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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto da Pedreira Alcadaria, relativo a um Projeto de
Execução, foi remetido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa para a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) a 18 de julho de 2014, no intuito de
que fosse instruído o respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo do DL
nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de
março – Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).
O projeto tem enquadramento no Artigo 1º, nº 3, alínea b), subalínea i), Anexo II, nº 2, alínea a), área
sensível, da citada legislação, tendo sido sujeita a uma análise caso-a-caso, uma vez que se localiza na
Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, que constitui uma área sensível do ponto de vista
do património (Lei nº 7/2001, de 8 de setembro).
O proponente do presente EIA é a empresa CUBIGRANI – Exploração e Extração de Granitos,
Unipessoal, Lda., NIF 506 080 056, com sede em Vascoveiro, 6400-681 Vascoveiro, Pinhel. O número
de telefone/fax da empresa é o 271.412.250, sendo o correio eletrónico ap@cubigrani.com , e a
Entidade Licenciadora (EL) é a Direção Regional de Economia do Norte.
O EIA é da responsabilidade da empresa CEVALOR – Centro Tecnológico da Pedra Natural de
Portugal.
De acordo com o disposto no ponto 2 do Artigo n.º 9 da legislação citada, a Autoridade de AIA, que
preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, ao abrigo das alíneas a) e i);
- Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N),
ao abrigo da alínea b);
- Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), ao abrigo da alínea d);
- Direção Regional de Economia do Norte, ao abrigo da alínea h).
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) encontra-se
representada na CA pela Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral (que preside e é responsável pela
avaliação do descritor Paisagem), Sra. Dra. Rita Ramos (responsável pela fase de Participação Pública e
avaliação do Resumo Não Técnico – RNT), Sr. Dr. Rui Fonseca (responsável pelos descritores Geologia
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e Geomorfologia), Sra. Eng. Maria João Pessoa (responsável pelo descritor Socio-economia), Sr. Eng.
Armindo Magalhães (responsável pela Descrição do Projeto, Vibrações e PARP), Sra. Eng. Maria Manuel
Figueiredo (responsável pelo descritor Sistemas Ecológicos), Sr. Arqt. Adriano Ferreira (responsável
pelo descritor Ordenamento do Território e Ocupação e Uso do Solo), Sra. Dra. Cristina Figueiredo
(responsável pelo descritor Qualidade do Ar) e Sr. Eng. Luís Santos (responsável pelos descritores
Ruído e Resíduos).
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-N) está representada na CA pela Sra. Eng. Isabel
Tavares, a DRC-N pela Sra. Dra. Leonor Sousa Pereira, e a DREN pelo Sr. Eng. Manuel Amorim.
O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do artigo 16º do RJAIA.
Tendo em consideração que o EIA foi rececionado na CCDRN a 18 de julho de 2014, o procedimento
foi instruído a 21 de julho de 2014, pelo que a avaliação da conformidade do EIA teria de ocorrer até ao
dia 9 de setembro de 2014, atento ao previsto nos pontos 3, 4 e 5 do artigo 14º do RJAIA.
Para cumprimento da avaliação da fase de conformidade do EIA, a AAIA, ao abrigo do disposto no
ponto 6 do artigo 14º da legislação citada, convidou o proponente a efetuar a apresentação do projeto e
respetivo EIA à CA. No entanto, por impossibilidade do proponente, a reunião não se concretizou,
tendo sido comunicado ao proponente o Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de
conformidade, cuja formalização ocorreu no dia 12 de agosto de 2014, embora as diversas tentativas de
comunicação via fax com o proponente em 11.07.2014 e 12.07.2014 tenham falhado, pelo que, para
além do envio via correio normal, foi enviada mensagem de correio eletrónico a 12 de agosto de 2014,
conforme registos anexos ao presente Parecer Final.
O prazo para resposta ao PEA ficou estabelecido inicialmente para o dia 31 de outubro de 2014; este
prazo foi considerado cumprido, uma vez que a documentação de resposta tem como data de registo de
entrada na AAIA o dia 31 de outubro de 2014.
Verificada a resposta rececionada, a Declaração de Conformidade do EIA foi emitida a 27 de novembro
de 2014, correspondendo ao 36º dia do prazo geral do procedimento de AIA, e 30º dia do prazo
específico inerente à fase de conformidade.
Assim, e atendendo ao previsto no ponto 2 do artigo 19º do RJAIA, a Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) passou a ter que ser exarada até ao dia 2 de março de 2015.
A CA efetuou uma visita ao local no dia 9 de janeiro de 2015, tendo sido acompanhada por
representantes da empresa, respetivos consultores, e membros da CA, tendo-se verificado a existência
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da vedação total da área a afetar ao projeto, bem como a plantação de 1 500 exemplares de árvores,
entre pinheiros mansos, choupos e pseudotessugas.
No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa,
tendo esta entidade prestado resposta em tempo útil, conforme parecer em anexo ao presente Parecer
Final.
Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos a
posteriori da publicação do RJAIA pelas Autoridade de AIA, a CA reuniu a 6 de fevereiro de 2015, no
sentido de congregar num Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais os resultados
parcelares da avaliação setorial de cada descritor, tendo sido obtido o Índice Final que constitui para
integrante das Conclusões do presente Parecer Final da CA.
A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 04 de dezembro de 2014 e
o seu final a 5 de janeiro de 2015. Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer
sugestão, reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.
Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto no ponto 1 do
artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as
alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foram liquidadas em tempo útil.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
O EIA avaliado reporta à análise, identificação e classificação dos efeitos sobre o meio ambiente,
resultantes da implementação do projeto da Pedreira Alcadaria.
O projeto em avaliação localiza-se na freguesia de Santa Comba, concelho de Vila Nova de Foz Côa, e
distrito da Guarda.

Antecedentes do projeto
Do ponto de vista formal, o proponente solicitou à CCDRN, em Outubro de 2012, um pedido de
parecer prévio de localização, ao abrigo do n.º 5 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 220/2001, de 6 de
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Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, para avaliação da
compatibilidade com os planos de Ordenamento do Território em vigor, necessário para a instrução de
um processo de licenciamento de uma exploração de granodiorito ornamental, com uma área
aproximada de 4,8ha, que se pretendia levar a efeito no Lugar de Alcadaria, Freguesia de Santa Comba,
Concelho de Vila Nova de Foz Côa.
Tendo em vista avaliar as condições existentes no local, foi efetuada uma visita ao local, em 6/11/2012,
tendo posteriormente sido elaborada a informação técnica n.º 0088/12/VR, em12/11/2012, com base no
verificado no local e na análise dos documentos constantes no processo.
Atendendo a que o local se encontrava em área sensível, nomeadamente em Zona Especial de Proteção
do Alto Douro Vinhateiro e, embora a pedreira possuísse uma área inferior a 5ha, uma produção anual
inferior a 150.000t/ano, e não existissem no local pedreiras a menos de 1Km de distância, considerou-se
que esta estaria sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, de acordo com o
estabelecido na alínea a) do ponto 2 do Anexo II, do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que
alterou o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, em vigor à data.
Assim, de acordo com o ofício n.º 0646/2012, de 20/11/2012, referente ao processo nº 0088/12
CCDRN/ESR Vila Real, foi necessário dar cumprimento à legislação sobre AIA - alínea a) do ponto n.º 2
do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de Março.
Em termos práticos, o EIA informa que “Da área total do projecto de licenciamento da pedreira “Alcadaria”
(correspondente à AID), uma pequena parte já foi alvo de algumas pesquisas e acções de exploração, o que
resultou em pequenas áreas intervencionadas, de extracção, de escombreiras, de parque de blocos e de
caminhos e acessos internos num total de 5.510 m2.” e que “A empresa pretende agora requerer a licença de
exploração para a pedreira “Alcadaria” para uma área total da ordem dos 68.015 m2 (correspondendo à
AID).”.

Descrição do projeto
Plano de Lavra
Conforme mencionado, a área da futura pedreira "Alcadaria" localiza-se no local de Alcadaria, na
freguesia de Santa Comba, concelho de Vila Nova de Foz Côa e distrito da Guarda, e apresenta uma
área total de 68 015 m2.
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A pedreira localiza-se na carta militar nº 151:

A área para implantação da pedreira “Alcadaria” localiza-se em terrenos propriedade do Sr. Abel
Paulino, proprietário da empresa proponente, Cubigrani, Lda., tendo esta celebrado o contrato de
exploração com o proprietário do terreno.
As distâncias lineares entre a pedreira e as povoações mais próximas são cerca de 2 km para SE em
relação a Santa Comba e cerca de 2 km para NW para Chãs.
O EIA informa que a pedreira Alcadaria se situa relativamente próxima de importantes vias de acesso
como o IP2, o que lhe confere uma situação privilegiada no que diz respeito aos acessos e à expedição
da produção.
O acesso local à pedreira “Alcadaria” é efetuado desde a sede de concelho, Vila Nova de Foz Côa, pela
Estrada Nacional EN332. Depois de passar Santa Comba, na estrada EN332, a cerca de 500m, acede-se
à pedreira pelo estradão em terra batida que se localiza à esquerda, conforme mostra a imagem abaixo:
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Em termos de situação atual e situação projetada para a lavra, o EIA indica que “Esta pedreira já foi alvo
de algumas pesquisas e exploração, possuindo pequenas áreas intervencionadas, de extracção, de escombreiras,
de parque de blocos e de caminhos e acessos internos num total de 5.510 m2.”.
As áreas atuais e as áreas previstas para a pedreira são:

A matéria-prima que se pretende explorar na pedreira “Alcadaria” corresponde a um granodiorito de
grão fino, de tonalidade cinzenta que ocorre à superfície do terreno, observável nos afloramentos locais,
sendo comercialmente designado por “Negro Santa Comba”.
A empresa, com base na experiência adquirida ao longo dos anos, pretende instalar na pedreira uma
capacidade extrativa (considerando os meios humanos e equipamentos previstos), que permitirá obter
um volume de granodiorito extraído na ordem dos 15 000m3 anuais.
Do volume de granodiorito extraído anualmente e considerando um rendimento previsto para a
pedreira na ordem dos 40%, a empresa pretende obter por ano, cerca de 6 000m3 de granodiorito com
interesse comercial, correspondente a blocos prontos a serem comercializados, semi-blocos, cubos,
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guias e lancil e cerca de 9 000m3 de granodiorito que não deverão ter interesse comercial, e serão
transformados (britados) para a produção de agregados destinados à construção civil:

Após o desenvolvimento das várias fases previstas para a pedreira, o zonamento final esperado para a
pedreira será o seguinte:

Relativamente às Zonas de Defesa, de acordo o diploma setorial, e tendo em conta a localização do
terreno onde se pretende licenciar a pedreira e as confrontações existentes, foram identificados os
seguintes objetos a proteger:
· Prédios rústicos vizinhos – 10 m;
· Caminhos públicos – 15 m,
pelo que as zonas de defesa identificadas, perfazem uma área de aproximadamente 11 373 m2, que
corresponde a cerca de 17% da área a licenciar:
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Quanto ao método de exploração, este será realizado a céu aberto, em poço, por degraus direitos, de
cima para baixo, recorrendo a uma rampa para acesso ao interior da cavidade ou corta. A empresa
pretende desenvolver a exploração preferencialmente em profundidade, pois prevê-se que a fracturação
do maciço diminua em profundidade, o que permitirá obter blocos comerciais de maiores dimensões.
Será deixada uma faixa, isenta de terras de cobertura, de pelo menos 2 m de largura, circundando e
limitando o bordo da área de exploração.
O desmonte terá inicio nas zonas de fácil acesso e nesta fase são definidas áreas preferenciais para o
inicio dos trabalhos de desmonte.
A empresa pretende implementar todas as instalações necessárias ao normal funcionamento da
pedreira. Estas instalações terão carácter móvel tipo contentores, de modo a poder ser deslocadas
consoante as necessidades. Assim, os anexos e instalações auxiliares previstos são os seguintes:
- Instalações Sociais;
- Ferramentaria/Armazém;
- Parque de blocos;
- Área de produção de cubos;
- Área de produção de agregados;
- Área de parque de viaturas.

O equipamento previsto para a pedreira é o seguinte:
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Os recursos humanos necessários a este tipo de explorações serão compostos essencialmente por
operários indiferenciados.

Todos os trabalhadores possuirão carta de operador de explosivos, devidamente autorizado, sendo que
a empresa pretende aumentar o número de colaboradores para 6 a médio prazo.
A atividade extrativa deverá desenrolar-se durante 11 meses por ano, em horário das 8:00 h às 12:00 h
e das 13:00 h às 17:00 h, de Segunda-feira a Sexta-feira.
A responsabilidade técnica será assegurada por um diretor técnico, que desempenhará a sua função
como consultor, não estando afeto à pedreira a tempo inteiro.
De acordo com os pressupostos referidos que resultam do planeamento da exploração, estima-se que
as reservas exploráveis na pedreira “Alcadaria” sejam, da ordem dos 626 420 m3 dos quais cerca de 40%
devem ter interesse ornamental, quer sob a forma de blocos e artefactos e os restantes serão
depositados na escombreira para posterior produção de agregados. Considera-se, assim, como vida útil
para implementação do projeto, 40 anos, admitido um ritmo de extração constante na ordem dos 15
000 m3/ano, para a configuração final da lavra.
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O abastecimento de energia elétrica para a pedreira, será efetuado a partir de um gerador móvel.
Posteriormente, a empresa poderá optar pela instalação de um Posto de Transformação.
O abastecimento de ar comprimido será efetuado a partir de compressores móveis, sendo suficientes
para a alimentação de todo o equipamento pneumático previsto para a pedreira. A sua distribuição será
efetuada por tubagem fixa para um reservatório e deste, também por tubagem, fixa ou flexível, para os
diversos pontos de consumo (martelos pneumáticos).
Prevê-se a colocação de um depósito de gasóleo com capacidade de 7 500 l, que será abastecido no
local a partir de um depósito móvel do fornecedor, que se deslocará à pedreira sempre que haja
necessidade.
Fazendo a conversão da energia produzida em equivalência energética (tep/unidades), verifica-se que a
empresa não estará abrangida pelo Regulamento de Gestão dos Consumos de Energia (RGCE):

O abastecimento de água será feito através de um depósito abastecido no exterior, e transportado até
ao local de consumo. O abastecimento de água para as instalações sociais será feito através de cisternas
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com água da rede de abastecimento, que será colocada em depósitos. A água destinada ao consumo
humano será engarrafada, sendo o abastecimento efetuado de acordo com as necessidades.
O faseamento previsto no Plano de Lavra engloba duas fases de exploração, e a desativação, que
corresponde ao final da exploração.

- FASE 1 (0-20 anos):
Esta fase corresponde aos trabalhos da lavra que se pretendem realizar a curto e médio prazo, durante
a primeira metade da vida útil da pedreira, em que serão realizados todos os trabalhos de preparação da
lavra, definição da área de corta e traçagem das frentes.
Paralelamente, serão instaladas e criadas as várias áreas funcionais e instalações auxiliares da exploração,
bem como a criação de caminhos internos, bem como criadas as áreas de parque de blocos e parque de
veículos.
Mais tarde, mas ainda durante esta fase, a empresa pretende implementar a central de britagem, e criar a
área de produção de agregados, requerendo para tal as respetivas autorizações:
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- FASE 2 (21-40 anos)
Esta fase corresponde aos trabalhos da lavra a realizar, a longo prazo, durante a segunda metade
prevista para a atividade extrativa. Durante esta fase, e visto já terem sido criadas todas as áreas
funcionais durante a primeira fase, será apenas realizado o desenvolvimento da exploração nos pisos
existentes e a criação de novos pisos, em profundidade. No final desta fase serão preparados os taludes
para a concretização do PARP.
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Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
O PARP apresenta um conjunto de medidas que relacionam a situação existente e futura, tentando
procurar solucionar os problemas ao nível ambiental e de salvaguarda dos valores paisagísticos, que
advêm da ação da exploração. Verificando-se, pelo diagnóstico efetuado, que a atividade extrativa
representa um conjunto de ações, essencialmente ao nível da topografia e do coberto vegetal, o PARP
propõe medidas que pretendem minimizar os efeitos negativos na paisagem, nomeadamente ao nível do
impacte visual e da hidrografia durante as primeiras fases e, na última fase, propõe-se um conjunto de
ações sobre a topografia e coberto vegetal.
Neste Plano, prevêem-se medidas ao nível da drenagem, com a colocação de valas de drenagem,
consoante o sentido do escoamento seja feito no sentido da cavidade, de forma a reencaminhar as águas
para as zonas de drenagem naturais, medidas na aplicação faseada de material vegetal e na operação de
modelação de terreno no fim da exploração.
O EIA indica que uma medida extremamente importante e de implementação imediata (fase 1), está
relacionada com a intervenção no limite da propriedade, com a aplicação de espécies arbóreas e
arbustivas, de acordo com as espécies identificadas e com o padrão de uso ao nível de sebes,
identificadas no local:
- Delimitação com vedação metálica da zona de defesa da linha de água, tendo em conta a forma e
condicionantes do terreno;
- Sementeira de pargas com espécies gramíneas;
- Plantação das zonas de defesa com espécies arbustivas e arbóreas.
No decurso da visita ao local foi possível verificar que algumas destas ações foram já implementadas.
Nos pontos seguintes serão abordadas as principais ações do PARP, referentes a modelação de terreno,
colocação de material vegetal e drenagem, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 270/2001 de
6 de outubro, republicado com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de
outubro.
Do conjunto de medidas propostas no PARP, é dever do explorador salvaguardar os seguintes aspetos,
logo na fase 1:
- Armazenamento das terras de cobertura em pargas e sementeira de cobertura desta;
- Construção de bacias de retenção para óleos novos e usados;
- Correto armazenamento dos resíduos resultantes da atividade da pedreira em local
devidamente impermeabilizado, onde se propõe que a sua localização seja próximo da unidade
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transformadora e posterior encaminhamento para empresa credenciada a fim de proceder ao seu
tratamento;
- Preservar a vegetação existente na envolvente;
- Controlo da velocidade de circulação de veículos no interior e exterior da propriedade;
- Aspersão dos caminhos nos meses mais secos.
É ainda intenção, durante a fase 1, a implementação das seguintes medidas:
- Construção de vedações no perímetro da área em estudo e da cavidade;
- Construção de valas de drenagem;
- Plantação de cortinas arbóreas (oliveiras e azinheiras) nas zonas sensíveis.
Durante a fase 2, serão implementadas medidas específicas de recuperação na área explorada, com a
consequente intervenção sobre as bancadas exploradas durante a fase 1.
Assim, pretende-se que a articulação entre a lavra e a recuperação produza efeitos o mais rapidamente
possível, em que a recuperação seja feita faseadamente, acompanhando a lavra, à medida que as frentes
desmontadas vão sendo recuperadas.
Como medidas para esta fase, propõe-se a recuperação das bancadas exploradas durante a vida útil,
através de:
- Desbaste da crista da bancada e respetiva acumulação dos materiais na base da bancada;
- Aplicação de terras de cobertura;
- Aplicação de sementeira de arbustos nas bancadas.
Relativamente às ações previstas no PARP, ao nível da modelação de terreno, propõe-se que durante a
vida útil existam medidas de modelação de terreno, nas duas bancadas superiores, assim que se der
início à fase 2 de exploração.
Desta intervenção propõe-se que sejam modeladas as bancadas com recurso aos materiais provenientes
do saneamento das cristas das bancadas, prevendo-se que no total sejam modelados cerca de 6 227m3.
A intervenção na cavidade será executada apenas no fim da fase 2, com o enchimento parcial da
cavidade, até à cota 482, de acordo com o Aditamento, com os materiais que constituem a escombreira,
e com intervenções nas bancadas, de modo a suavizar os taludes e a eliminar a possibilidade de queda de
pedras. As intervenções nas bancadas consistem no desbaste de parte da crista da bancada com a
consequente deposição desses materiais na base da bancada inferior.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 851 – Proc. 705816
Projeto da Pedreira Alcadaria
Fevereiro de 2015

