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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do “Projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 

(Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães)” em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão de 

Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a empresa 

Motamineral - Minerais Industriais, S.A., enquanto promotor do projeto de “Projeto de Ampliação e Fusão 

dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães)”, 

submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento Único Ambiental 

(PL20200605000806). 

Este procedimento de AIA teve início a 2 de julho de 2020, data em que se considerou estarem reunidos 

todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos do n.º 3 alínea a) do art.º 1º, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado: 

no Anexo I 

 “n.º 18 - Pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25ha ou extracção de turfa 

numa área superior a 150ha”; 

no Anexo II  

 “n.º 2, alínea e) - “Instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de hulha, 

petróleo, gás natural, minérios e xistos betuminosos”. 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S043260-202007-

DAIA_DAP, de 30/07/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR Norte), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional de 

Saúde do Norte (ARS Norte) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves, do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA/DAP - Dr.ª Margarida Grossinho  

 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso / Dr.ª Cristina Sobrinho 

 APA/ARH Norte – Dr. Normando Ramos     

 DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho 

 LNEG - Doutor Vítor Lisboa 

 DGEG - Eng.ª Maria José Sobreiro 

 CCDR Norte – Arqt.ª Pais. Alexandra Cabral / Eng.ª Andreia Cabral 

 ARS Norte - Eng.ª Helena Maltês 

 APA/DGA - Eng.ª Margarida Guedes 
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 APA/DRES - Eng. Jorge Santos Garcia 

 APA/DGLA – Eng.ª Rita Paulino 

 ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

O fator Alterações Climáticas foi avaliado pela APA, não tendo sido nomeado representante para integrar 

a Comissão de Avaliação. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela empresa RECURSO, Estudos e Projetos de 

Ambiente e Planeamento, Lda., numa primeira fase, durante os meses de agosto de 2017 a novembro de 

2018, tendo os trabalhos de campo sido realizados nos meses de agosto de 2017, maio de 2018 e outubro 

de 2018. Posteriormente, foi efetuada a reformulação do Relatório Síntese, tendo sido desenvolvidos 

trabalhos complementares, entre outubro de 2019 e maio de 2020. 

A documentação disponibilizada ao longo do procedimento é composta pelos seguintes volumes: 

 Documentação inicial: 

o Resumo Não Técnico 

o Relatório Síntese 

o Anexos (I a XI) 

 Após o pedido de elementos adicionais: 

o Resposta ao pedido de elementos adicionais; 

o Resumo não Técnico reformulado; 

o Relatório Síntese reformulado; 

o Anexos I a XI reformulados. 

 Em sede de alegações: 

o Resposta ao Pedido de Elementos Complementares; 

o Socioeconomia – Elementos Complementares 

 Elementos Complementares: 

o Socioeconomia – Elementos Complementares n.º 2  

 

Juntamente com o EIA foi também entregue um exemplar do Plano de Lavra, que corresponde ao projeto. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto aos 

projetos em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA foi a seguinte: 

 Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

 Conquanto tivesse sido agendada uma reunião de apresentação do projeto, para apresentação do 

projeto e do EIA à Comissão de Avaliação, não foi possível realizá-la. 

 Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 17 de agosto de 2020, 

relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Descrição do Projeto; Fatores Ambientais 
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(Recursos Hídricos, Saúde Humana, Socioeconomia, Solo e Uso do Solo, Solos contaminados e 

resíduos, Paisagem, Sistemas Ecológicos e Ordenamento do Território). Foi ainda solicitada a 

reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi submetida na Plataforma SILiAmb a 26 

de outubro de 2020. 

 Verificando-se a desconformidade do fator ambiental socioeconomia, por não ter sido dada 

resposta cabal ao solicitado em sede de pedido de elementos, e encontrando-se também em falta 

um conjunto de outra informação / esclarecimentos para os fatores Paisagem, Uso do Solo, 

Ordenamento do Território e Solos Contaminados, foi proposta a Desconformidade do EIA e 

aberto um período de audiência de interessados, a 17 de novembro de 2020. Este período foi 

prorrogado, a pedido do proponente, até 22 de dezembro de 2020. 

 Em sede de alegações, submetidas a 21 de dezembro de 2020, foi apresentada informação 

complementar. Após análise da mesma, a Comissão de Avaliação, reverteu a proposta de decisão 

anterior, deliberando pela Conformidade do EIA a 12 de janeiro de 2021. Foram ainda solicitados 

elementos complementares para o descritor Socioeconomia, submetidos a 25 de janeiro de 2021. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 18 de janeiro 

a 26 de fevereiro de 2021. 

 No quadro das restrições associadas à situação de pandemia, não foi possível realizar a visita ao 

local do projeto, prevista para o dia 23 de fevereiro. 

 Solicitação de pronúncia a entidades externas: Municípios de Barcelos e Viana do Castelo e à 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados.  

 A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 

e da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 

da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 

projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 

minimização e planos de monitorização. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Enquadramento, antecedentes e justificação do projeto, 4. Descrição do projeto, 5. 

Análise específica do EIA, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas 7. Resultados da 

consulta pública, 8. Conclusão, 9. Condições, elementos a apresentar, medidas de minimização, 

medidas de compensação e planos de monitorização. 

