avaliação de Impactes;
- Avaliação da necessidade da implementação de medidas mitigadoras;
- Avaliação da eficácia das medidas mitigadoras;
- Registo histórico da qualidade do ar da área avaliada.
b) Fases da Monitorização
A monitorização processa-se em cinco fases:
1. Localização dos pontos de amostragem;
2. Recolha de dados;
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3. Análise e tratamento dos dados;
4. Elaboração de Relatório;
5. Estudo e recomendação de medidas mitigadoras, em função dos resultados obtidos.
c) Enquadramento legal
A legislação em vigor em termos de qualidade do ar é Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro,
que visa evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos de determinados poluentes atmosféricos,
nomeadamente, as partículas em suspensão (PM10), sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua
globalidade, bem como preservar e melhorar a qualidade do ar. Deverá ser dada resposta aos seguintes
aspetos:
- Valores Limite e Limiares de Alerta para as concentrações dos poluentes na atmosfera;
- Métodos e Critérios de Avaliação das concentrações dos poluentes Atmosféricos;
- Normas sobre Informação ao público.
Todos os procedimentos a adotar na elaboração do plano de monitorização, deverão, dentro do
possível, seguir o Decreto-Lei supracitado.
d) Caracterização da fonte e área envolvente
Deverá ser efetuada uma descrição breve da fonte geradora de poeiras, bem como da sua envolvente,
no que diz respeito aos seguintes aspetos:

e) Parâmetros a monitorização
Nas pedreiras a céu aberto o principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão (Poeiras),
sendo as mais gravosas para a saúde humana as de menor diâmetro (<10 µm), classificadas segundo o
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, como PM10, sendo este o parâmetro a monitorizar. Para
além deste parâmetro, dever-se-á monitorizar parâmetros meteorológicos, designadamente, a
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temperatura, velocidade do vento e humidade relativa em cada ponto de amostragem e que
condicionam as concentrações de poeiras na atmosfera.

f) Técnicas de medição
O método de amostragem vem descrito na EN 12341 “Qualidade do ar – Procedimento de ensaio no
terreno para demonstrar a equivalência da referência dos métodos de amostragem para a fração PM10
das partículas em suspensão” do decreto-lei supracitado. Este método baseia-se na recolha num filtro da
fração PM10 de partículas em suspensão no ar ambiente e na posterior determinação da massa
gravimétrica. De referir que outro método é passível de ser utilizado desde possua uma relação
sistemática com o método de referência ou que os resultados obtidos sejam comprovadamente
equivalentes.
Na recolha da fração de PM10 deverão, tanto quanto possível, ser cumpridas as seguintes orientações:
- O fluxo de ar em torno da tomada de ar não deve ser restringido por eventuais obstruções que
possam afetar o seu escoamento na proximidade do dispositivo de amostragem (normalmente, a
alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores e outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m
do edifício mais próximo, no caso dos pontos de amostragem representativos da qualidade do ar na
linha de edificação);
- Em geral, a tomada de ar deve estar a uma distância entre 1,5 m e 4 m acima do solo. Poderá ser
necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais elevadas (até cerca de 8 m). A localização em
posições mais elevadas pode também ser apropriada se a estação for representativa de uma vasta
área;
- O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação do ar
expelido para a entrada do sistema;
- A tomada de ar não deve ser posicionada na imediata proximidade de fontes, para evitar admissão
direta de emissões não misturadas com o ar ambiente;
- Fatores de carácter logístico (acessibilidade, segurança).
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g) Localização e Caracterização dos Pontos de Amostragem
Os pontos de amostragem, com vista a proteção do ambiente e consequentemente da saúde humana
devem ser selecionados de modo a fornecerem dados sobre as áreas onde estão localizados os
recetores sensíveis mais próximos, direta ou indiretamente, expostos a níveis elevados durante um
período significativo em relação ao período considerado para o(s) valor(es) limite. Os pontos de
amostragem deverão, se possível, ser igualmente representativos de locais similares, junto de outros
recetores sensíveis, não situados na sua proximidade imediata.
De um modo geral, os pontos de amostragem devem estar localizados de modo a evitar medir
microambientes de muito pequena dimensão, na sua proximidade imediata.
Os procedimentos de seleção de locais devem ser devidamente documentados, com identificação
através de coordenadas e utilizando meios como fotografias da área envolvente e um mapa
pormenorizado. Os locais devem ser reavaliados periodicamente, face a novos desenvolvimentos dos
aglomerados populacionais e das próprias pedreiras, com base na atualização dessa documentação, para
garantir que os critérios de seleção continuam a ser válidos ao longo do tempo.