14/119

Parecer Final da Comissão de Avaliação

A pedreira “Alcadaria” apresenta uma capacidade extrativa, de acordo com os meios existentes, de
cerca de 15 000m3/ano, pelo que a extração da totalidade das reservas exploráveis calculadas resulta um
volume extraído de 626 420m3, o que permite estimar uma vida útil para a exploração de
aproximadamente 40 anos.
Assim, e de acordo com o plano de lavra “o volume de reservas exploráveis na pedreira corresponderá a
cerca de 626.420 m3. Deste volume, cerca de 60% representará material estéril ou seja cerca de 388 200 m3
durante a vida útil do projeto, que será armazenado na escombreira.
De modo a cumprir com as necessidades do PARP, ao nível de terras de cobertura, no total serão necessários 5
733m3, o que representa a totalidade das terras de cobertura”.
Portanto, propõe-se a utilização de todas as terras de cobertura, apenas na área correspondente à
cavidade. Nas restantes áreas intervencionadas, que serão também alvo de ações de recuperação,
propõe-se apenas a escarificação e preparação do solo para operações de plantação sementeira.
As áreas a escarificar e preparar serão:
- Áreas de escombreiras;
- Áreas sociais;
- Áreas de pargas;
- Áreas de parque de blocos.
Relativamente aos acessos exteriores à cavidade, pretende-se a manutenção de um acesso principal, de
modo a garantir continuidade de acesso no interior da propriedade.
Dada a sensibilidade do local, o EIA propõe a colocação faseada de material vegetal, nomeadamente ao
nível de espécies arbóreas e arbustivas, no perímetro da propriedade, com sementeira de manchas de
espécies arbustivas, de modo a constituir uma barreira visual.
Pretende que a plantação imediata de espécies arbóreas deva ser feita com uma disposição semelhante
aos povoamentos existentes, de modo a que atinjam um porte considerável de acordo com o
crescimento da escombreira e que restituam a biodiversidade na orla da exploração. Esta mancha de
vegetação terá um carácter definitivo, uma vez que é constituída por espécies de crescimento
médio/lento, prevendo-se que no fim da vida útil, exista uma mancha de vegetação bem constituída em
todo o limite da propriedade.
Relativamente à sementeira da parga, esta deve ser efetuada de imediato, após a armazenagem das
terras de cobertura. Também no final, é proposto que a sementeira seja feita em todas as áreas
intervencionadas.
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Igualmente se prevê, logo nas primeiras fases, a sementeira da parga, à medida que esta for crescendo,
com as eventuais correções temporais de modo a garantir uma cobertura eficaz de toda a sua superfície.
No final e após a remoção dos escombros para o interior da cavidade, pretende-se repor o coberto
vegetal, sobretudo através de sementeira de espécies herbáceas e arbustivas, assim como através da
plantação de espécies arbóreas, devidamente enquadradas no local cujo elenco consta do estudo da
diversidade biológica, constante no Estudo de Impacte de Ambiental.
Pretende assim o EIA, no final, a reposição do uso do solo existente antes da exploração na envolvente
à cavidade e áreas intervencionadas. Logo após a reposição parcial da topografia na cavidade, aplicação
das terras de cobertura e remoção da escombreira, propondo a aplicação de prado de sequeiro na
cavidade.
Relativamente à drenagem e após a análise do local, o EIA propõe a construção de duas valas de
drenagem no perímetro da cavidade a Norte e Sul/Oeste, de modo a impedir a entrada dessas águas
para o interior da cavidade. Propõe que a sua construção seja executada logo imediatamente na fase 1
de exploração.
As valas de drenagem propostas apresentam como área molhada uma secção com 0,50 metros de
largura, e 0,30m de profundidade e a área da base tem cerca de 0,5m, revestida com restos de pedra de
granulometria não superior a 0,20m, de modo a criar rugosidade. A largura total tem cerca de 0,75 m e
a profundidade total, antes do enrocamento devera rondar o 0,70m.
A vala (V2), dada a proximidade com a unidade de britagem, terá a jusante um tanque de decantação,
com o dimensionamento apresentado na peça desenhada referente ao Plano de Drenagem.
Relativamente à vala (V1), não há perspetiva de transporte de partículas dado que serão águas de
escorrência provenientes de terrenos com coberto vegetal dada a localização da vala, pelo que não se
propõe tanques de decantação a jusante.
O EIA apresenta um cronograma que relaciona o Plano de Lavra com o PARP:
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O Plano de Desativação de uma pedreira corresponde à indicação, orçamentação e faseamento das
medidas a aplicar, aquando da interrupção prolongada ou finalização da exploração, com o objetivo de
retirar do local anteriormente ocupado, as estruturas até aí necessárias para o desenvolvimento da
atividade.
O PARP prevê um Plano de Desativação devidamente pormenorizado, e que se encontra descrito e
orçado no valor de 2 200€.
Assim, resulta que o PARP sofreu uma grande evolução desde a apresentação do Estudo inicial até à sua
versão final, por forma a contemplar as indicações 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
devem ocorrer. Esta evolução também teve consequências a nível de orçamentação, que apresenta no
último aditamento o valor de 333 268,20€, embora ainda sujeito a correção, contra o valor inicial de 84
674.70€.
De facto, o último orçamento não contempla o valor do plano de desativação. Para além de as
quantidades referidas no art.º 20 e 21 deverem ser reforçadas e o valor unitário do ponto 9, Tanque de
Decantação, de 1€ corrigido.

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO
A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos
resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local da
exploração, 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.

Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP)
A descrição do PARP consta do capítulo 2. deste Parecer Final, uma vez que é, em simultâneo, uma
obrigatoriedade do Plano de Pedreira, isto é, do projeto objeto de AIA, e fator ambiental a avaliar.
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O PARP foi analisado e sobre o mesmo foram solicitados esclarecimentos que se relacionam com a
retificação do modo de recuperação da geomorfologia e do revestimento vegetal tendente à
recuperação da situação inicial.
Considera-se, por isso, 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.

Avaliação final do impacte e descritor
O descritor deverá ser considerado “Determinante”.
Avaliado o Plano verifica-se que, do ponto de vista da avaliação final do impacte, se obtém a seguinte
síntese:
Fator Ambiental:
PARP
1) Foram identificados impactes negativos?
Não
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?
Sim
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

Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente ao PARP, incluindo a informação complementar
aditada em fase de conformidade, ficando no entanto condicionado à apresentação, em fase de
licenciamento, dos seguintes elementos:
- Retificação do PARP/Orçamento, de acordo com o Aditamento e contemplando o mencionado,
ou seja, o último orçamento não contempla o valor do plano de desativação, para além de as
quantidades referidas no art.º 20 e 21 deverem ser reforçadas, e o valor unitário do ponto 9,
Tanque de Decantação, de 1€, corrigido.
Cumulativamente ao atrás referido, deverá ficar expresso na DIA,
quer a seguinte condicionante:
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- Prestação da caução, relativa ao PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a
determinar pela CCDRN 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.
quer a seguinte medida de minimização:
- Deverão ser cumpridas as medidas propostas no PARP bem como o Plano de Medidas previstas
dos pontos a monitorizar e Medidas de Manutenção do PARP.

Geologia e Geomorfologia
Caracterização da Situação de Referência
Geologia
Segundo o EIA, a pedreira em estudo encontra-se implantada em granitoides orogénicos sin-tectónicos,
onde são explorados granitos amarelos e cinzentos. A área é abrangida pela Carta Geológica de
Portugal, à escala 1:50 000, folha 15-A – Vila Nova de Foz Côa, e a região em estudo localiza-se no soco
hercínico da Península Ibérica, na Zona Centro-Ibérica (ZCI).
O EIA refere que os granitoides hercínicos ocupam a maior parte da folha 15-A – Vila Nova de Foz Côa
da Carta Geológica de Portugal, onde intrui o Antiforma de Lamego-Penedono-Escalhão, dividido em
dois blocos pela Falha de Vilariça, no qual as litofácies granitoides são distintas devido aos diferentes
níveis de erosão apresentados em cada um dos lados da falha.
De acordo com o EIA, a área onde se pretende instalar a pedreira “Alcadaria” foi identificada numa das
cinco fácies do Antiforma de Lamego-Penedono-Escalhão, nomeadamente o granodiorito de Chãs, que
aflora principalmente no bloco oriental do Antiforma, a Leste da falha de Vilariça onde ocorrem seis
manchas principais entre Chãs e Vilar de Amargo. Na área em estudo, as manchas de granodiorito de
Chãs encontram-se encaixadas pelos granitos de Tomadias, Mêda e Santa Comba, que lhe são intrusivos,
e aos quais passam gradualmente.
O EIA refere que, macroscopicamente, o granodiorito de Chãs apresenta significativa heterogeneidade,
ocorrendo fácies melanocratas com anfíbola, em especial no afloramento de dimensão mais significativa
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(com tendência tonalítica), verificando-se aproximação composicional progressiva à das rochas graníticas
encaixantes com a proximidade ao contacto, bem como nos afloramentos de menor expressão
volumétrica. Observa-se a presença de pequenos nódulos dominantemente biotíticos, de expressão
milimétrica a decimétrica e forma arredondada a elíptica, com significativa abundância nas fácies mais
melanocratas, reduzindo-se a sua frequência nas de tendência mesocrata. O granodiorito apresenta-se
cortado por diversos filões granito-pegmatíticos, ocorrendo também estes materiais sob a forma de
bolsadas e lentículas. Ocasionalmente observam-se materiais pegmatíticos com anfíbola, a qual pode
ocorrer em cristais de significativa dimensão (> 1 cm). Petrograficamente, é observável a presença de
quartzo intersticial, plagioclase zonada, biotite muito abundante (orientada) e raro feldspato potássico.
Ainda que não de forma ubíqua, pode ocorrer hornblenda verde, de cristalização tardia. Como minerais
acessórios ocorrem ilmenite, esfena, zircão e apatite.
Relativamente aos recursos minerais metálicos, o EIA informa que, atualmente, e de acordo com a
notícia explicativa da folha 15-A Vila Nova de Foz Côa da Carta Geológica de Portugal, não existem
explorações de minérios metálicos em atividade nesta região. São contudo conhecidas ocorrências
filoneanas de W, Sn e Au, cuja exploração mineira teve atividade relevante durante a 2.ª Guerra Mundial.
Relativamente aos recursos não metálicos, o EIA refere que ocorrem diversas explorações nas margens
da ribeira de Teja, a oeste e su-sudoeste de Horta e do rio Côa. Explorações de esteios e prumos em
xistos listrados da Formação de Desejosa observam-se em importantes pedreiras a sudoeste de Vila
Nova de Foz Côa. Blocos e paralelos de granodiorito de Chãs são extraídos de pedreiras a sudoeste da
povoação de Chãs.

Geomorfologia
De acordo com o EIA, segundo a notícia explicativa da carta geológica de Vila Nova de Foz Côa, a
região de Vila Nova de Foz Côa apresenta um relevo acidentado em grande parte da sua área,
consequência da tectónica rígida e da erosão diferencial, relacionadas com o encaixe do rio Douro e dos
seus principais afluentes da margem esquerda, sendo que a carta geológica exibe uma compartimentação
em blocos NNE SSW, consequência do predomínio das numerosas falhas com a mesma orientação,
embora também ocorram falhas de orientação WSW-ENE e WNW-ESSE, estas últimas mais antigas.
Em termos de relevo, o EIA refere que o concelho apresenta declives muito elevados, nomeadamente
junto às principais linhas de água (do Douro e do Côa) e que se caracteriza por zonas com apreciável
dissimetria, resultante da existência de zonas orográficas distintas: o setor Oeste, de maiores altitudes
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(400 a 800 metros), onde se assinalam os topos de maior hipsometria e o setor Este, atravessado pelo
Rio do Vale da Veiga, Rio Côa e Ribeira de Aguiar, com menores altitudes médias (100 a 500 metros).
As zonas de menor altitude localizam-se no extremo Norte do concelho, junto ao rio Douro (50 a 100
metros).
É ainda referido que a área de incidência direta (AID), correspondente à futura pedreira “Alcadaria”,
tem uma hipsometria entre os 400 e os 700 m, e que os declives mais acentuados se localizam nos vales
encaixados das principais linhas de água do concelho, o rio Douro e o rio Côa. Destacam-se ainda pelos
grandes declives as zonas de Almendra, Muxagata e a fronteira entre Numão e Seixas.
Ainda segundo o EIA, na área de incidência direta da pedreira, a altitude ronda os 480-495m, numa
encosta virada essencialmente a Sul e os declives situam-se entre os 3% e os 7%.

Sismicidade
O EIA refere que, de acordo com o Atlas do Ambiente (do ex-Instituto do Ambiente), a área para a
pedreira se encontra numa zona de sismicidade histórica com intensidade de nível 6. E em termos de
intensidade sísmica máxima, tendo como base a Carta de Isossistas, de intensidades máximas,
desenvolvida pelo ex-Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (1997), é possível afirmar que a
região em estudo apresenta (segundo a escala internacional) valores de intensidade máxima de
sismicidade iguais a VI.
O EIA conclui que, apesar de se tratar de uma intensidade sísmica com algum significado, no panorama
nacional, esta é uma das zonas de menor intensidade sísmica e que, consequentemente, o
enquadramento da indústria extrativa na zona de Vila Nova de Foz Côa não irá acarretar qualquer risco
para a estabilidade e segurança de bens e pessoas, nem mesmo com a utilização pontual de explosivos
(que podem originar vibrações).
Considera-se que a caracterização da situação de referência, apesar da abordagem maioritariamente
bibliográfica, foi devidamente estruturada e efetuada. No que respeita à informação referente aos
recursos minerais metálicos, considera-se que não está atualizada, devendo ser verificada pela Entidade
Licenciadora. Relativamente à sismicidade, importa recordar que se avaliam os efeitos da sismicidade no
projeto e não o contrário.
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Identificação, Análise e Classificação de Impactes Ambientais
Geologia e Geomorfologia
O EIA refere que, em termos ambientais, 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, a fase de preparação compreende a desmatação e a remoção do solo de cobertura, tal
como a remoção de saibros graníticos na área que se pretende explorar, sendo que os impactes
provocados pela exploração de granodiorito poderão caracterizar-se como negativos, diretos,
irrecuperáveis, permanentes, localizados, irreversíveis, severos, pouco significativos.
Relativamente à fase de exploração, o EIA refere que os impactes na geologia estão diretamente ligados
às duas principais operações inerentes à atividade extrativa, indispensáveis para a extração do
granodiorito com fins ornamentais – desmonte da massa mineral e deposição de materiais. Os impactes
caracterizam-se como negativos, diretos, irrecuperáveis, permanentes, localizados, irreversíveis e
severos, mas pouco significativos.
No que respeita à fase de desativação / recuperação, o EIA menciona que, para haver uma eficaz
implementação do PARP na pedreira “Alcadaria”, a área 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, caracterizando os
impactes negativos relacionados com a exploração dos recursos geológicos como negativos, diretos,
irrecuperáveis, permanentes, localizados, irreversíveis e severos, mas pouco significativos. O EIA refere
ainda que a implementação integral do PARP irá permitir a minimização dos impactes ambientais
resultantes deste descritor, não se perspetivando a ocorrência de outro tipo de situações nesta fase do
projeto.
Considera-se que os impactes, no âmbito da geologia, para a fase de preparação, foram corretamente
identificados e classificados, sendo que para a fase de exploração se consideram significativos ao nível
local. Contudo, os impactes na geomorfologia não foram sequer identificados. Não obstante, considerase que os impactes na geomorfologia, que decorrem das mesmas ações, adquirem a seguinte
classificação para todas as fases: negativos, diretos, recuperáveis, temporários, localizados e pouco
significativos.
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No que respeita à fase de desativação / recuperação, não se concorda que a implementação integral do
PARP seja considerada uma medida de minimização dos impactes ambientais resultantes dos fatores
ambientais em análise, uma vez que a implementação do PARP é constitui um estrito cumprimento do
projeto – Plano de Pedreira. Considera-se que os impactes decorrentes desta fase são equivalentes aos
da fase de preparação.

Medidas de Minimização
O EIA indica as seguintes medidas de minimização:
- Encerramento e recuperação faseado das frentes que forem sucessivamente exploradas e que
entretanto que se revelem desnecessárias ao processo produtivo;
- Cumprimento do Programa Trienal de acordo com o ponto 3 do Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º
340/2007 de 12 de outubro;
- Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (Plano de Lavra e
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística), como:
- Enchimento parcial da cavidade, com os materiais que constituem a escombreira e com
intervenções nas bancadas de modo a suavizar os taludes e eliminar a possibilidade de queda de
pedras, a ser executada apenas no fim da fase 2.
Segundo o EIA, é importante ter em consideração que o cumprimento das regras estabelecidas nos
Planos de Lavra e de Recuperação Paisagística será a medida de minimização mais importante no sentido
de reduzir ao mínimo os inevitáveis impactes sobre a geologia.
Considera-se que a maioria das medidas propostas é relativa a estrito cumprimento do Plano de
Pedreira, pelo que se propõe, para a fase de exploração, a seguinte medida: “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.
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Conclusão
Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais Geologia e Geomorfologia
para o projeto da “Pedreira de Alcadaria”, condicionado ao cumprimento da seguinte medida de
minimização, aplicável à fase de exploração:
- Garantir a drenagem e estabilidade dos escombros.

Avaliação final do impacte e do descritor
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que o fator ambiental “Geologia” assume um carácter
“Relevante”, e o fator ambiental “Geomorfologia” assume um carácter “Não Relevante”, face à tipologia
do projeto, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância dos impactes:
Fator Ambiental:
Geologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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

Fator Ambiental:
Geomorfologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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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Vibrações
Caraterização da Situação de Referência
O EIA refere que as vibrações podem ser definidas como movimentos oscilantes das partículas
constituintes de um sólido, líquido ou gás, em torno de um ponto de equilíbrio. Durante a atividade
extrativa, podem ocorrer vibrações provocadas quer por explosivos, quer por equipamentos fixos ou
até equipamentos móveis.
As vibrações provocadas por explosivos são as que mais potenciais problemas de incomodidade
provocam a terceiros, nomeadamente ao nível de edifícios vizinhos e do terreno, sendo muitas vezes
motivo de conflitos graves entre a indústria e as populações.
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 =  . 10-2
Através desta expressão, dentro da gama possível das constantes, e , permite a construção da tabela
seguinte:

Estando as 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.
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 (), terreno de fundação () e número de solicitações diárias (), que depois é
comparado com a velocidade de vibração medida.
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O EIA refere que na ausência de construções sensíveis, atendendo à tabela anterior e ao tipo de maciço
rochoso envolvido, o limite de velocidade de pico admissível é de 20 mm/s.
No caso da pedreira em estudo, prevê-se a utilização semanal de cerca de 5Kg de pólvoras para taqueio,
5Kg de gelamonite, 20 m de rastilho, 1000m de cordão detonante e cerca de 20 detonadores. A
empresa prevê um consumo anual da ordem dos 250 Kg de pólvoras e 250Kg de explosivos.
Refere ainda que as pegas de fogo serão normalmente efetuadas em horários que coincidam com o
início ou com o final dos trabalhos na pedreira, para que a movimentação de pessoas e equipamentos no
local seja reduzida. Prevê-se cerca de 2 pegas de fogo por dia de trabalho, o que resulta em 500 pegas
de fogo por ano.
Sendo o consumo previsto por pega de fogo de 0,5 kg de explosivo, prevê uma carga explosiva/pega de
fogo = 0,5 Kg.
O recetor sensível considerado encontra-se a cerca de 500m de distância.

Identificação, Avaliação e Classificação dos Impactes
Decorre do EIA que a utilização de explosivos na pedreira não tem repercussões negativas nas
estruturas construídas existentes na área envolvente da própria pedreira.
Medidas de Minimização
As medidas de minimização sugeridas no EIA prendem-se com a correta implementação do diagrama de
fogo.
- Realização de pegas de fogo em horários que coincidam com o início ou com o final dos
trabalhos na pedreira, para que a movimentação de pessoas e equipamentos no local seja reduzida
e para que o efeito no recetor sensível não coincida com horário de descanso (devendo ser em
período diurno);
- As operações que causam mais vibrações (designadamente, a pega de fogo) deverão ocorrer
desfasadamente sempre que possível com os outros equipamentos imobilizados.

Planos de Monitorização
O Plano de Monitorização para as Vibrações, apresentado no EIA e Aditamento, merece aceitação, e
deverá ficar expresso na DIA.
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Avaliação Final do Impacte e Descritor
Tendo em conta a avaliação deste descritor, considera-se que o mesmo deverá ser considerado “Não
Relevante”.
Fator Ambiental:
Vibrações
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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

Podendo ser emitido parecer final favorável.

Ordenamento do Território e Uso do Solo
Caracterização da Situação de Referência
Ordenamento do Território
- PROF Douro
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A área em estudo encontra-se abrangida pelo Plano de Ordenamento Florestal do Douro, publicado
pelo Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro, inserindo-se na Sub-região Homogénea
“Douro Superior”. Conforme se pode verificar pelo extrato da planta de síntese, a área em estudo não
se inclui em área florestal.

- Rede Natura 2000
O local não se encontra abrangido por solos da Rede Natura 2000.

- PIOT-ADV
O local de implantação é abrangido pela Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZEPADV), classificado como Património da Humanidade e estabelecida pelo Aviso n.º 15170/2010, de 30 de
julho, pelo que, sendo património mundial, é também monumento nacional, segundo a Lei de Bases do
Património (Lei nº 7/2001, de 8 de setembro), artigo 15.º, n.º 7: “Os bens culturais imóveis incluídos na lista
do património mundial integram para todos os efeitos e na respetiva categoria, a lista dos bens classificados
como de interesse nacional.”
Face ao estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2014, de 10 de janeiro, que confere à
CCDR-N a missão de proteger, conservar e valorizar, bem como divulgar e promover a «Paisagem
Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro», e atendendo que este projeto incide sobre a Zona
Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, o EIA, na avaliação efetuada no âmbito dos fatores
“Património” e “Paisagem”, foi objeto de aditamento, de modo a considerar a metodologia preconizada
no “Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS 2011 (Guia
do ICOMOS)”, publicado em janeiro de 2011.
A tipologia do bem - Paisagem Cultural - implica uma análise integrada e integradora dos fatores
ambientais – Paisagem, Património, Uso do Solo, Biodiversidade tendo presente, como é óbvio, a
identificação, análise e avaliação de impactes sobre os atributos que conferem Valor Universal
Excecional ao Alto Douro Vinhateiro.
A vertente patrimonial neste EIA tem por objetivo avaliar as consequências do projeto relativamente ao
Património Cultural existente no concelho de Vila Nova de Foz Côa, mais especificamente na área de
incidência e envolvente da Pedreira “Alcadaria”.
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A área a explorar situa-se perto do limite definido para a área de proteção ao PIOT, distando cerca de 4
000 m ao seu limite e cerca de 15 000 m à área classificada.
Do observado no local, constatou-se que se trata de uma área com afloramentos rochosos à superfície,
com uma envolvente de mato rasteiro, e alguns elementos arbóreos. O terreno possui pequenas
manchas de vinha, bem como algumas amendoeiras, fora da área afeta à pedreira, mas dentro da mesma
propriedade, que se pretendem manter, e que atenua o impacte visual a partir da EM 607.
No local, e na sua envolvente, não se verifica a ocorrência de quaisquer uma das características que
conduziram à classificação do bem, designadamente a armação do solo em socalcos para a cultura de
vinha, dada a predominância de floresta aberta.

- Reserva Ecológica Nacional (REN)

Extrato da Carta de REN

De acordo com a Carta de REN de Vila Nova de Foz Côa, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 68/96, de 13 de maio, verifica-se que o local onde se pretende efetuar a exploração não se
encontra condicionado pela Reserva Ecológica Nacional.

- PDM Vila Nova de Foz Côa
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Planta de ordenamento

Planta de condicionantes

A propriedade onde se pretende efetuar a prospeção e pesquisa, possui uma área aproximada de
6,80ha.
Efetuado o enquadramento do local no PDM de Vila Nova de Foz Côa, aprovado pela RCM n.º 2/95, de
13 de Janeiro, verifica-se que este se encontra classificado, em termos de ordenamento, como “Área
Rural – Uso Agrícola e (ou) Florestal”, e não possui qualquer condicionante.
De acordo com o PDM de Vila Nova de Foz Côa, a área que se pretende licenciar, encontra-se inscrita
em:
- Planta de Ordenamento: “Área rural - Uso Agrícola e (ou) Florestal”.
- Planta de Condicionantes: sem condicionantes.
Classes de Espaços
Área rural - Uso Agrícola e (ou) Florestal

Área ocupada (ha)

Área ocupada (%)

6,80

100

O ponto 2 do Artigo 33.ºdo Regulamento do PDM, admite a instalação de indústrias extrativas nesta
classe de espaços, autorizadas nos termos da legislação em vigor, não podendo, de acordo com o Artigo
34.º, afetar negativamente a área envolvente, do ponto de vista paisagístico, de utilização ou dos efeitos
de insalubridade.
Assim, face à classe de espaço abrangida e aos usos aí permitidos, bem como às servidões
administrativas e restrições de utilidade pública presentes no local, a instalação da indústria extrativa,
nos termos da legislação em vigor, não contraria o estabelecido no PDM.
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- Uso do Solo
Os solos onde se insere a área em estudo são classificados como “Cambissolos Êutricos”, que possuem
uma espessura inferior a 10 cm.

A um nível mais detalhado, considerando a informação constante do COS N2, a área de incidência
direta (AID) possui solos classificados como “Culturas temporárias” (uma pequena parcela), “Culturas
permanentes” e “Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea”. As mesmas tipologias de solo
encontram-se igualmente na área de estudo (AE) e área de incidência indireta (AII).

Esta informação é concordante com o constante na foto aérea, pois efetivamente, na AE verifica-se a
predominância bastante significativa de terrenos florestais (com afloramentos graníticos), bem como de
espaços agrícolas (culturas), sendo estes usos que caracterizam a envolvente da AID.

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes
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Ordenamento do Território
Os impactes sobre este descritor verificam-se desde logo na fase de exploração, atendendo a que se
trata de uma zona que está completamente intacta, e estão relacionados com o enquadramento da
atividade extrativa nas classes de uso do solo e áreas regulamentares definidas nos Instrumentos de
Gestão Territorial em vigor para o local, tendo sido verificado não existir incompatibilidades do ponto
de vista regulamentar, considerando o estabelecido no Regulamento do PDM.
As principais atividades passíveis de originar impactes ambientais nas fases de construção e de
exploração são, para além da extração da rocha, a instalação das áreas de apoio, a circulação de
veículos, o estabelecimento de acessos, e a desmatação e decapagem.
Considerou-se que os impactes no Ordenamento do Território originados pela instalação da pedreira,
serão para as fases de construção e de exploração, Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários,
Localizados, Reversíveis, Compatíveis e Pouco Significativos.
Foi ainda referido, que serão cumpridas, de acordo com a legislação específica da lei de pedreiras, as
zonas de defesa aos espaços urbanos, florestais, infraestruturas e linhas de água, e será dado
cumprimento integral ao Plano de Lavra (como o respeito pelos limites da zonas de defesa estimadas) e
das medidas preconizadas no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), nomeadamente ao
nível dos descritores Recursos Hídricos (por forma a prevenir potenciais contaminações de águas
subterrâneas e superficiais) e Ecologia (de modo a evitar impactes significativos na fauna e flora
existentes no local), aliadas uma fiscalização periódica e adequada, não existam conflitos reais em termos
de uso de solo considerados relevantes.
Assim, considera-se que existe compatibilidade da atividade extrativa nas classes de espaços afetada, nos
Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para o local.

Uso do Solo
Os impactes originados durante a fase de exploração da pedreira a céu aberto, resultam da decapagem e
desmatação das áreas de exploração para proceder ao seu desmonte, e de ações de compactação
exercidas em zonas providas de solos pela circulação de equipamentos, pela implantação das instalações
anexas e deposição de escombros.
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Existem ainda impactes relacionados com a potencial contaminação dos solos por resíduos industriais e
pela manutenção dos equipamentos, aspetos tratados no descritor relativo aos impactes dos resíduos
industriais.
É importante referir que, de acordo com a caracterização da situação atual, os solos do local em estudo
não apresentam qualquer aptidão agrícola, mas sim de uso florestal.
No que diz respeito à previsão de impactes negativos originados pela atividade extrativa sobre os solos,
foram apresentados alguns aspetos fundamentais que, pelas suas características, são passíveis de ocorrer
nas diversas fases de implementação (Preparação, Exploração e Desativação/Recuperação), podendo
variar apenas no que diz respeito à magnitude.
Em relação à fase de Preparação e de Exploração, os impactes foram divididos atendendo às
características naturais dos solos, as quais irão ser bastante alteradas e de impossível recuperação (a
curto e médio prazo), e aos usos existentes (anteriores à implantação da pedreira), tendo em conta uma
intervenção na envolvente da área em estudo.
Assim, os impactes, para as estas duas fases, foram caracterizados da seguinte forma:
- Características dos solos: Adversos, Diretos, Irrecuperáveis, Permanentes, Localizados, Irreversíveis e
de Magnitude Compatível.
- Usos existentes: Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários, Localizados, Reversíveis e de
Magnitude Compatível.
No que diz respeito à fase de Desativação/Recuperação, onde serão implementadas as medidas de
recuperação paisagística, nomeadamente a modelação de terrenos, bem como as plantações e
sementeiras, foi mencionado que serão desativadas as estruturas em funcionamento, verificando-se um
acentuado decréscimo no que diz respeito ao trânsito de veículos, o que irá contribuir
progressivamente para uma reabilitação dos solos.
A implementação de vegetação, através de plantações e sementeiras, prevenirá a ocorrência de
fenómenos erosivos, contribuindo para uma melhor fixação e evolução dos solos. A aplicação das terras
de cobertura, armazenadas durante a exploração, garante à partida uma reabilitação mais rápida dos
solos do local, conseguindo também restituir o uso existente previamente à exploração da pedreira.
Desta forma, os impactes ocorrentes serão, na sua essência, positivos e permanentes.
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Impactes Cumulativos
De acordo com o contexto presente, ou seja, o licenciamento da futura Pedreira “Alcadaria”, na
freguesia de Santa Comba, constata-se que a análise de impactes cumulativos poderá ser elaborada em
função de dois aspetos: por um lado, considerando o licenciamento da área da pedreira, por outro lado
tendo em conta a existência de diversos campos ocupados pela agricultura. Efetivamente, a área sujeita a
licenciamento insere-se numa zona caracterizada por um mosaico agrícola, em que predominam vinhas e
culturas arvenses, e ainda zonas agrícolas em pousio e lameiros, e pequenas manchas de matos de
sucessão natural.
Assim, o projeto da Pedreira de Alcadaria será inserido numa zona que já apresenta um elevado grau de
degradação, devido a uma forte expansão de terrenos agrícolas, com uma quase total eliminação de
biótopos naturais.
No que diz respeito aos solos, pode afirmar-se, pelas suas características e os usos que lhe estão afetos,
que os impactes previstos são considerados pouco significativos, adquirindo um carácter adverso
embora temporário, recuperável, localizado e reversível, com uma magnitude compatível, nas fases de
preparação e exploração do projeto, com a exceção da fase de desativação onde, devido as ações de
recuperação, os impactes deverão ser positivos.

Medidas de Minimização
Ordenamento do Território
As medidas de minimização para o descritor Ordenamento do Território passam pelo cumprimento
integral do Plano de Lavra, de forma a evitar a ocupação de solos com algum tipo de condicionante
segundo o PDM de Vila Nova de Foz Côa:
- Utilização de espécies arbóreas semelhantes às existentes (podendo ser dada continuidade ao Plano
Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) proposto para a área da pedreira. Desta forma, prevê-se
a compatibilização da área que se deverá recuperar com o disposto no PDM de Vila Nova de Foz Côa e
respetiva Planta de Ordenamento (Espaços florestais);
- Para minimização dos impactes, e segundo o preconizado no PARP e no Plano de Lavra, finda a
exploração, e considerando as condições técnicas possíveis, os terrenos serão sujeitos a recuperação
Ambiental;
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- As movimentações de maquinaria serão limitadas ao estritamente necessário, preservando a fauna e
flora local.
As medidas de minimização preconizadas para este descritor, associadas ao cumprimento integral do
Plano de Lavra (como o respeito pelos limites da zonas de defesa estimadas), e às medidas preconizadas
no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), são adequadas e tendentes à minimização dos
impactes sobre o Ordenamento do Território.

Uso do Solo
Considerando as medidas mitigadoras propostas, destacando-se de entre elas:
- Armazenamento dos solos resultantes da decapagem do solo em pargas;
- Desenvolvimento espontâneo de espécies herbáceas;
- Reutilização dos solos na recuperação paisagística de acordo com a metodologia definida no PARP;
- Cumprimento dos procedimentos relativamente a derrames e encaminhamento de resíduos;
- Desativação das estruturas de apoio, a implementação dos sistemas de drenagem de águas pluviais, e
das medidas preconizadas nos Planos de Lavra e no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística,
entende-se que as mesmas são adequadas à diminuição e minimização dos impactes sobre este
descritor.

Conclusão
Face ao exposto, e considerando que:
- Existe compatibilidade da atividade extrativa, na classe e usos do solo afetados, com os diversos
Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para o local;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à mitigação dos impactes sobre o
Ordenamento do Território e Uso do Solo;
- Foi proposta uma zona de cortina arbórea em todo o perímetro da área afeta à exploração;
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- O estudo integra o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) e o Plano da Pedreira,
entende-se que para o projeto em apreço, relativo ao licenciamento da Pedreira Alcadaria, poderá ser
emitido parecer favorável, no âmbito dos descritores “Ordenamento do Território” e “Uso do Solo”,
condicionado à observância das seguintes medidas:
- Cumprimento de todas as medidas de minimização específicas para cada um dos fatores, previstas no
Estudo de Impacte Ambiental;
- Cumprimento integral do Plano de Lavra (com o respeito pelos limites da zonas de defesa estimadas),
e do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP);
- Manutenção de toda a vegetação arbórea e arbustiva proposta e em fase de desenvolvimento em todo
o perímetro da área a licenciar.