O ponto de amostragem deve ser caracterizado quanto aos seguintes aspetos:
- Distância(s) ao(s) recetor(es) sensível(is) mais próximo(s) e à pedreira;
- Condições meteorológicas ocorrentes no local ou relativos à estação meteorológica mais próxima.
h) Periodicidade e Número de Amostragens
A periodicidade das amostragens deverá seguir, dentro do possível, o definido na legislação em vigor,
nomeadamente no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, considerando-se as emissões, os
padrões mais prováveis de distribuição das partículas e a potencial exposição dos recetores sensíveis. O
número de amostragens proposto está relacionado com os recetores sensíveis mais próximos da
pedreira em estudo e com a sua potencial exposição à concentração de partículas no ambiente.
Quanto à duração da campanha de amostragem, julga-se que 7 dias (incluindo o fim-de-semana) de
amostragem serão adequados, tendo em consideração a situação no terreno.
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Se os resultados obtidos, perante condições atmosféricas normais, se enquadrarem na legislação em
vigor, as campanhas de amostragem deverão atender ao seguinte:

A frequência das campanhas de amostragem ficará condicionada aos resultados obtidos na
monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se as medições de PM10 indicarem a não
ultrapassagem de 80% do valor-limite diário – 40 µg/m3, valor médio diário a não ultrapassar em mais de
50% do período de amostragem, as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser
realizada pelo menos ao fim de cinco anos. No caso de se verificar a ultrapassagem desse valor, a
monitorização deverá ser anual.
A monitorização deverá ser feita, de preferência no Verão, quando existe uma maior concentração de
poeiras em suspensão (correspondente à maior situação de empoeiramento) e sob condições normais
de laboração.
i) Análise dos Resultados Obtidos
Como critério de interpretação dos resultados obtidos foi utilizado o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23
de setembro relativo aos valores limite para as partículas em suspensão (PM10).
De acordo com o referido Decreto-Lei, os valores limite para as partículas em suspensão, são os
constantes no quadro seguinte.

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 e retirando
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as ilações possíveis. Se os níveis de concentração de poeiras ultrapassarem os valores limite estipulados
na legislação vigente citada, 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 amostragem, bem como a periodicidade das
mesmas.

Aspetos Socioeconómicos
1. Afixar um boletim de informação, com as modificações consideráveis ao longo da vida útil da
pedreira, na União das Juntas de Freguesia de Fornelo e Vairão e na entrada da pedreira “Vila Verde
n.º2”;
2. Disponibilizar inquéritos (tal como exemplo em anexo ao Aditamento ao EIA) tanto na União das
Juntas de Freguesia como na pedreira, de forma a facilitar uma maior compreensão da influência da
pedreira na sua envolvente. O resultado destes inquéritos será revertido no Plano Geral de
Acompanhamento da Exploração, com periodicidade anual;
3. Disponibilizar um livro de registo na União das Juntas de Freguesia, na eventualidade da população
não pretender responder ao inquérito. As sugestões e/ou pedidos de informação lá contidas também
serão revertidas no Plano Geral de Acompanhamento à exploração;
4. Todas as situações registadas deverão ser alvo de acompanhamento, desta forma identificando todas
as medidas implementadas e/ou descontinuadas, e as eventuais situações transmitidas pela população e
as medidas adotadas pelo proponente, deverão ser vertidas também no Plano Geral de
Acompanhamento da Exploração referido, bem como no Plano de Gestão Ambiental específico para a
fase de desativação.
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Anexo I
Ofício CCDR-N ID 1503652 e anexo ID 1503450, de 2013-12-12
Ofício CCDR-N ID 1578474 e anexo ID 1578520, de 2014-03-25
Declaração de Conformidade ID 1642085, de 2014-07-03
Ofício CCDR-N ID 1642091, de 2014-07-03
Memorando da Visita Técnica, de 2014-07-29
Memorando da Reunião da CA, de 2014-08-14
Ofício CCDR-N ID 1674196, de 2014-08-22
Memorando da Reunião da CA, de 2014-08-27
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – L004422.2014.RH2
Parecer da ex-Junta de Freguesia de Fornelo (atual União das Freguesias de Fornelo e Vairão)
Parecer da Câmara Municipal de Vila do Conde
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Anexo II

Cálculo do IAP

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 835
Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2” – Vila do Conde
Agosto de 2014

Anexos ao Parecer Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 835
Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 4138, “Vila Verde n.º 2” – Vila do Conde
Agosto de 2014

Anexos ao Parecer Final da Comissão de Avaliação

Anexo III

Planta de Localização
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