Avaliação Final de Impactes e do descritor
Em relação ao Uso do Solo, e 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
“Não relevante”.
Fator Ambiental:
Uso do Solo
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Sim
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
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Paisagem
Caracterização da Situação de Referência
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, verificou-se a necessidade de reformulação de todo o
descritor Paisagem, uma vez que a caracterização da situação de referência era totalmente omissa
quanto às suas componentes: análise fisiográfica, vegetação, usos e ocupação do solo, etc.. foi reforçado
o facto de não é compreensível como é que, na página 219/271 do EIA, foi possível referir os fatores
considerados para a determinação da fragilidade visual da paisagem, quando os mesmos não eram sequer
analisados no capítulo da situação de referência. Foi ainda mencionado que a reformulação em causa
teria que demonstrar como, na parte descritiva do EIA, se internalizariam os resultados das cartas EIA000-004, 005, 006, 007, 008, e 009. Indicou-se igualmente que, para além destes aspetos, haveria que ter
em linha de conta o Guia do ICOMOS, dada a localização do projeto ocorrer dentro do perímetro da
ZEP-ADV.
A resposta ao pedido de elementos adicionais para efeitos de conformidade foi suficiente para se
considerar ser possível avançar para avaliação técnica plena e parecer técnico final setorial sobre este
descritor.
Tendo em conta o enquadramento do projeto, a avaliação do descritor Paisagem teve que considerar,
em primeira instância, as premissas de avaliação constantes do Guia do ICOMOS, particularmente na
vertente de avaliação de Paisagem Histórica e, de seguida, focalizar-se na avaliação da paisagem
potencialmente afetada pelo projeto.
Conforme informação do Aditamento, e considerando a metodologia apresentada no Guia ICOMOS,
para se proceder à avaliação do projeto existe um conjunto de processos sobre os quais se baseia a
avaliação de impactes. Desses processos, destacam-se:
- Análise prévia do local em gabinete, onde é elaborada a pesquisa bibliográfica sobre o local;
- Construção de modelos tridimensionais do terreno, onde é possível analisar a topografia em termos
de declives, hipsometria e orientação de encostas;
- Visita ao local e verificação das condições existentes no terreno;
- Identificação dos pontos visualmente mais sensíveis,
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Abordagem com a qual se concorda e que se aplica igualmente em avaliação de projetos cuja localização
não interfere com Património Classificado.
O Aditamento menciona que, de acordo com os dados recolhidos sobre a localização da área de
exploração, esta está localizada na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro - ZEPADV, o
que, de acordo com o Guia ICOMOS, pode ser distinguida como zona de elevado valor patrimonial,
referente ao Alto Douro Vinhateiro. Contudo, e apesar da área em estudo estar inserida na ZEPADV,
esta encontra-se sobre o limite sul da referida Zona Especial, que se verificou, no trabalho de campo,
não possuir o conjunto de atributos referidos pela UNESCO, dado o afastamento à Paisagem
Classificada, nomeadamente a produção vitivinícola associada aos socalcos, as quintas, aldeias, capelas ou
estradas, refletindo a evolução da atividade humana ao longo do tempo, e definindo o carácter da
paisagem.
Esta conclusão do Aditamento foi apoiada em trabalho de campo e no trabalho de desenvolvimento de
modelos 3D do terreno, apresentados no EIA, tendo sido verificado a paisagem onde se insere a área
em estudo não possui as mesmas características. Ao nível da topografia, a situação orográfica é distinta
da ocorrente no Bem Património Mundial, porque toda a área é uma zona plana, com declives pouco
acentuados, verificando-se a presença de terreno incultos, dominados por matos, afloramentos
rochosos e áreas agrícolas, relativamente esparsas.
Numa abordagem de maior detalhe, com um grau de pormenor compaginável com a escala do projeto e
focalizado no exercício de avaliação de impactes ambientais, o Aditamento indica que foram delimitadas
1 unidade de paisagem - Planalto da Beira Transmontana -, e 4 subunidades de paisagem: A - Planalto de
Santa Bárbara; B - Vale do Rio Côa; C - Margem direita e vale da Ribeira de Centieira; e D - Zonas de
Vinha.
De acordo com o EIA, as características apresentadas descrevem a unidade de paisagem mais
abrangente, embora o projeto se localize na sub-unidade A - Planalto de Santa Bárbara. Efetivamente,
pela análise da carta de declives e hipsométrica, confirmado na visita ao local, constata-se que o projeto
se situa em zona planáltica, que se estende sobretudo no sentido Sul-Norte, com declives inferiores a
7%, delimitado a Oeste pela ribeira da Centieira e a Este pela ribeira de Massuelme, afluente do Rio
Côa. Em termos de uso do solo, a ocupação divide-se entre manchas agrícolas de culturas arvenses de
sequeiro, afloramentos rochosos e zonas de terrenos incultos.
As restantes subunidades apresentam reduzida relação entre si e a área do projeto.
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O Aditamento não apresenta qualquer análise visual, ou qualificação da capacidade de absorção visual ou
sensibilidade da paisagem, contendo o EIA uma análise aproximada, mas que deveria ter sido ajustada
aos resultados obtidos sobre a revisão do descritor.
No decurso da visita ao local, verificou-se que a área da pedreira apresenta uma significativa expansão
visual sobre a sua envolvente, dada a sua localização planáltica dominante, o que leva a que a capacidade
de absorção visual do projeto seja reduzida. Não obstante, na área circundante não se encontram
aglomerados, habitações, pontos de observação notáveis ou concentração de observadores em número
e qualidade que promova uma significativa expansão visual sobre o projeto. Acresce a esta circunstância
o facto de a exploração vir a acontecer, dominantemente, em profundidade, o que circunscreve a
visibilidade sobre o mesmo.
A este propósito, e de mote próprio, o proponente efetivou já a vedação ao longo do perímetro da
pedreira, e realizou uma plantação de bordadura (embora com espécies dissonantes em relação à
vegetação autóctone, de carácter mais ornamental), com rega gota-a-gota, tendente a gerar uma cortina
visual densa, atendendo ao compasso de plantação utilizado, ações cuja concretização se encontram, por
norma, adstritas às medidas de minimização a cumprir nesta tipologia de projetos.

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes
A área em estudo encontra-se afastada do Bem Património Mundial, embora inserida na sua Zona
Especial de Proteção. Neste sentido, o Aditamento refere que é, ainda assim, possível, fazer uma
avaliação considerando a “Escala de gravidade” do impacte (avaliada com base no carácter direto ou
indireto dos impactes, e as suas permanência e reversibilidade, para determinação do grau de alteração
da Paisagem), e ainda o “Significado Global” do impacte (com base na importância do efeito da mudança,
a classificar com recurso a escala que varia entre os diversos graus de benefício, neutralidade ou
adversidade). Foi ainda considerado o efeito cumulativo dos impactes.
O Aditamento refere também que a avaliação de impactes, segundo o ICOMOS, considera uma análise
integrada da Paisagem, do Património, do Uso do Solo e da Biodiversidade, já que tosos estes fatores
concorrem para a expressão da Paisagem, metodologia com a qual se concorda. Não obstante,
atendendo à localização do projeto – externa ao Bem Património Mundial – o Aditamento apresenta
uma avaliação simplificada.
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Neste sentido, na perspetiva da potencial afetação da Paisagem Histórica, o impacte da pedreira é
classificado como Mudança sem significado, dado o afastamento da área em estudo aos limites do Bem.
Em relação à magnitude, o impacte é classificado como Insignificante (Desprezível), considerando que as
alterações são muito pequenas nos elementos da paisagem histórica, parcelas ou componentes; pouco
ou nenhum interesse arqueológico sobrevivente, devidamente justificado no estudo arqueológico
efetuado no âmbito do EIA; os efeitos visuais são praticamente inexistentes; as alterações nos níveis de
ruído ou a qualidade do som são nulas em relação ao Bem; ao nível do uso ou acesso, as alterações são
muito ligeiras, resultando numa mudança muito reduzida para o carácter histórico da paisagem.
Em termos de impactes locais, dimensionados à escala do projeto, e não em relação à afetação do Bem,
o EIA tinha já indicado que procedeu a uma análise qualitativa (relativa à afetação pro componente da
paisagem) e quantitativa (valores ponderados da média de valores dos parâmetros considerados, numa
perspetiva de afetação visual) dos impactes, que se encontram sintetizados nos quadros seguintes:
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Atendendo aos pontos de visibilidade considerados - Localidades de Santa Comba, Chãs, Tomadias e
Estrada Nacional 607 -, o EIA conclui que a média destes 4 pontos de visibilidade permite obter um
valor de significância de 1, considerado pouco significativo.
Em síntese, o EIA indica que os impactes na paisagem são classificados como negativos, diretos,
recuperáveis, temporais, localizados, reversíveis, moderados e pouco significativos, classificação com a
qual se concorda na generalidade, embora não se possa considerar, para a fase de exploração, que os
impactes são pouco significativos, dada a exploração ativa das frentes, a movimentação de máquinas e
camiões de transporte, e a fragmentação da paisagem que está, inevitavelmente, adstrita a esta tipologia
de projeto. Somente na síntese de classificação de impactes, por conjugação de afetações, poderá ser
indicada a reduzida significância dos impactes sobre a paisagem.

Medidas de Minimização
As medidas de minimização indicadas no EIA constituem ações do PARP, que já se encontram previstas
nesse documento. Neste sentido, a única indicação que deverá ser reforçada é a implementação,
preferencialmente, faseada, do PARP.

Avaliação Global do Impacte e Descritor
Face à avaliação efetuada, e seus resultados, conclui-se que o descritor assume uma preponderância
“Relevante”.

Fator Ambiental:
Paisagem
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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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Conclusão
Atendendo, nomeadamente, às características do projeto, em particular o seu modo de exploração, em
profundidade, ao facto de se localizar em zona planáltica, de não promover impactes sobre o Bem
Património Mundial Alto Douro Vinhateiro, de já terem sido implementadas ações de integração da área
do projeto, e de a síntese de impactes apontar para efeitos negativos passíveis de mitigação parcial,
considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto no que respeita ao descritor
Paisagem, condicionado a:
- implementação faseada do PARP, nos moldes em que este venha a ser aprovado;
- manutenção da cortina arbórea já criada no perímetro da área do projeto;
- assegurar uma período de garantia de instalação do PARP de, pelo menos, 3 anos, após conclusão da
fase de exploração.

Sistemas Ecológicos
Caracterização da situação de referência
Relativamente à caracterização da situação referência, o EIA confirma que o projeto não se sobrepõe a
qualquer área sensível, área protegida ou da Rede Natura 2000, distando o Biótopo Corine mais
próximo “Alto Douro Internacional” desta, cerca de 9 km, a “Área Protegida privada Faia Brava” cerca
de 6 km e o “Parque Natural Douro Internacional” cerca de 14 km. No que se refere a Rede Natura
2000, refere-se a proximidade aos Sítios de Interesse Comunitário PTZPE0039 – Vale do Côa
(aproximadamente 1,5 km) e PTZPE0038 – Douro Internacional e Vale do Águeda (cerca de 13,5 km).
Contudo, não se explicitou o que se considera ser uma área sensível, de acordo com o expresso no
Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a alteração e redação produzidas pelo
Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março.
O estudo refere que os sistemas ecológicos apresentam uma baixa diversidade e um valor pouco
significativo, não tendo sido identificadas espécies com estatuto de proteção. Com exceção da azinheira,
as restantes espécies florísticas detetadas na zona são bastante comuns e capazes de se adaptarem à
perturbação. Assinala que a área sofreu os efeitos da ação humana, que conduziu à substituição das
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zonas naturais por áreas agrícolas e à forte pressão do pastoreio, influenciando a dispersão das espécies
florísticas e faunísticas.
Foi descrita a metodologia adotada no levantamento e na caracterização da flora, da vegetação e da
fauna, a recolha da informação e o trabalho de campo desenvolvido, anexadas listagens das espécies da
fauna inventariadas na área de estudo, com indicação dos estatutos de conservação (LVVP) e ocorrência
na área de estudo e os inventários florísticos realizados. No entanto, quer nas listagens da fauna, quer
nas da flora, deveriam indicar-se os seus nomes comuns e o seu biótopo de ocorrência, bem como, no
caso da flora, os estatutos de conservação/proteção das espécies.
A principal ocupação do solo divide-se entre manchas agrícolas de culturas arvenses de sequeiro,
afloramentos rochosos e zonas de terrenos incultos. É nas zonas de afloramentos que se verifica a
existência de espécies arbóreas, essencialmente azinheiras e oliveiras. Relativamente aos matos verificase um predomínio de Cytisus multiflorus, a presença de estevais de Cistus ladanifer e urzais do tipo Ulex sp.
As áreas agrícolas são bem definidas, com compartimentação com muros de granito e sobretudo de
sebes, com espécies arbustivas/arbóreas.
Apesar desta caracterização global não foram definidos, caracterizados e cartografados os biótopos,
apenas se referindo que a área sujeita a licenciamento se insere numa zona caracterizada por um
mosaico agrícola em que predominam as vinhas e as culturas arvenses, como a oliveira e a amendoeira
e, ainda, zonas agrícolas em pousio, lameiros e pequenas manchas de matos de sucessão natural, em que
predominam os Cytisus spp.
Para cada um dos biótopos existentes deveriam ser apresentadas fichas de caracterização com indicação
das suas características gerais, principais espécies animais e florísticas ocorrentes, IVB (índice da
valorização de biótopos) respetivo e eventuais habitats incluídos.
Para o estudo da flora foi realizado o inventário de todas as espécies existentes na zona de
implementação da pedreira e área envolvente num raio de 500 metros. O inventário permitiu identificar
50 espécies de plantas, referindo-se que nenhuma das espécies observadas na área está abrangida pela
Diretiva Habitats e que não foi detetada a presença de habitats naturais incluídos na Diretiva Habitats.
O EIA destaca ainda que foi confirmada a presença em trabalho de campo de uma espécie florística com
estatuto de conservação na área de estudo, a azinheira (Quercus rotundifolia), espécie alvo de legislação
nacional específica, que limita o seu abate, nos termos do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. Esclarece que pontualmente se observam
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dentro da área de exploração pequenos núcleos, quer de árvores adultas, quer toiças de porte arbustivo
resultantes de regeneração natural, sugerindo a sua preservação e reforço sempre que possível.
Relativamente à fauna o estudo refere que, considerando a pesquisa bibliográfica, foram inventariadas
como potencialmente ocorrentes na área de estudo 123 espécies (15 mamíferos, 91 aves, 8 anfíbios e 9
répteis), tendo-se confirmado a presença de 34 espécies durante o trabalho de campo. De referir que 5
das espécies inventariadas (2 mamíferos e 3 aves), têm estatuto de conservação desfavorável,
No que concerne à mamofauna foram inventariados 15 mamíferos na área de estudo, tendo sido
confirmadas 7 na área de influência da pedreira, considerando-se que a riqueza específica de mamíferos
seja de 11 espécies (73,3 % das espécies recenseadas para a região onde se insere a pedreira). Das
espécies inventariadas para a região 2 estão classificadas com estatuto desfavorável de conservação:
Mustela putorius e coelho-bravo (estatuto de quase ameaçada).
Refere que se trata de espécies generalistas facilmente adaptáveis a situações de maior perturbação,
como a área em causa, que não apresenta uma elevada aptidão para a ocorrência deste grupo faunístico,
devido à degradação dos biótopos naturais, pela conversão dos terrenos para a prática agrícola e devido
à escassez de bosques naturais.
Em particular para o coelho-bravo o EIA refere que foram observados indícios da sua presença também
no interior da área a explorar, sugerindo o fomento da espécie na zona envolvente, de forma a reduzir
possíveis impactos da exploração, tais como o afastamento da espécie ou redução do número de
efetivos.
Assinala ainda que na proximidade da área de influência da pedreira, o abandono de práticas agrícolas
está a permitir a recuperação de biótopos naturais, com aumento de zonas de matos desenvolvidos e
aparecimento de algumas zonas de regeneração natural de espécies arbóreas, embora a pressão do
pastoreio continue a condicionar a evolução destes biótopos, perspetivando-se que a recuperação e
aumento de condições que potenciem a ocorrência de mamíferos sejam muito lentos.
Quanto à avifauna foram inventariadas 91 espécies e confirmada a ocorrência de 25 na área de influência
da pedreira. Das restantes espécies 18 têm probabilidade média de ocorrer na área de estudo,
assumindo-se que na área de influência da pedreira a diversidade de aves seja de 55 espécies. Das
espécies inventariadas merecem destaque 3 espécies com estatuto de conservação desfavorável, o
Turdus philomelos (confirmado) e os Circaetus gallicus e Hieraaetus pennatus, que poderão usar a zona
como território de alimentação, sendo duas espécies de rapina que ocorrem com alguma frequência na
região.
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O estudo considera que a diversidade e a abundância da avifauna detetada e potencial é relativamente
baixa, em parte devido à degradação e quase total ausência de biótopos naturais importantes para aves
na área de influência da pedreira, justificando também o facto de a maioria das espécies observadas
apresentar estatuto de conservação Pouco Preocupante.
No estudo da herpetofauna foram inventariadas 8 espécies de anfíbios para a área de estudo, tendo-se
confirmado a existência de 2 (sapo-comum e rã-ibérica) e considerado possível a presença de 2 das
restantes espécies. As espécies recenseadas foram detetadas na área envolvente (quase no limite da área
de influência), em pequenos charcos efémeros ou temporários, que desaparecem durante os períodos
mais quentes, diminuindo de forma significativa a importância da área de influência da pedreira para a
comunidade de anfíbios. Desta forma, considera que será de assumir que na área de influência da
pedreira a diversidade de anfíbios seja de 4 espécies (50% das espécies recenseadas para a região).
Refere que na restante área não foram observadas zonas húmidas naturais ou artificializadas com
potencial para os anfíbios, pelo que as espécies dominantes da zona devem ser espécies menos
dependentes de zonas de água permanente.
Quanto aos répteis, não foi possível identificar nenhuma espécie no trabalho de campo, mas foram
inventariadas para a região 9 espécies e considerada com elevada probabilidade de presença 3, sendo de
esperar que na área de influência da pedreira a diversidade de répteis seja de 5 espécies. Explicando-se
que na área de influência da pedreira, devido à baixa diversidade de biótopos naturais e à forte pressão
agrícola e de pastoreio, o potencial de ocorrência da maioria das espécies de répteis é baixo, será de
esperar que as espécies presentes sejam espécies bastante comuns e adaptáveis a situações de pressão
antrópica.

Identificação, Avaliação e Classificação de impactes
Refere-se que alguns impactes sobre a flora e a fauna já ocorreram, no decurso de pesquisas da empresa
proponente, não obstante os impactes de maior magnitude se verificarem no início da exploração.
Concluiu-se que os principais impactes sobre a ecologia, decorrentes do projeto nas fases de
preparação/exploração são a alteração ou eliminação de habitats terrestres para a fauna (diminuição das
fontes de alimento ou locais de reprodução), a dispersão de comunidades pela criação de outras
tipologias de habitats (escavações ou escombreiras), as mudanças no comportamento da fauna por
perturbações causadas pela pressão humana (circulação do tráfego, ruído, utilização de explosivos e
criação de novos corredores, com aumento da mortalidade por atropelamento), a eliminação ou
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redução do coberto vegetal (remoção do solo e desmatação) e a criação de dificuldades para a
regeneração natural das espécies vegetais.
Considera que algumas espécies com maior sensibilidade, como as aves de rapina ou os carnívoros,
podem ser mesmo afastadas dos locais de exploração. No entanto, atendendo à tipologia de ações
existentes e expectáveis sobre a fauna, o número de espécies com estatuto de proteção, as
características do local, a substituição das zonas naturais por áreas agrícolas e com forte pressão do
pastoreio, o estudo considera ser expectável que as espécies presentes no local tenham desenvolvido
processos de adaptação que lhes permitem “coabitar” com a indústria extrativa e prevê que as medidas
de minimização a implementar (nomeadamente a recuperação paisagística) terão um importante papel
na reabilitação do local, com recuperação dos habitats pré-existentes. Assim, classifica os impactes de
negativos, certos, diretos e permanentes, mas localizados, pouco significativos e minimizáveis.
Em relação à flora entende que as características da vegetação existente, considerando a baixa
diversidade de biótopos, a não referenciação para o local de espécies com estatuto especial de proteção
e a tipologia de formação afetada, fazem prever que os impactes existentes e expectáveis, decorrentes
da exploração, serão adversos, diretos, recuperáveis, permanentes, localizados, reversíveis, de
magnitude compatível e sem significado.
Para a fase de desativação/recuperação o estudo prevê que os impactes negativos não tenham
significado, uma vez que se prevê a reabilitação dos habitats através da recuperação paisagística e
revitalização do local, considerando que os impactes na fase de desativação deverão ser positivos.

Análise de Impactes cumulativos
No que respeita aos impactes cumulativos o EIA considera que, atendendo a que o projeto se insere
numa zona com um elevado grau de degradação, provocado pela expansão de terrenos agrícolas, com
uma quase total eliminação dos biótopos naturais, a exploração contribuirá para a continuidade da
situação, com a degradação de alguns biótopos naturais, podendo afetar, embora a pequena escala, a
fauna e flora locais.
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Medidas de minimização
Relativamente às propostas de medidas de minimização e de compensação do EIA, consideram-se
adequadas, pelo que deverão implementadas no decurso das várias fases do projeto e integradas no
PARP.
Não obstante, afigura-se de considerar ainda as seguintes medidas específicas, a acrescentar às restantes:
- preservação de agrupamentos vegetais autóctones e de espécies arbustivas que poderão servir de
alimento à fauna.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao EIA, condicionado a:

- apresentação pelo proponente à autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, da redefinição dos
planos de plantação e de sementeiras apresentados na Adenda de Janeiro de 2015, de modo a cumprir
cabalmente a solicitação anterior da CA de “ … substituição do prado de sequeiro por espécies arbóreas e
arbustivas autóctones diversas…”. Para o efeito deverão ser redefinidos os planos de plantação e de
sementeiras, aumentando o número de árvores propostas e a sua diversificação, bem como introduzidos
arbustos de porte superior aos das espécies arbustivas propostas no plano de sementeira. Deverá
constituir-se um conjunto diversificado e heterogéneo de espécies autóctones (arbóreas, arbustivas e
herbáceas), de interesse conservacionista (importantes para a fauna), que permitam restaurar e
aumentar a variedade de biótopos e de microhabitats disponíveis, disponibilizando áreas de refúgio, de
alimentação e de reprodução para os vários grupos faunísticos. Sugere-se, além do reforço do número
de exemplares de azinheiras e oliveiras, a introdução de um número significativo de exemplares das
seguintes espécies de árvores e arbustos constantes do PROF Douro: Quercus suber, Quercus pyrenaica,
Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, Corylus avellana, Pyrus cordata, Pistacia terebinthus. As árvores e arbustos
a propor deverão apresentar uma altura mínima de 1,00 metros;
- em consonância com o atrás requerido, deverá ser alterado o respetivo caderno de encargos
(memória descritiva e justificativa, mapa de medições e orçamento);
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- observância da legislação nacional de proteção da azinheira, relativamente aos exemplares ocorrentes
na área de estudo.

Avaliação global do impacte se do descritor
Considerando a avaliação efetuada, entende-se que o descritor deverá ser considerado “Relevante”.
Fator Ambiental:
Sistemas Ecológicos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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

Socio-economia
Caracterização da Situação de Referência
A área da futura pedreira "Alcadaria" localiza-se no local de Alcadaria, na freguesia de Santa Comba,
concelho de Vila Nova de Foz Côa e distrito da Guarda.
As distâncias lineares entre a pedreira e as povoações mais próximas correspondem a Santa Comba a
cerca de 2 km para SE e Chãs a cerca de 2 km para NW.
A área para implantação da pedreira “Alcadaria” localiza-se em terrenos propriedade do Sr. Abel
Paulino, proprietário da empresa proponente, tendo a empresa Cubigrani, Lda., celebrado o contrato de
exploração com o proprietário do terreno.
O acesso à pedreira “Alcadaria” pode ser efetuado desde a sede de concelho (Vila Nova de Foz Côa),
pela Estrada Nacional EN 332, depois de passar Santa Comba, na estrada EN 332, cerca de 500m,
acede-se à pedreira pelo estradão em terra batida à esquerda. Contudo, apresenta uma localização
privilegiada relativamente próxima de importantes vias de acesso como o IP2 que lhe confere uma
situação privilegiada no que diz respeito aos acessos e à expedição da produção.
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Os recursos humanos necessários a este tipo de explorações serão compostos essencialmente por
operários indiferenciados, sendo previstos os seguintes:
Encarregado / condutor - 1
Operários Indiferenciados -2
O que perfaz um total de 3 trabalhadores.
O EIA informa que todos os trabalhadores possuirão carta de operador de explosivos, devidamente
autorizado, sendo que a empresa pretende aumentar o número de colaboradores para 6 a médio prazo.
A atividade extrativa deverá desenrolar-se durante 11 meses por ano, em horário das 8:00h às 12:00h e
das 13:00h às 17:00h, de Segunda-feira a Sexta-feira. A responsabilidade técnica será assegurada por um
diretor técnico, que desempenhará a sua função como consultor, não estando afeto à pedreira a tempo
inteiro.
Dos dados de caracterização socioeconómica, salienta-se a cidade de Vila Nova de Foz Côa com cerca
de 3 200 habitantes, é sede de município com 398,15 km2 de área e 7 312 habitantes (2011). Foz Côa,
Meda e Pinhel compartem vestígios de arte rupestre do Vale do Côa/Parque Arqueológico.
Santa Comba é uma das freguesias deste concelho com cerca de 30,54 km2, com uma ocupação de
cerca de 290 habitantes em 2001 o que correspondia a cerca de 3,41% do concelho. Todavia, em 2011
viu decrescer a sua população para cerca de 208 habitantes, 2,84% do total dos habitantes do concelho
de Vila Nova de Foz Côa, 2,84% do total do concelho.
O maior número de habitantes, em 2001, correspondia à faixa etária dos 65 aos 69 anos, tanto nas
mulheres como nos homens. Em 2011, o maior número de habitantes mantém-se na faixa etária dos 65
aos 69 anos, no caso das mulheres. Para os homens, em 2011, o maior número de habitantes encontrase na faixa etária dos 50 aos 54 anos.
Comparando 2011 com 2001, verifica-se uma significativa redução nas classes mais jovens. Embora se
tenha verificado uma diminuição do número de habitantes de todas as faixas etárias, é nas faixas etárias
dos 0 aos 14 anos e dos 15 aos 24 anos que essa diminuição é mais acentuada (25,77% e 34,31%,
respetivamente). Segundo o EIA, o facto da população de Vila Nova de Foz Côa estar a ficar
envelhecida, deve-se em parte pela sua localização geográfica, que promove a emigração e o êxodo para
os centros urbanos da população que aqui reside, dados que evidenciam um índice de envelhecimento
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que sofreu um significativo aumento de 2001 para 2011 (de 216,7 para 287,9). A freguesia em estudo,
Santa Comba, apresenta um índice de envelhecimento de 666,7.
No que diz respeito à estrutura do povoamento do concelho, a distribuição da população de acordo
com os dados de densidade populacional de 2001 e de 2011, verifica-se que o concelho de Vila Nova de
Foz Côa é muito pouco povoado. A maioria das freguesias apresenta valores de densidade populacional
muito baixos, entre os 20 e os 30 habitantes por km2 para 2001, ou entre 10 e 20 hab/km2 em 2011. A
freguesia de Santo Amaro é a que possui menos habitantes por área (6,2 hab/km2 no ano de 2001 e 3,3
hab/km2 no ano de 2011). A sede de concelho é, naturalmente, a freguesia com uma densidade
populacional superior, uma vez que possuía cerca de 53,28 habitantes por km2 em 2001 e de 51,3
hab/km2 em 2011, apesar do EIA considerar um valor ainda muito baixo. A freguesia de Santa Comba
regista uma densidade de cerca de 6,8 hab./Km2.
Em termos económicos, o concelho de Vila Nova de Foz Côa assenta numa economia
predominantemente rural, com fraco desenvolvimento industrial, embora com um sector terciário em
crescimento. O sector secundário é caracterizado por um pequeno número de empresas
agroalimentares, de pequena dimensão e de carácter familiar. O EIA realça a quase dependência agrícola,
salientando as culturas da vinha, amendoeira, oliveira e ainda a figueira, laranjeira e horticultura em geral.
De tudo isto resulta um azeite finíssimo, um ótimo vinho (de mesa e do Porto), amêndoas em profusão
e figos secos, que um concelho eminentemente agrícola é um prenúncio de boa gastronomia, com
acento na doçaria.
Na indústria, salienta-se a extração de xisto, na sede do concelho (nomeadamente, as Pedreiras do
Poio).
Relativamente à economia da freguesia onde se insere o projeto, Santa Comba regista predomínio nas
produções agrícolas de amêndoa, azeite, vinho fino e de mesa.
De acordo com o EIA os dados disponibilizados pelo INE revelam, para o total do concelho, de cerca de
7 312 habitantes, para 2011, 2671 pertencem à população ativa. Destes 2 671, encontram-se
empregados um total de 2440 habitantes do concelho. Relativamente à população ativa e empregada,
pode-se constatar que o valor desceu em 14,18% de 2001 para 2011.
Em 2001, o sector económico que mais pessoas empregava no concelho de Vila Nova de Foz Côa era o
primário, num total de 807 habitantes. A situação de empregabilidade em termos de sector económico,
na freguesia de Santa Comba, era semelhante à do concelho, uma vez que o sector primário era o que
mais habitantes empregava e o sector terciário (económico) o que menos habitantes empregava.
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Em 2011, a situação modificou-se uma vez que o número de população empregada diminuiu
(consequência de menor população a residir no concelho e da atual crise económica que se faz sentir
por todos o país). O sector com maior número de habitantes empregados passou a ser o terciário
(social). O sector secundário, que em 2001 empregava 649 habitantes do concelho, passou a ser o
menos representativo, com 436 indivíduos. Na freguesia de Santa Comba, os setores primário e
secundário, registam valores relevantes.
Da população empregada por atividade económica, é possível constatar que, em 2011, a “Agricultura,
produção animal, caça e silvicultura” continua a ser a atividade económica que emprega mais habitantes
do concelho (24,14 % de habitantes no total), apesar de o valor ter diminuído face aos valores do ano
de 2001.
Em 2001, a indústria extrativa constituía uma representação muito baixa no concelho, apenas com 42
trabalhadores (1,48% do total). Em 2011 essa representação subiu apenas para 50 trabalhadores (2,05%
do total). Nesta área o EIA salienta que, com o licenciamento da pedreira, serão criados entre 3 a 6
empregos a curto/médio prazo, o que irá influenciar a taxa de empregabilidade no sector extrativo para
aproximadamente 2,3% da população ativa.
A freguesia de Santa Comba regista uma taxa de desemprego de cerca de 9,3% de desemprego.
No que se refere a habilitações literárias, em 2011 registou-se uma diminuição da população sem
qualquer grau de escolaridade, relativamente a 2001. Apesar de se registar um aumento do número de
habitantes com o 1º ciclo do ensino básico, houve um acréscimo de habitantes residentes com ensino
pós-secundário, secundário e superior na década em estudo, o que vem demonstrar o aumento da
escolaridade da população do concelho de Vila Nova de Foz Côa.
Na freguesia de Santa Comba regista-se uma diminuição de cerca de 8,02% da taxa de analfabetismo.
A freguesia de Santa Comba tem diversos locais de interesse turístico como a Igreja Matriz, Casa
Brasonada do Séc. XVIII, diversas Capelas, Núcleo de Arquitetura Rural, etc. Conta também com várias
coletividades como a Associação Cultural e Recreativa, o Clube de Caça e Pesca, a Associação de Bem
Fazer e a Associação Cultural e Desportiva de Tomadias. As festas e romarias da freguesia ocorrem a
20 de Janeiro em honra de S. Sebastião, na 2ª Feira de Páscoa em honra de Nª Srª dos Prazeres, a 13 de
Maio em honra de Nª Srª de Fátima e a 15 de Agosto em honra de Nª Srª da Saúde.
A ocupação inicial do solo é composta essencialmente por matos rasteiros.
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A Adenda ao EIA esclarece que a área de estudo não se encontra na área classificada pela UNESCO,
como Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro e que na área em estudo, não existe no entanto
qualquer tipo de interferência com o património construído. Ao nível do património natural, foi
demonstrado no documento do EIA que não existe qualquer intervenção da área de projeto com zonas
sensíveis, quer pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Douro, como no Plano
Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV) e pelo PDM de
Vila Nova de Foz Côa, que tal como foi descrito anteriormente, toda a zona é ocupada por culturas de
sequeiro, grandes extensões de afloramentos e ainda extensas área de terrenos incultos.
Na Adenda ao EIA é ainda esclarecido que o cenário atual na envolvente próxima da pedreira, com o
licenciamento da Pedreira “Alcadaria” não afetará habitações ou instalações de apoio que se encontram
dispersas (na povoação de Relvas), junto aos acessos que permitem a ligação da área de estudo ao IP2.
Mais refere que não se prevê incomodidade nos habitantes locais, considerando o acesso ao IP2
segundo o traçado apresentado.
As principais atividades económicas da freguesia de Santa Comba estão relacionadas com a agricultura,
sobretudo a vinicultura (existindo diversos campos agrícolas pela freguesia), comércio e serviços.
Como visível em foto aérea do EIA, na área de estudo verifica-se a predominância bastante significativa
de terrenos florestais (com afloramentos graníticos), bem como de espaços agrícolas (culturas), sendo
estes os usos que caracterizam a envolvente da área de incidência direta (ou seja, a área de estudo AE e
a área de incidência indireta AII).
A zona em estudo possui traços muito planos, com a existência de variados afloramentos rochosos.
Na zona envolvente aos terrenos da pedreira predominam os solos incultos e as zonas agrícolas ou seja,
para além da agricultura, os solos na envolvente à pedreira não possuem qualquer outra valorização
económica (daí a importância salientada no EIA de dar uma nova utilização aos solos respeitantes ao
limite da área que se pretende licenciar, no sentido de dinamizar a socio-economia local, numa altura de
crise).
Uma vez que as povoações mais próximas correspondem a Santa Comba, a cerca de 2 km para SE, e
Chãs, a cerca de 2 km para NW, o que comprova o afastamento da área de estudo a aglomerados
populacionais, minimizando perturbações junto dos habitantes locais. Além do mais, na envolvente ainda
é possível constatar a ausência de áreas sociais, de lazer ou de serviços.
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As habitações mais próximas da área de estudo, dispersas (embora na povoação de Relvas), encontramse a pouco mais de 1 500m para Oeste, e consistem fundamentalmente em instalações de apoio à
agricultura. As vias de acesso são compostas por estradas municipais.
O trajeto preferencial para os veículos pesados acederem ao IP2, como principal elo de ligação regional,
não atravessará nenhuma grande localidade, sendo apenas relevante mencionar a proximidade às
anteriores instalações de apoio e habitações dispersas acima referidas. Além do mais, confirma-se a
ausência de atravessamento de áreas sociais ou de lazer.

Identificação, Avaliação e Classificação de impactes ambientais
O EIA salienta que o licenciamento da pedreira “Alcadaria” é de grande importância para a socioeconomia da região, uma vez que funciona como um significativo foco de emprego não só direto, mas
também indireto, através do suporte a outros sectores de atividade como a indústria transformadora ou
a construção civil. Assim, os impactes identificados são considerados positivos, materializados pelo
número de postos de emprego, diretos e indiretos, que se prevê venham a ser mantidos durante a vida
útil da exploração, com possibilidade de incremento no futuro, caso as condições do mercado assim o
permitam, pelo que se consideram significativos.
Com o licenciamento da pedreira, e considerando que o seu tempo de vida útil é relativamente longo
(40 anos), haverá necessidade permanente de mão-de-obra, sendo esta uma fonte de postos de
trabalho.
Da análise apresentada salientam-se apenas impactes positivos de natureza socioeconómica local e
regional, pela aplicação na região das receitas geradas e pela dinamização na economia local, que se
consideram significativos.
A pedreira situa-se em zona plana, característica da região, com solo rochoso e inóspito, com
afloramentos rochosos expostos à superfície, onde não existem condições propícias ao
desenvolvimento da vegetação ou uso habitacional, pelo que se afasta consideravelmente das povoações
e dos terrenos agrícolas que se encontram na sua envolvente, processando a sua atividade sem criar
impactes negativos de âmbito socioeconómico.
Também não se afigura interferir com qualquer tipo de equipamentos, acessibilidades ou serviços
coletivos ao dispor das populações, não tendo sido identificados constrangimentos no tráfego
rodoviário.
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O impacte originado pelo tráfego de pesados será negativo pouco significativo, não se perspetivando um
incremento significativo no tráfego gerado pela ampliação agora em avaliação face à situação atual.

Medidas de minimização
O Estudo aponta para a adoção de medidas de minimização de carácter geral aplicáveis a este descritor
embora complementares também a outros descritores. Contudo, consideram-se ajustadas apenas as
seguintes:
- No que concerne a mão-de-obra, 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.

Plano de monitorização
Em Adenda ao EIA foi apresentado um Plano de Comunicação para implementação pelo proponente
conforme a seguir se indica.
Plano de Comunicação
- Identificação e objetivos:
Um Plano de Monitorização da Sócioeconomia deverá contemplar a criação e disponibilização de um
canal de comunicação (publicitado na freguesia de Santa Comba) que permita o contacto fácil e direto
das pessoas que venham a sofrer impactes, por parte da pedreira “Alcadaria”.
O Plano de Comunicação que se propõe deverá garantir a comunicação e divulgação do projeto, numa
linguagem acessível, deverá incluir inquéritos à população que possibilite evidências de um bom nível de
conhecimento das características e impactes do projeto, pela população local.
Este Plano de Comunicação deve cumprir a função essencial de constituir uma ferramenta base sobre a
qual se desenvolverão todas as atividades de comunicação do projeto, com o objetivo de assegurar uma
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divulgação e uma acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, direta e indiretamente pelo
projeto e da opinião pública em geral.
A implementação deste Plano de comunicação irá permitir aferir o cumprimento e eficácia das medidas
de minimização propostas no Relatório Síntese no descritor da Sócioeconomia em relação aos impactes
identificados, através da verificação sucessiva do comportamento de variáveis sociais, sendo que o
programa é direcionado para a fase de exploração da pedreira.
- Metodologia:
O plano de Comunicação irá divulgar o projeto e deverá basear-se num livro de registo (da
responsabilidade do proponente), acompanhado de informação com as principais características do
projeto, bem como das medidas de minimização e das monitorizações a aplicar, conforme o estipulado
na Declaração de Impacte Ambiental, nos termos em que vier a ser elaborada.
Deverão ser elaborados inquéritos à população e divulgado um Livro para Registo de reclamações que
deverá estar disponível na pedreira e na Junta de Freguesia de Santa Comba para qualquer pessoa que o
possa solicitar. Este serviço de atendimento deve manter-se durante o período de exploração. Deve ser
indicada a forma de publicitação da existência do um Livro para Registo de reclamações na Junta de
Freguesia.
- Periodicidade
O Plano de Comunicação que se propõe deverá ser circunstanciado num Relatório, com periodicidade
anual, a contar da data de início da exploração (e durante toda a fase de exploração), contendo as
reclamações e pedidos de informação registados no livro de registo a disponibilizar na Junta de Freguesia
e no local, bem como o seguimento que lhes foi dado.

Avaliação Final dos impactes e descritor
Atendendo ao facto de se tratar da instalação de uma atividade económica, considera-se este fator
“Relevante”.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 851 – Proc. 705816
Projeto da Pedreira Alcadaria
Fevereiro de 2015

55/119

Parecer Final da Comissão de Avaliação
Fator Ambiental:
Socio-economia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Sim
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

Conclusão
Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado ao cumprimento das
medidas de minimização e plano referido.

Recursos Hídricos
Enquadramento
A água utilizada nas instalações sociais e no processo extrativo, nomeadamente no preenchimento dos
furos das pegas de fogo e no arrefecimento do fio diamantado, será proveniente de um depósito
abastecido no exterior a partir da rede pública e transportado até ao local de consumo. O consumo
máximo anual será de cerca de 217 m3 (107 m3 para as instalações sociais e 110 m3 para uso industrial).
O abastecimento de águas às ferramentas diamantadas será assegurado através de um sistema de
recirculação que funcionará em circuito fechado. As perdas de água ocorrerão por evaporação.
O abastecimento de água destinada ao consumo humano será assegurado através de água engarrafada.
Os efluentes domésticos provenientes das instalações sanitárias, serão encaminhados para uma fossa
séptica estanque, a qual será limpa por empresas credenciadas, sempre que necessário.
As águas industriais resultantes do arrefecimento do fio diamantado serão recolhidas no fundo da área
de corta e reutilizadas no sistema produtivo, após sedimentação, não estando previstas descargas nos
recursos hídricos.
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No que respeita às águas pluviais, está previsto um sistema de drenagem por valas, no perímetro a
montante da escavação, que evite a sua entrada no interior da área de exploração, e permitam a
condução das águas de pluviais para as linhas de escoamento superficial naturais.
Mais se refere que a área de intervenção confinará e será intercetada por uma cabeceira de linha de
água cartografada, que não terá expressão no terreno, pelo que é possível concluir dos elementos
apresentados.
Assim, considera-se que se tratará apenas de uma área de escorrência de águas sem existência de leito
definido, ficando suficientemente salvaguardada pela faixa de proteção proposta para o limite da área de
intervenção.

Caracterização da Situação de Referência
Recursos Hídricos Superficiais
O local em estudo enquadra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Douro, abrangendo por conseguinte uma
área integrada na Região Hidrográfica RH3.
Pelo que é possível concluir dos elementos apresentados, a área de intervenção confinará e será
intercetada por uma cabeceira de linha de água cartografada, que não terá expressão no terreno.

Recursos hídricos subterrâneos
No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo insere-se numa unidade
hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado (Maciço Hespárico ou Ibérico).
Tendo em conta os elementos fornecidos por um estudo hidrológico local, efetuado para uma captação
a cerca de 2,5 km da localização da pedreira, verifica-se que se está perante um aquífero do tipo semiconfinado com permeabilidade do tipo fissural, em rochas granitoides muito fissuradas.
Não está prevista a afetação das águas subterrâneas, nem se prevê a desorganização do fluxo hídrico
subterrâneo.
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Na pedreira, bem como na zona envolvente da área a licenciar, não existem, nem foram identificadas,
captações de água que possam ser influenciadas pela exploração da pedreira (o furo mais próximo
inventariado localiza-se a cerca de 29km).

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes
Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível alteração da rede de drenagem
superficial e interseção dos níveis freáticos, nomeadamente em termos de quantidade e qualidade da
água.

Recursos hídricos superficiais
Como referido anteriormente, a área de intervenção confinará e será intercetada por uma cabeceira de
linha de água cartografada, porém não está prevista nenhuma intervenção nesse troço de linha de água.
Os impactes nos recursos hídricos superficiais resultam essencialmente das fases de preparação e
exploração, em que ocorrem as principais ações destrutivas.
Os principais impactes expectáveis resultam essencialmente de casos esporádicos de arrastamento,
transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão ou de hidrocarbonetos, derivados das
operações de desmonte, que poderão originar a contaminação das linhas de água a jusante da pedreira,
nomeadamente em períodos de maior precipitação.
Atendendo a que os efluentes domésticos serão conduzidos a uma fossa estanque e, posteriormente,
recolhidos, não é expectável que daqui possam advir alterações na qualidade das águas superficiais.

Recursos hídricos subterrâneos
Os principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos também ocorrem durante as fases de
preparação e exploração e prendem-se com a eventual alteração da qualidade da água, decorrente de
situações extraordinárias de infiltração de substâncias poluentes no solo resultantes, por exemplo, do
derrame de óleos provenientes do normal funcionamento da maquinaria.
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Durante a fase de exploração, face às características hidrogeológicas locais, não se conhecem ou
preveem emergências de águas subterrâneas, nem é previsível a interceção do nível freático. Não está
previsto o consumo de água subterrânea.
Na fase de desativação, todas as atividades produtivas da pedreira cessarão, decorrendo apenas
trabalhos de recuperação, não sendo expectável que estes possam originar impactes negativos nos
recursos hídricos subterrâneos e superficiais.

Medidas de Minimização
O Estudo prevê a implementação, durante as diferentes fases do projeto, de um conjunto de medidas de
minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneas, com as
quais se concorda, propondo-se ainda que sejam acrescentadas as seguintes:
- Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial,
nomeadamente das valas a instalar na periferia da área de escavação e da rede a instalar no interior da
pedreira;
- As operações de manutenção e armazenamento de substâncias potencialmente poluentes, como
combustíveis, deverão ser localizadas em locais impermeabilizados e cobertos, dotados de bacias de
retenção com capacidade suficiente para conter eventuais derrames;
- 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.

Plano de Monitorização
O presente Estudo não prevê a monitorização no que respeita ao descritor recursos hídricos. No
entanto, considera-se necessário verificar, com periodicidade semestral (uma vez antes do Inverno e
outra no fim da Primavera), o estado de assoreamento da linha de água para onde serão drenadas as
águas pluviais provenientes da área de exploração e envolvente indicada no estudo, numa extensão
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aproximada de 100 m para jusante do ponto de descarga, complementando essa verificação com a
elaboração de um relatório descrevendo o verificado e documentado com fotografias.
Importa no entanto referir que caso ocorram descargas da águas armazenadas no fundo da corta, por
impossibilidade de reutilização em circuito fechado, como previsto, a licença que vier a ser emitida
imporá um regime de monitorização que deverá ser cumprido pelo proponente.

Avaliação Final dos Impactes e Descritor
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 considerado como
“Não Relevante”.

Fator Ambiental:
Recursos Hídricos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Sim
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?
X
4.4) Sem significado

Conclusão
De modo geral, se adotadas as medidas de minimização previstas, os impactes sobre os recursos
hídricos ocorrem essencialmente nas fases de preparação e exploração e são considerados, negativos,
recuperáveis e temporários.
Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, não é expectável a
ocorrência de impactes negativos significativos.
Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder provocar impactes negativos sobre os
recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de
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parecer favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas no EIA
complementadas com as referidas neste parecer.
No que diz respeito ao programa de monitorização considera-se necessário verificar, com periodicidade
semestral (uma vez antes do Inverno e outra no fim da Primavera), o estado de assoreamento da linha
de água para onde serão drenadas as águas pluviais provenientes da área de exploração e envolvente
indicada no estudo, numa extensão aproximada de 100 m para jusante do ponto de descarga,
complementando essa verificação com a elaboração de um relatório descrevendo o verificado e
documentado com fotografias.
Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos
recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir
pela APA, I.P., nomeadamente a rejeição de águas rejeição de águas pluviais potencialmente
contaminadas armazenadas no fundo da zona de corta.

Património
O descritor patrimonial do EIA referente ao Projeto de Licenciamento da Pedreira “Alcadaria”,
freguesia de Santa Comba, concelho de Vila Nova de Foz Côa recorreu à metodologia de trabalho
adequada tendo alcançado os seguintes resultados:
• “Pesquisa documental – Na Área de Estudo (envolvente de 500m em torno da pedreira), não se
identificaram quaisquer ocorrências de natureza patrimonial. Consequentemente na AID também não se
identificaram elementos de natureza patrimonial.
• (...)
• No decorrer dos trabalhos de prospeção sistemática realizados não se identificaram ocorrências patrimoniais
no interior da Área de Incidência Direta.” (cf. Anexo técnico – 4. Relatório arqueológico)

Identificação, Avaliação e Classificação de impactes
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• “Fase de construção/exploração – De uma forma geral, considera-se que a exploração da pedreira seja
susceptível de implicar impactes negativos sobre elementos patrimoniais, essencialmente durante a fase de
construção/ exploração, comportando impactes significativos sobre o solo através das seguintes acções:
desmatação, construção/ beneficiação de acessos, instalação de estaleiros, depósitos de inertes e outros
depósitos, frentes de extracção.
• Em termos de significância, os impactes negativos não têm significado (significância 0).
• Neste contexto, são propostas medidas de minimização a aplicar que incidem, essencialmente, sobre a
necessidade de acompanhamento nas fases de desmatação e construção (descubra).” (cf. Relatório Síntese –
pág. 203).

Medidas de minimização
As principais medidas de minimização sugeridas pela equipa técnica especializada, para as fases de
construção e exploração são as seguintes:
- Recomenda-se como medida geral obrigatória o acompanhamento arqueológico presencial sempre que
haja ações de desmatação e abertura de nova frente de desmonte.
- O arqueólogo responsável pelo acompanhamento de obra deverá ainda realizar a prospeção
arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra (depósitos de terras, áreas de empréstimo,
outras áreas), caso estas não se integrem na área prospetada.

Avaliação final dos impactes ambientais e descritor
Face ao avaliado, entende-se que o descritor deverá ser considerado como “Não Relevante”.

Avaliação final dos impactes ambientais e descritor
Face ao avaliado, entende-se que o descritor deverá ser considerado como “Relevante”.
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Fator Ambiental:
Património
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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

Conclusão
Da visita realizada foi possível constatar a coerência do projeto com o estudo patrimonial apresentado,
pelo que este merecerá parecer favorável, desde que cumpridas as medidas de minimização
preconizadas.

Qualidade do Ar
Caracterização da Situação de Referência
Para caracterizar a situação de referência, foi efetuada uma análise com o objetivo de avaliar a qualidade
do ar para a zona de incidência da pedreira, considerando os dados disponibilizados pela Agência
Portuguesa de Ambiente (APA). Estes dados permitiram, nesta fase, caracterizar a região onde se insere
a pedreira, devendo ser validados à escala de projeto (de acordo com a legislação em vigor) assim que a
pedreira se encontre em plena laboração.
Para ter uma ideia generalizada da qualidade do ar na zona de estudo, recorreu-se ao índice de qualidade
do ar (IQAr), disponibilizado pela APA.
Foram igualmente analisados os dados de PM10, entre 2010 e 2011, da estação de monitorização mais
próxima da área da pedreira em estudo: Douro Norte, localizada em Vila Real. Estes dados permitiram
comprovar que a situação de referência na zona da pedreira é bastante positiva em termos do poluente
PM10, uma vez não se registaram situações de incumprimento legal.
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Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes
Foram identificados os impactes ambientais decorrentes das diferentes fases: Preparação/exploração e
desativação/recuperação paisagística.

Preparação/exploração
Nesta fase irão ocorrer 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 de extração, nomeadamente ações de perfuração e de derrube;
- Carga e descarga de materiais, através de máquinas móveis e camiões particulares e à própria
movimentação de maquinaria pesada.
Os impactes expectáveis neste descritor, e nesta fase, são, de acordo com os critérios apresentados,
Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e Compatíveis.

Desativação/recuperação
Esta fase corresponde ao cessar dos trabalhos e à implementação da fase final e permanente das
medidas de recuperação paisagística, pelo que ainda poderá ocorrer alguma emissão de poeiras a partir
das ações de modelação de terreno.
Os impactes nesta fase serão, de acordo com os critérios apresentados, Adversos, Diretos,
Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e Compatíveis.
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Medidas de Minimização
Após a identificação dos impactes acima descritos, foram apresentadas algumas medidas de minimização
da emissão de poeiras, a implementar na fase de preparação e de exploração desta pedreira,
nomeadamente:
- Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos) e manutenção dos
acessos interiores não pavimentados;
- Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração;
- Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, em
alternativa, de injeção de água, tendo em vista impedir a propagação ou a formação de poeiras
resultantes das operações de perfuração.

Plano de Monitorização
Foi apresentada uma proposta de Plano de Monitorização, que prevê a realização de campanhas de
amostragem de PM10, durante sete dias, junto do(s) recetor(es) sensível(is) mais próximo(s),
potencialmente afetado(s) pela atividade desta pedreira.

Avaliação Final dos Impactes e do descritor
Em termos de preponderância deste descritor na avaliação de impacte ambiental, entende-se que o
mesmo deverá ser considerado como “Não Relevante”.
Fator Ambiental:
Qualidade do Ar
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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 ao exposto, considera-se que o descritor “Qualidade do Ar” merece parecer favorável.

Ruído
Caracterização da Situação de Referência
Procederam à caracterização da situação de referência, tendo para o efeito sido efetuadas Medições de
Níveis de Pressão Sonora, com o objetivo de determinar o Nível Sonoro Médio de Longa Duração, com
vista a avaliar os potenciais impactes que serão causados pelo ruído emitido pela futura atividade de
extração de granito para fins ornamentais na Pedreira “Alcadaria”, e verificar a viabilidade do
funcionamento da atividade da Pedreira, face ao disposto no “Regulamento Geral do Ruido” (RGR).
Como a pedreira não se encontra em atividade, as medições efetuadas são referentes à caracterização
da situação de referência, tendo para o efeito sido escolhido o recetor sensível localizado mais próximo
da área da futura pedreira, a cerca de 500m, tendo-se concluído pelos resultados obtidos que é
cumprido o nível sonoro médio de longa duração.
Foi realizada uma determinação/previsão dos níveis de ruído que se preveem que possam chegar aos
recetores sensíveis, com base nos dados obtidos e no conhecimento do terreno in situ. A determinação
do ruído particular foi efetuada através do modelo teórico do decaimento dos níveis sonoros em função
da distância, o que indicia que os valores obtidos estarão sobrevalorizados, face ao previsto no Plano de
Pedreira, e em particular no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, pois prevê-se a construção
de barreiras acústicas na envolvente da pedreira a fim de minimizar os impactes decorrentes da
laboração, designadamente no que diz respeito a paisagem, qualidade do ar e do ambiente sonoro. A
proposta de plantação prevê uma mancha de vegetação que se interpõe entre a Pedreira e o recetor
sensível, com cerca de 10m, sendo que por cada 10m de vegetação verifica-se uma redução de 1dB,
teremos assim uma redução de aproximadamente 1dB.
Dos resultados obtidos, prevê-se que a laboração da pedreira cumpra nos recetores sensíveis mais
expostos, o critério de exposição máxima (Nível sonoro medio de longa duração) e o critério de
incomodidade, nos termos previstos no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
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Identificação, Avaliação e Classificação dos impactes
Na fase de preparação e de exploração é que se irão gerar as principais emissões de ruído, provenientes
designadamente do ruído resultante da atividade industrial (operações de desmonte), e da circulação de
veículos nas estradas circundantes. Nesta fase ainda se irão verificar sons de origem natural (movimento
das árvores com o vento e sons de animais), bem como o ruido com origem nas atividades típicas
humanas.
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se o cumprimento do nível sonoro médio de longa
duração para a caracterização da situação de referência. Assim, os valores expectáveis são inferiores ao
legislado pelo Regulamento Geral do Ruido, pelo que considera que não é gerada incomodidade digna
de registo para as populações mais próximas, pelo que os impactes se consideram: Adversos, Diretos,
Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de Magnitude Compatível e Pouco significativos.
Na fase de desativação/recuperação, não é expectável o aumento das emissões de ruído, não se
prevendo a existência de impactes relevantes, pelo que os potenciais impactes serão negativos, mas
pouco significativos, pois espera-se que a implementação das medidas indicadas no PARP não
provoquem emissões de ruído dignas de registo.
Assim, os impactes sobre o ambiente acústico, considerando que não é gerada incomodidade digna de
registo para o recetor sensível mais próximo, consideram-se Adversos, Diretos, Recuperáveis,
Temporários, Extensos, Reversíveis, de Magnitude Compatível e Pouco significativos.

Medidas de Mitigação
Na fase de exploração as medidas a implementar visam essencialmente controlar e minimizar os valores
previstos para a futura pedreira, apesar destes se encontrarem dentro dos valores limites impostos pela
legislação em vigor. Embora os impactes detetados não revelem um peso significativo no contexto onde
a exploração se insere, as medidas irão promover um melhor enquadramento no meio envolvente, pelo
que foram propostas as seguintes medidas de minimização:
- Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a evitar o acréscimo
dos níveis de ruido acima do legislado;
- Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento, este devera obedecer às melhores tecnologias
disponíveis (os mais silenciosos possíveis);
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- Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas e sensibilização aos motoristas nesse
sentido;
- Cumprimento integral dos horários de trabalho, dando especial atenção aos períodos de descanso das
populações e aos períodos em que as pessoas se encontram nas habitações;
- Limitação das atividades mais ruidosas em horários “menos sensíveis” do ponto de vista da
incomodidade da população;
- Privilegiar os caminhos / estradas para escoamento da matéria-prima da pedreira o mais afastados
possível das casas de habitação;
- Instalação de barreiras acústicas, nomeadamente, a plantação de vegetação na direção do recetor
sensível. Esta medida devera ser reavaliada no 1º ano pós-laboração através da medições in situ, afim de
se verificar a necessidade de reforço da barreira prevista;
- Encapsulamento da central de britagem. A aplicação desta medida devera ser avaliada no 1º ano póslaboração apôs a validação da modelação com a realização de medições in situ.
Na fase de desativação/recuperação, dever-se-ão manter as medidas preconizadas para as fases de
preparação e exploração.
Aquando da implementação do Plano de monitorização, e caso os valores das medições assim o
justificarem, deverão ser aferidas as medidas de minimização e recomendações, no sentido de promover
uma melhoria continua em termos do funcionamento regular da pedreira.

Plano de Monitorização
Está previsto um plano de monitorização do ruído ambiental, que permite controlar os valores de
emissão de ruído.

Avaliação Final dos Impactes e do descritor
Em relação à preponderância deste descritor, a mesma deverá ser classificada como “Não Relevante”.
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Fator Ambiental:
Ruído
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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 exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.

Resíduos
Caracterização da Situação de Referência
Os resíduos produzidos na Pedreira serão armazenados num contentor isotérmico, onde os óleos
novos e usados serão devidamente armazenados, em local coberto e impermeabilizado, de forma a
evitar a contaminação dos solos e das águas, por infiltração, derivado de algum eventual derrame.
Os resíduos produzidos pela normal laboração da pedreira serão: resíduos da extração de minérios não
metálicos; óleos minerais não cloretados de motores, transmissões e lubrificação; pneus usados; metais
ferrosos e metais não ferrosos provenientes de veículos/equipamentos; solos e rochas não abrangidos
em 17 05 03; outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo mistura de resíduos.
As operações de manutenção não serão efetuadas no local, ficando as oficinas encarregues da
valorização dos resíduos. Os contentores serão colocados junto às instalações sociais e anexos.
Quando detetados no solo ou na água derrames de materiais contaminantes, a empresa deverá
proceder à recolha imediata dos mesmos, ao acondicionamento nos contentores impermeabilizados e
ao envio para tratamento por empresa licenciada.
Existe ainda uma pequena construção onde a empresa armazena consumíveis que têm de ficar
armazenados em local seguro.
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A empresa prevê a colocação de um contentor onde serão armazenadas ferramentas de pequeno porte
e consumíveis, que funcionará como ferramentaria.
Refira-se que, com a implementação de uma instalação de britagem no futuro, para a produção de
agregados, de forma a valorizar os restos de rocha resultantes da extração, otimizando o
aproveitamento do recurso, é possível afirmar que haverá redução da quantidade de estéreis da
exploração (desta forma, é possível a valorização de resíduos resultantes da atividade extrativa, logo no
local da exploração, transformando-os em subprodutos).

Identificação, Avaliação e Classificação dos impactes
A este tipo de atividade está sempre associada a produção de alguns tipos de resíduos, tais como óleos
usados, pneus e alguns tipos de sucata, pelo que poderá ser expectável a contaminação de solos e/ou
águas (superficiais ou subterrâneas) nas diferentes fases da vida útil da pedreira, caso ocorra algum
derrame acidental.
Na fase de Preparação e de Exploração, os impactes no descritor resíduos podem ser classificados
como Negativos, Adversos, Diretos, Recuperáveis, Temporários, Localizados, Reversíveis, de Magnitude
Compatível.
A desativação de uma pedreira envolve um determinado número de ações relacionadas com o processo
produtivo, nomeadamente aquelas que se prendem com a desativação e desmantelamento de
equipamentos fixos e móveis, onde serão gerados os resíduos na fase de desativação.
Na fase de desativação os impactes previstos neste descritor podem ser classificados como positivos,
muito significativos.

Medidas de Mitigação
Na fase de preparação para minimizar os impactes dos resíduos foram propostas as seguintes medidas
de minimização:
- A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos nesta fase devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiandose a sua valorização.
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- Remover, de modo controlado, todos os despojos resultantes das ações de desmatação, assegurando a
limpeza por depósito em pargas.
- Condicionar corretamente as áreas de depósito ou armazenamento dos equipamentos, ferramentas e
matérias consumíveis, bem como sucatas e ferrosas, em zonas de armazenagem (conforme projeto –
contentores isotérmicos, fechados e impermeabilizados).
- Os óleos e materiais potencialmente contaminantes deverão ser acondicionados e armazenados em
locais devidamente impermeabilizados (contentor isotérmico) e posteriormente encaminhados para
empresa licenciada para o tratamento.

Na fase de exploração, para minimizar os impactes dos resíduos resultantes das operações de
exploração da Pedreira, foram propostas as seguintes medidas de minimização:
- Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, devera proceder-se a
recolha e tratamento das águas e dos solos contaminados.
- Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.
- Construção e manutenção de uma bacia de retenção de óleos (novos e usados) e encaminhamento
destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis contaminações e
derrames para os solos ou meio hídrico.
- Correto acondicionamento das sucatas e outros resíduos (óleos, pneus, etc.), em locais devidamente
impermeabilizados, e posterior encaminhamento para empresa licenciada para o seu tratamento ou
simplesmente para a sua recolha (ou retomados por fornecedores quando são adquiridos novos
equipamentos ou consumíveis).
- Os resíduos deverão ser armazenados temporariamente de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor.
- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida, junto de todos os
trabalhadores, a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos.
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 851 – Proc. 705816
Projeto da Pedreira Alcadaria
Fevereiro de 2015

71/119

Parecer Final da Comissão de Avaliação

- Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP.

Na fase de desativação, para minimizar os impactes dos resíduos, foram propostas as seguintes medidas
de minimização:
- Efetuar a desativação 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. Deve ser feita a limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições
existentes antes do início dos trabalhos.
- Com o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira, deve-se proceder às
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado
ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado;
- Os resíduos resultantes deverão ser igualmente corretamente condicionados por tipologias, até serem
encaminhados para o devido tratamento e destino final adequado, conforme o especificado pela Agência
Portuguesa do Ambiente, e à semelhança da fase de exploração da pedreira.
- Na fase de desativação deverá ser assegurado que no local de manutenção de máquinas e
equipamentos e nas zonas destinadas ao armazenamento de combustíveis e lubrificantes, não existirá
contaminação do solo por qualquer tipo de substâncias poluentes, sendo que, após demolição, todos os
materiais que tenham estado em contacto com essas substâncias serão separados e encaminhados para
aterro controlado.

Plano de 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, devendo o
procedimento ser 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 qualquer eventual
situação de inconformidade, pelo que foi proposto um Plano de Monitorização para este descritor.
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Avaliação Final dos Impactes e do descritor
Em relação à preponderância deste descritor, a mesma deverá ser classificada como “Não Relevante”.
Fator Ambiental:
Resíduos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
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?
Não
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

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável, desde que sejam
salvaguardadas as medidas de minimização, implementado plano de monitorização previsto, e 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.

Entidade Licenciadora
A Direção Regional de Economia do Norte pronunciou-se favoravelmente em relação à implementação
do projeto, condicionando-o à utilização das MTD’s para o setor, ao cumprimento da legislação
ambiental e à efetiva recuperação paisagística, parecer que se encontra em anexo do presente Parecer
Final da CA, em versão integral.
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Pareceres Externos
Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara
Municipal de Vila Nova de Foz Côa, entidade que se pronunciou em tempo, emitindo parecer favorável
ao projeto, condicionado ao cumprimento da legislação ambiental aplicável. A leitura integral do referido
parecer ser efetuada por consulta aos Anexos ao presente Parecer.

4. CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II 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
Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 04 de dezembro de 2014 e o seu final a
5 de janeiro de 2015.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou
solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA e do respetivo Aditamento, considera-se que a informação reunida e
disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que:
- No âmbito do descritor Geologia considera-se que os impactes, para a fase de preparação, foram
corretamente identificados e classificados, sendo que para a fase de exploração se consideram
significativos ao nível local. Em relação ao descritor Geomorfologia, os impactes na geomorfologia não
foram sequer identificados. Não obstante, a sua classificação foi efetuada no Parecer Final da CA,
considerando-se que os impactes sobre ambos os descritores são passíveis de mitigação;
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- em relação às Vibrações verifica-se que a utilização de explosivos na pedreira não tem repercussões
negativas nas estruturas construídas existentes na área envolvente da própria pedreira;
- Relativamente ao descritor Uso do Solo, considerando que existe compatibilidade da atividade
extrativa, na classe e usos do solo afetados, com os diversos Instrumentos de Gestão Territorial em
vigor para o local, que foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à mitigação dos
impactes sobre o Uso do Solo, e que foi proposta uma zona de cortina arbórea em todo o perímetro da
área afeta à exploração, entende-se que, para o projeto em apreço, poderá ser emitido parecer
favorável condicionado;
- No que concerne à Paisagem conclui-se que atendendo, nomeadamente, às características do
projeto, em particular o seu modo de exploração, em profundidade, ao facto de se localizar em zona
planáltica, de não promover impactes sobre o Bem Património Mundial Alto Douro Vinhateiro, de já
terem sido implementadas ações de integração da área do projeto, e de a síntese de impactes apontar
para efeitos negativos passíveis de mitigação parcial, poderá ser emitido parecer favorável condicionado
ao projeto;
- Em termos de Recursos Hídricos, de modo geral, se adotadas as medidas de minimização previstas,
os impactes sobre este descritor ocorrem essencialmente nas fases de preparação e exploração e são
considerados, negativos, recuperáveis e temporários. Ao nível da qualidade da água, se adotadas as
medidas de minimização previstas, não é expectável a ocorrência de impactes negativos significativos.
Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder provocar impactes negativos sobre os
recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados;
- Relativamente aos Sistemas Ecológicos, a avaliação indica que houve resposta às solicitações, e que
poderá ser emitido parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e
plano de monitorização;
- No que respeita à Socio-economia, a inserção territorial do projeto, onde não existem condições
propícias ao desenvolvimento da vegetação ou uso habitacional, em situação que se encontra
consideravelmente afastada das povoações mais próximas e dos terrenos agrícolas que se encontram na
sua envolvente, processando a sua atividade sem criar impactes negativos de âmbito socioeconómico,
não se afigura ocorrerem interferências. Também não se afigura interferir com qualquer tipo de
equipamentos, acessibilidades ou serviços coletivos ao dispor das populações, não tendo sido
identificados constrangimentos no tráfego rodoviário. O impacte originado pelo tráfego de pesados será
negativo pouco significativo, não se perspetivando um incremento significativo no tráfego gerado pela
ampliação agora em avaliação face à situação atual;
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- Relativamente à Qualidade do Ar, considera-se que merece parecer favorável, atendendo à avaliação
de impactes e medidas de minimização previstas;
- No tocante aos descritores Ambiente Sonoro e Resíduos foram identificados os impactes
negativos decorrentes das fases de preparação e de exploração, que são considerados minimizáveis pela
implementação das medidas propostas, e pelos planos de monitorização a implementar, nos termos
aprovados;
- No âmbito da avaliação efetuada ao fator ambiental Património, considera-se que o projeto poderá
ser aprovado, desde que salvaguardada a presença de arqueólogo em todos os momentos de
desmatação;
No tocante aos aspetos de Ordenamento do Território, constata-se que o projeto é compatível
com as disposições estabelecidas no PDM de Vila Nova de Foz Côa, pelo que não havendo alteração da
estrutura de usos programados e admissíveis, o impacte considerado é negligenciável. O projeto é ainda
compatível com a ZEP-ADV, e com o Parque Arqueológico do Vale do Côa.

Simultaneamente, para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL nº 151-B/2013, de 31
de outubro, com as alterações e a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março, e
considerando as avaliações setoriais da significância dos impactes, plasmadas ao longo do presente
Parecer Final, foi construído, em sede de reunião da CA, ocorrida a 11 de fevereiro de 2015, o quadro
seguinte, 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

Conforme é patente, de acordo com a metodologia definida pelo Grupo de Pontos Focais das AAIA’s, e
aprovada pela SEA a 17 de abril de 2014, o resultado do IAP aponta para uma proposta de Declaração
de impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 851 – Proc. 705816
Projeto da Pedreira Alcadaria
Fevereiro de 2015

76/119

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, EIA e respetivo, atendendo às
conclusões setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos
poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e
considerando o resultado global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto da
“Pedreira Alcadaria”, condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, das medidas de
minimização e às demais consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do
projeto, bem como ao cumprimento dos planos de monitorização, de acordo com a listagem seguinte:

1. Condicionantes
1. Implementação faseada do PARP;
2. Manutenção da cortina arbórea já criada no perímetro da área do projeto;
3. Assegurar um período de garantia de instalação do PARP de, pelo menos, 3 anos após a
conclusão da fase de exploração;
4. Acompanhamento arqueológico presencial sempre que haja ações de desmatação e abertura de
nova frente de desmonte. O arqueólogo responsável pelo acompanhamento de obra deverá
ainda realizar a prospeção arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra
(depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas), caso estas não se integrem na área
prospetada;
5. Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos
recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a
emitir pela APA, I.P., nomeadamente a rejeição de águas rejeição de águas pluviais
potencialmente contaminadas armazenadas no fundo da zona de corta;
6. Prestação da caução, relativa ao PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a
determinar pela CCDRN 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.
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2. Elementos a apresentar à Autoridade de AIA, em sede de licenciamento
1. Retificação do PARP/Orçamento, de acordo com o Aditamento e contemplando o mencionado,
ou seja:
- o último orçamento não contempla o valor do plano de desativação, para além de as
quantidades referidas no art.º 20 e 21 deverem ser reforçadas, e o valor unitário do ponto 9,
Tanque de Decantação, de 1€, corrigido;
- aumento do quantitativo de material arbóreo a plantar, selecionando as espécies a aplicar de
entre as constantes do PROF Douro como, por exemplo, Quercus suber, Quercus pyrenaica,
Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, Corylus avellana, Pyrus cordata, Pistacia terebinthus;
- exclusão do prado de sequeiro proposto e substituição por sementeira de matéria herbáceo e
arbustivo autóctone;
- revisão da memória descritiva, mapa de medições, caderno de encargos e orçamento.

3. Medidas de Minimização
Fase de Preparação
1. No que concerne a mão-de-obra, no caso de ser necessário empregar mais pessoas devem ser
sempre privilegiados recursos humanos da região (principalmente do concelho de Vila Nova de
Foz Côa), para o aumento da taxa de emprego local;
2. Realizar ações de informação sobre a importância da pedreira para a socio-economia da
freguesia envolvida (Santa Comba), bem como em todo o concelho de Vila Nova de Foz Côa na
globalidade, recolhendo também a opinião dos habitantes locais sobre a presença da mesma,
tentando desta forma dirimir eventuais conflitos e perturbações;
3. Não remover e não perturbar as zonas onde ocorrem indivíduos ou pequenos núcleos de
Azinheira - Quercus rotundifolia;
4. Plantação de oliveiras e azinheiras com uma disposição semelhante aos povoamentos
existentes, no limite da propriedade a norte da escombreira, na fase I, assim como sementeira
de áreas com espécies arbustivas, de modo a constituir uma barreira visual;
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5. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação, limpeza e
decapagem dos solos nesta fase devem ser removidos e devidamente encaminhados para
destino final, privilegiando-se a sua reutilização;
6. Remover, de modo controlado, todos os despojos resultantes das ações de desmatação,
assegurando a limpeza por depósito em pargas;

Fase de Exploração
7. Garantir a drenagem e estabilidade dos escombros;
8. Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial,
nomeadamente das valas a instalar na periferia da área de escavação e da rede a instalar no
interior da pedreira;
9. 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;
10. Construção de duas valas de drenagem no perímetro da cavidade a Norte e Sul/Oeste, de
modo a impedir a entrada das águas para o interior da cavidade, cuja construção deverá ser
executada logo imediatamente na fase 1 de exploração;
11. As movimentações de maquinaria deverão ser limitadas ao estritamente necessário,
preservando a fauna e flora local nas restantes áreas, em todo o perímetro da área a licenciar;
12. Assegurar o transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a
impedir a dispersão de poeiras;
13. Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames que possam afetar
tanto as águas superficiais, como as águas subterrâneas;
14. Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes (sucatas ferrosas e
óleos, bem como outros resíduos similares produzidos na pedreira) em local adequado e
pavimentado (por forma a impossibilitar a infiltração desses produtos contaminantes em
profundidade), separados de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação
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em vigor, até serem recolhidos por empresas especializadas para o seu tratamento e destino
final, de forma a evitar uma potencial contaminação das águas, superficiais e subterrâneas;
15. Construção e manutenção de uma bacia (tanque) de retenção de óleos virgens e usados;
16. Recolha e tratamento das águas e solos contaminados, em caso de contaminação por
hidrocarbonetos;
17. Manter dentro da área da pedreira a circulação de veículos e pessoas por zonas bem definidas,
e evitar uma circulação generalizada pela totalidade da área, reduzindo ao mínimo a circulação
em período noturno, para diminuir os níveis de perturbação e reduzir o risco de
atropelamentos;
18. Manter a zona de extração efetiva da pedreira o mais restrita possível;
19. Interditar o uso da zona por gado doméstico na zona vedada;
20. Interditar a realização de práticas agrícolas na zona vedada;
21. Cumprir horários de exploração da pedreira (com especial atenção para evitar o uso de
explosivos ao entardecer) e não realizar atividades noturnas de exploração da pedreira;
22. Evitar o aparecimento de charcos permanentes ou temporários, na pedreira ou na sua
proximidade ou nos seus acessos, de forma a evitar que os anfíbios sejam atraídos para estas
zonas, evitando o risco de mortalidade. Todas as zonas onde se verifique um aumento de
potencial de acumulação de água devem ser drenadas e as águas direcionadas para zonas onde
o risco de mortalidade de anfíbios seja menor;
23. Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos) e manutenção dos
acessos interiores não pavimentados;
24. Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração;
25. Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, em
alternativa, de injeção de água, tendo em vista impedir a propagação ou a formação de poeiras
resultantes das operações de perfuração;
26. Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a evitar o
acréscimo dos níveis de ruido acima do legislado;
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27. Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento, este deverá obedecer às melhores
tecnologias disponíveis (os mais silenciosos possíveis);
28. Privilegiar os caminhos / estradas para escoamento da matéria-prima da pedreira o mais
afastados possível das casas de habitação;
29. Instalação de barreiras acústicas, nomeadamente, a plantação de vegetação na direção do
recetor sensível. Esta medida deverá ser reavaliada no 1º ano pós-laboração, através da
medições in situ, a fim de se verificar a necessidade de reforço da barreira prevista;
30. Encapsulamento da central de britagem. A aplicação desta medida deverá ser avaliada no 1º ano
pós-laboração, após a validação da modelação, com a realização de medições in situ;
31. 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.
32. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos.

Fase de Desativação
33. Efetuar a desativação 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;
34. Proceder à limpeza dos locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do
início dos trabalhos;
35. Garantir a reutilização ou reciclagem do equipamento existente na pedreira ou, na sua
impossibilidade, enviá-lo para destino final adequado;
36. Os resíduos resultantes deverão ser igualmente corretamente condicionados por tipologias, até
serem encaminhados para o devido tratamento e destino final adequado, conforme o
especificado pela Agência Portuguesa do Ambiente, e à semelhança do imposto para a fase de
exploração;
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37. Assegurar que no local de manutenção de máquinas e equipamentos e nas zonas destinadas ao
armazenamento de combustíveis e lubrificantes, não existirá contaminação do solo por
qualquer tipo de substâncias poluentes, sendo que, após demolição, todos os materiais que
tenham estado em contacto com essas substâncias terão que ser separados e encaminhados
para aterro controlado.

4. Monitorização
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
regime jurídico de AIA, conforme disposto no DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e
a redação produzidas pelo DL nº 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:
– 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
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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 o qual recairão planos de monitorização regular e calendarizado, para a
fase de exploração, são as Vibrações, Qualidade do Ar, Ruído, Gestão de Resíduos, Recursos Hídricos,
Socio-economia e Recuperação Paisagística.
Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto.
Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum
fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de
imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma
de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos.
A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de
serem revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.

Vibrações
Objetivos
É necessária a monitorização dos níveis de vibrações atingidas no terreno, pelo menos numa
periodicidade única, uma vez que é comum o desconhecimento da caracterização dinâmica do terreno
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onde se desenvolve o projeto. Logo não existe nenhuma lei descritiva da propagação de vibrações para
aquele maciço específico, dificultando a antevisão dos efeitos causados pela escavação.
Deste modo, o objetivo do presente plano de monitorização é avaliar os níveis de vibração registados
na envolvente da pedreira, durante o uso de explosivos, como forma de validar a ausência de riscos de
ocorrência de danos nos recetores sensíveis mais próximos.

Enquadramento Legal
- Norma Portuguesa NP 2074, de 1983.
- Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril de 2001.
- Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-lei n.º 47/2014, de 24 de
Março.

Parâmetros a Monitorizar
Os parâmetros que se devem monitorizar são:
- Velocidade vibratória resultante da propagação ondulatória nas três componentes principais do
espaço;
- Distância entre os pontos de detonação e monitorização;
- Carga de explosivo por retardo.

Locais de Medição
O aumento da distância entre o ponto de detonação e o ponto de monitorização origina uma maior
área de maciço rochoso que a onda terá de atravessar, aumentando assim a probabilidade de ocorrência
de superfícies de descontinuidade, heterogeneidades que provocam a redução dos valores das
propriedades dinâmicas especialmente da frequência filtrada do terreno. Quanto maior for esta
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distância, maior a probabilidade de que a onda de vibração atravesse estas ocorrências geológicas e vaise alterar drasticamente.
As medições deverão ser efetuadas junto dos recetores sensíveis. Neste caso, o recetor sensível
escolhido coincide com o recetor sensível identificado para a monitorização do ruído, estando assim
localizado na figura seguinte.

Localização do ponto de medição para as monitorizações das vibrações (Fonte: Google Earth).

Deve ser analisado o local de implantação dos geofones para estar isento de fatores que poderão
adulterar a aquisição real dos dados. Como por exemplo, a localização do geofone não deve estar muito
próxima da estrada municipal (junto ao recetor sensível), de forma a não detetar as vibrações
provenientes da circulação automóvel, para além das vibrações resultantes da detonação.
Por isso, o ponto de monitorização deverá estar situado na estrutura que se pretende proteger (o
recetor sensível) abrigado de receção de vibrações oriundas de fontes externas à própria detonação.
O valor obtido deverá ser confrontado com a Norma Portuguesa em vigor e analisados os parâmetros
do plano de fogo caso necessário.
Da correta monitorização depreende a necessidade de alteração dos parâmetros de fogo e todo o
desenrolar dos desmontes com explosivos de acordo com a Norma em vigor.

Técnica e Métodos de Análise e Equipamento
Como metodologia para a medição de vibrações no terreno, deverá utilizar-se a NP-2074 – Avaliação
da Influência em Construções de Vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares.
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Periodicidade de Monitorização
Deverá ser efetuada uma monitorização inicial, no sentido de confirmar, no terreno, os cálculos obtidos
no cálculo do nível de carga explosiva e a velocidade de vibração.
A frequência de monitorização poderá ser definida em função dos resultados obtidos, os quais deverão
ser confrontados com a legislação em vigor de forma a confirmar a adequação do processo e ajustar, ou
não, o plano de fogo.
Em caso de se verificarem alterações ao método de exploração, dever-se-á proceder a novas medições.
De qualquer forma, a monitorização deverá ocorrer especificamente na execução das pegas de fogo,
mediante a colocação de geofones junto ao recetor sensível.
Da correta monitorização depreende a necessidade de alteração dos parâmetros de fogo e todo o
desenrolar dos desmontes com explosivos de acordo com a Norma em vigor.

Relatório de Monitorização
Na execução da monitorização única prevista, os resultados obtidos deverão ser apresentados num
relatório técnico.
Caso seja necessário elaborar nova monitorização, deverá ser seguida uma metodologia idêntica, com
salvaguarda da inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação.
Os relatórios técnicos deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.

Qualidade do Ar – Poeiras (PM10)
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
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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:
- Controle 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.

Fases da Monitorização
A monitorização processa-se em cinco fases:
1. Localização dos pontos de amostragem;
2. Recolha de dados;
3. Análise e tratamento dos dados;
4. Elaboração de Relatório;
5. Estudo e recomendação de medidas mitigadoras, em função dos resultados obtidos.

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. O presente diploma vem dar resposta
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aos aspetos constantes na tabela seguinte. Todos os procedimentos a adotar na elaboração do plano de
monitorização, deverão dentro do possível, seguir o Decreto-Lei supracitado.
Decreto-Lei n.º 102/2010, de
23 de setembro

Valores Limite e Limiares de Alerta para as concentrações dos poluentes na atmosfera
Métodos e Critérios de Avaliação das concentrações dos poluentes
Normas sobre Informação ao público

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:
Fonte

Modo de laboração

Equipamentos/máquinas utilizados no processo de exploração
Número de horas de laboração da pedreira

Área
envolvente

Descrição da envolvente

Existência de outras fontes potenciais de poeiras (efeito cumulativo)

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
temperatura, velocidade do vento e humidade relativa em cada ponto de amostragem e que
condicionam as concentrações de poeiras na atmosfera.

Parâmetros a
monitorizar

PM10

Partículas em suspensão suscetíveis de serem recolhidas através de uma tomada
de amostra seletiva, com eficiência de corte de 50%, para um diâmetro
aerodinâmico de 10 μm

Parâmetros
meteorológicos

Temperatura, Velocidade do vento e Humidade Relativa

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
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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:

Modo de
recolha de
PM10

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)

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.
Localização dos pontos
de amostragem

Junto do(s) recetor(es) sensível(is) mais próximo(s), potencialmente afetado(s) pela atividade da
pedreira

O ponto de amostragem deve ser caracterizado quanto aos seguintes aspetos:
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Caracterização dos
pontos de
amostragem

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

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.
Se os resultados obtidos, perante condições atmosféricas normais, se enquadrarem na legislação em
vigor, as campanhas de amostragem deverão atender ao seguinte:
Duração
Campanhas de
Amostragem

Calendarização

7 dias, incluindo o fim-de-semana (para obter informação relativa à Qualidade do ar
determinada por outras fontes que não a pedreira em estudo)
Campanha no ano zero da implementação do projeto (situação de
Ano zero1
referência) 1
1º ano após licenciamento e posteriormente de acordo com os
Fase de exploração
resultados obtidos

1 Amostragem já efetuada com o objetivo de caracterizar a situação de referência, no âmbito do estudo de impacte ambiental.

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.
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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:

1 Dia
Ano civil

Valor limite para PM10
50 μ/m3
40 μ/m3

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
as elações possíveis. Se os níveis de concentração de poeiras ultrapassarem os valores limite estipulados
na legislação vigente citada, dever-se-á 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.

Ruído
Objetivos da monitorização
Este 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. 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, a monitorização tem os seguintes objetivos:
- Controle constante das emissões de ruído para o meio ambiente;
- Verificação das previsões efetuadas na Avaliação de Impactes;
- Avaliação da necessidade da implementação de medidas mitigadoras;
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- Avaliação da eficácia das medidas mitigadoras;
- Registo histórico do ambiente sonoro da área avaliada.

Monitorização de níveis acústicos
A monitorização dos níveis acústicos deve ser efetuada por entidade acreditada para os dois métodos:
Medições de níveis de pressão sonora. Critério de incomodidade e Medições de níveis de pressão
sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa duração, necessários verificar num estudo desta
natureza.

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.
O presente diploma vem dar resposta aos seguintes aspetos:

Decreto-Lei n.º 9/2007
de 17 de janeiro

Valores máximos admissíveis definidos segundos os instrumentos de planeamento territorial (uso
do solo)
Requisitos acústicos para a instalação e exercício de atividades ruidosas de carácter permanente e
temporário
Requisitos acústicos para atividades ruidosas em especial

Caracterização da fonte e área envolvente
Descrição breve da fonte emissora de ruído, bem como da sua envolvente, no que diz respeito, aos
seguintes aspetos:
Fonte

Modo de Laboração

Equipamentos/máquinas utilizados no processo de exploração
Horário de laboração da empresa

Área
Envolvente

Descrição da Envolvente

Existência de outras fontes emissoras de ruído (efeito cumulativo)

Parâmetros a Monitorizar
Na tabela seguinte encontram-se os parâmetros acústicos e meteorológicos a monitorizar.
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Determinação do nível
sonoro de longa
duração
Parâmetros
acústicos
Parâmetros a
monitorizar

critério de
incomodidade

Parâmetros
meteorológicos

Determinação do nível
sonoro de longa
duração /critério de
incomodidade (em
condições de exterior)

LAeq, T - Nível sonoro contínuo equivalente de um ruído,
ponderado A, em decibel, num intervalo de tempo.
Indicador de ruído diurno, em dB(A) [Ld] – valor do nível
sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos diurnos representativos de um ano.
Indicador de ruído entardecer, em dB(A) [Le] – valor do nível
sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos do entardecer representativos de um ano.
Indicador de ruído noturno, em dB(A) [Ln] – valor do nível
sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos noturnos representativos de um ano.
Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, em dB(A)
[Lden] – valor do nível sonoro associado ao incómodo global.
Nível sonoro médio de longa duração, em dB(A) LAeq,LT,
LAeq, T - Nível sonoro contínuo equivalente de um ruído,
ponderado A, em decibel, num intervalo de tempo.
Nível de avaliação, em dB(A) (LAr,T), - é o nível sonoro
contínuo equivalente, para determinado intervalo de tempo de
referência, ponderado em A, acrescido da correção tonal (K1)
(se aplicável) e da correção impulsiva (K2) (se aplicável), para o
mesmo tempo de referência.
Componentes tonais (K1)
Componentes impulsivas (k2)
Temperatura do ar, velocidade e direção do vento,
precipitação, e nebulosidade

Técnica de Medição
Nos procedimentos de ensaio a metodologia a adotar será a constante da Norma NP ISO 1996-1:2011
e NP ISO 1996-2:2011. Deve ser considerado o exposto nos documentos publicados pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente no “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente” e
no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Na recolha dos dados acústicos deverão ser cumpridas as seguintes orientações, consoante e trate de
Critério de Incomodidade ou da Determinação do Nível Sonoro Médio de Longa Duração.

Técnica de
Medição

Determinação do
Nível sonoro de
Longa duração

Ponto de medição colocado a uma altura que varia entre (Posição de campo livre):
- 1,2 m a 1,5 m acima do solo (ou do nível de cada piso de interesse)
- 3,8 m a 4,2 m acima do solo (no âmbito de mapas de ruído)
Ponto de medição afastado, pelo menos 3,5 m, de qualquer superfície refletora, à
exceção do solo
Ponto de medição das condições meteorológicas que cumpram o seguinte:
- Altura entre 3,0 e 11,0 m acima do solo
- Velocidades entre 2 m/s a 5 m/s – no período diurno
- Velocidades > 1,5 m/s - no período noturno
Medições efetuadas com filtro de ponderação A
Medições efetuadas nos períodos de referência que abranjam o funcionamento das
fontes sonoras em causa e fora destes (se aplicável)
Medições com opção de direccionalidade “random” (campo difuso)
Medições com duração, no mínimo, 15 minutos por medição
Amostras com, pelo menos, 3 medições
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Critério de
Incomodidade

Ponto de medição colocado a uma altura que varia entre (Posição de campo livre):
- 1,2 m a 1,5 m acima do solo (ou do nível de cada piso de interesse)
Ponto de medição afastado, pelo menos 3,5 m, de qualquer superfície refletora, à
exceção do solo (condições de exterior)
Medições condições meteorológicas que cumpram o seguinte (condições de exterior):
- Altura entre 3,0 e 11,0 m acima do solo
- Velocidades entre 2 m/s a 5 m/s – no período diurno
- Velocidades > 1,5 m/s - no período noturno
Medições efetuadas com filtro de ponderação A
Medições com opção de direccionalidade “random” (campo difuso) – condições de
interior
Medições com opção de direccionalidade “frontal” orientado para a fonte) – condições
de exterior
Medições efetuadas nos períodos de referência que abranjam o funcionamento das
fontes sonoras em causa e fora destes
Medições com duração, no mínimo, 15 minutos por medição
Amostras com, pelo menos, 3 medições
Medição realizada em ponderação temporal Fast (e em Impulsivo noutro canal e em
simultâneo)
Medições de bandas de frequência de um terço de oitavas, com frequências centrais
entre 50 Hz e 10 000 Hz

A avaliação deverá ser efetuada recorrendo a sonómetro integrador de classe de exatidão 1, para a
avaliação dos parâmetros acústicos, e instrumentos de avaliação das condições meteorológicas, com
sensor de velocidade de vento de características omnidirecionais. Os equipamentos deverão ser
verificados e calibrados por entidade competente.

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.
De um modo geral, a localização e o número de posições de medida depende da resolução espacial
pretendida e do objetivo do estudo.
Os procedimentos de seleção de locais devem ser devidamente documentados e identificados
recorrendo a 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.
Os pontos de amostragem devem ser caracterizados quanto aos seguintes aspetos:
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Caracterização dos pontos de amostragem

Distância ao recetor sensível à fonte emissora de ruído
Condições meteorológicas ocorrentes no local e períodos de medição

Assim, propõe-se como ponto de amostragem o ponto considerado na caracterização da situação de
referência, que foi considerado o recetor sensível mais próximo da pedreira.

Periodicidade de Medição
De acordo com os resultados obtidos assim se define a periodicidade de amostragem.
Ano zero 1
Periodicidade
de medição

Calendarização

Fase de
Exploração

Campanha de amostragem efetuada para caracterizar a situação de
referência 1
Uma vez que os resultados foram inferiores aos valores legislados,
propõem-se campanhas quinquenais (de modo a acompanhar a evolução dos
níveis de emissão de ruído) ou caso se verifique alteração significativa do
processo produtivo – 1º ano pós licenciamento da ampliação da pedreira.

1Amostragem já efetuada no âmbito do estudo de impacte ambiental.

Análise dos Resultados Obtidos
Como critério de interpretação dos resultados obtidos deverão ser seguidos os valores indicados no
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
A interpretação dos resultados far-se-á confrontando os resultados obtidos com os limites legais em
vigor. Se os níveis sonoros ultrapassarem os valores limite estipulados na legislação vigente, a empresa
deverá 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.

Gestão de Resíduos
Objetivos da monitorização
A monitorização a nível da gestão de resíduos terá duas abordagens, por um lado pretende-se uma
atuação constante no sentido de prevenir e remediar potenciais ocorrências como os derrames e
contaminação dos solos, o controle dos locais de armazenamento de resíduos e a recolha seletiva
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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.

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;
5. Preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), on-line, na plataforma
SILiAmb (http://siliamb.apambiente.pt/ ), da Agência Portuguesa do Ambiente, respeitante ao ano
anterior, tal como constante no Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e na Portaria n.º
1408/2006, de 18 de Dezembro.

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.

Recursos Hídricos
Será necessário verificar, com periodicidade semestral (uma vez antes do Inverno e outra no fim da
Primavera), o estado de assoreamento da linha de água para onde serão drenadas as águas pluviais
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provenientes da área de exploração e envolvente indicada no estudo, numa extensão aproximada de
100 m para jusante do ponto de descarga, complementando essa verificação com a elaboração de um
relatório descrevendo o verificado e documentado com fotografias.
Importa no entanto referir que caso ocorram descargas da águas armazenadas no fundo da corta, por
impossibilidade de reutilização em circuito fechado, como previsto, a licença que vier a ser emitida pela
APA/ARHN imporá um regime de monitorização que deverá ser cumprido pelo proponente.

Socio-economia
Plano de Comunicação
Identificação e objetivos
Este Plano deverá contemplar a criação e disponibilização de um canal de comunicação (publicitado na
freguesia de Santa Comba) que permita o contacto fácil e direto das pessoas que venham a sofrer
impactes por parte da pedreira “Alcadaria”.
Este Plano de Comunicação deve cumprir a função essencial de constituir uma ferramenta base sobre a
qual se desenvolverão todas as atividades de comunicação do projeto, com o objetivo de assegurar uma
divulgação e uma acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, direta e indiretamente pelo
projeto e da opinião pública em geral.
O Plano de Comunicação que deverá garantir a comunicação e divulgação do projeto, numa linguagem
acessível, e deverá incluir inquéritos à população que possibilitem evidências de um bom nível de
conhecimento das características e impactes do projeto, pela população local.
A implementação deste Plano de comunicação irá permitir aferir o cumprimento e eficácia das medidas
de minimização propostas no Relatório Síntese no descritor da socio-economia em relação aos impactes
identificados, através da verificação sucessiva do comportamento de variáveis sociais, sendo que o
programa é direcionado para a fase de exploração da pedreira.

Metodologia
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O plano de Comunicação irá divulgar o projeto e deverá basear-se num livro de registo (da
responsabilidade do proponente), acompanhado de informação com as principais características do
projeto, bem como das medidas de minimização e das monitorizações a aplicar, conforme o estipulado
na Declaração de Impacte Ambiental, nos termos em que vier a ser elaborada.
Deverão ser elaborados inquéritos à população e divulgação de um Livro para registo de reclamações
que deverá estar disponível na pedreira e na Junta de Freguesia de Santa Comba para qualquer pessoa
que o possa solicitar. Este serviço de atendimento deve manter-se durante o período de exploração.
Deve ser indicada a forma de publicitação da existência do Livro para registo de Reclamações na Junta
de Freguesia.

Periodicidade
O Plano de Comunicação que se propõe deverá ser circunstanciado num Relatório, com periodicidade
anual, a contar da data de início da exploração (e durante toda a fase de exploração), contendo as
reclamações e pedidos de informação registados no livro de registo a disponibilizar na Junta de Freguesia
e no local, bem como o seguimento que lhes foi dado.

Recuperação Paisagística
Objetivos da Monitorização
Fazer cumprir as medidas apontadas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística elaborado para a
pedreira “Alcadaria”.

Fases da Monitorização
Este plano de monitorização visa reforçar a importância do cumprimento das medidas propostas no
PARP, nomeadamente as medidas consideradas de implementação imediata, as medidas faseadas (no
decorrer da exploração) e as medidas de recuperação final.
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Periodicidade
Deverá ser acompanhado rigorosamente o cronograma temporal apresentado no PARP.
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