 

3. ENQUADRAMENTO, ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

A exploração de argilas e caulinos em Alvarães tem já alguns séculos de existência. 
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De acordo com Eduardo, Ferraz1 “a região de Alvarães, é desde há́ muito, conhecida pelas suas explorações 

de argilas e num contexto mais recente pelas de areias. O barro vermelho (argila vermelha) e o barro 

branco (caulino e “ball-clay”) têm alimentado, em épocas ou conjeturas económicas distintas, várias 
indústrias cerâmicas quer locais quer regionais, de telha, tijolo, louça de barro vermelho e de barro branco, 

e também, durante um determinado período, a indústria do papel. (…)” 

As “produções artesanais de telha e tijolo [em Alvarães] deverão datar pelo menos do período medieval, 

existe mesmo a tradição de daqui terem ido telhas para cobrir o Mosteiro da Batalha. Os primeiros fornos 

localizar-se-iam no sítio de Tintas, no lugar da Chasqueira, posteriormente ter-se-ão localizado no sítio das 

Cruzes Vermelhas, no lugar de Paço e, posteriormente, na actual localização no Monte de Ínfias”2, 

menciona-se no Sistema de Informação para o Património Arquitetónico. 

Eduardo Ferraz menciona ainda que «uma das primeiras, ou talvez mesmo a primeira referência à 
utilização de “barro” extraído da região de Alvarães para fabrico de “louça de faiança” na Fábrica de 
Darque data dos finais do séc. XIX e deve-se a Peixoto (1899-1903). O mesmo autor salienta que Lepierre 

(1899) «…publicou os resultados de uma análise química de “uma argila branca de Alvarães”, muito 
plástica e de cor branca antes e depois de calcinada, referindo-a como “argilla puríssima cujo emprego 

para louça fina está de todo indicado”. (…) Apresenta ainda os resultados dum ensaio de outro “barro mais 
ordinário” que designa simplesmente por “argilla de Alvarães” e refere que o “barro da próxima freguesia 

de Alvarães” era misturado com “areia ingleza ou o kaulino estrangeiro, para tornar a faiança mais 
consistente”. Queiróz (1958) afirma que esta loiça depois de cozida tinha uma agradável sonoridade, 

ficando a ser popularmente conhecida por “louça cantada ou louça cantante”. Para além dos dois “barros 
brancos”, Lepierre (1899) estudou ainda um outro “barro de Alvarães” utilizado na feitura de telha e tijolo.» 

Já no século XX, no” Roteiro da Ribeira Lima”, no âmbito de uma descrição da Feira de Ponte de Lima 

encontra-se uma referência à loiça de Alvarães: “Caminhemos. Aqui anda-se melhor, apesar da areia 

funda, porque há mais largueza. É a feira dos barros, esses barros de Alvarães e Lanheses …”3 

O Forno Telheiro de Alvarães4, antigo forno dedicado à produção artesanal de telha vã e tijolo burro, 

datado do início do século XX e a Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos, construída em 1921, que 

produzia tijolo vermelho e refratário, telha marselha e produtos em grés, constituem vestígios desse 

passado ligado à extração e trabalho de argilas e caulinos. 

                                                      
1 Eduardo Jorge Marques de Oliveira Ferraz “Caulinos de Alvarães: propriedades e aplicações cerâmicas” Dissertação para 
obtenção do Grau de Doutor em Geociências da Universidade de Aveiro https://ria.ua.pt/bitstream/10773/16558/1/tese.pdf 

 
2 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9653 
3 “Roteiro da Ribeira Lima”, 2º Conde de Aurora, 2º ed. Porto, Livraria Simões Lopes, 1939, pp. 195-196 citado em “A loiça preta 
em Portugal: Olhares Cruzados” Coordenação de Isabel Maria Fernandes e Ricardo Teixeira edição do CRAT – Centro Regional de 
Artes Tradicionais, 1997 
 
4 No lugar da Telheira em Alvarães encontra-se o Forno Telheiro de Alvarães. Trata-se de “um forno tradicional para produção 
artesanal de telha e tijolo, escavado no solo, com planta rectangular e 2 câmaras, de combustão e cozedura, separadas por 
grelha de tijolo. O conjunto é coberto por 2 telheiros de 2 águas”. 
 

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/16558/1/tese.pdf
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9653
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Foto n.º 1 Forno Telheiro de Alvarães  e Entrada da antiga Fábrica Jerónimo Pereira Campos5  

A exploração dos caulinos e argilas e a laboração da fábrica levaram ao surgimento de um bairro mineiro, 

na Costeira, constituído por mais de 100 habitações que os trabalhadores “do barro” foram erguendo em 

terrenos do Couto Mineiro. 

A relevância do caulino na região é comprovada pela existência de 30 minas deste recurso nos concelhos 

de Viana do Castelo e Barcelos. 

A 11 de fevereiro de 1941 foi assinado o alvará /contrato para a exploração de caulinos no Couto Mineiro 

de Alvarães entre o Estado e as Fábricas Jerónimo Pereira Campos. 

A 24 de novembro de 1994 foi celebrado o contrato de concessão do depósito mineral de caulino C-37, 

denominado Bouça da Guelha, entre o Estado e a empresa S.M.C.V – Sociedade Mineira de Caulinos de 

Viana, por um período de 40 anos, renovável por mais 20 anos. A concessão outorgada correspondia a 

uma área 96, 2150 ha e veio substituir a concessão mineira n.º 3569 – Bouça da Guelha n.º 1. 

 

Figura n.º 1 - Concessão C-37 Bouça da Guelha 
(Fonte DGEG) 

A 26 de setembro de 1995 foi assinado o contrato de concessão de exploração do depósito mineral de 

caulino C-49, denominado Alvarães, entre o Estado e as Fábricas Jerónimo Pereira Campos & Filhos, S.A., 

correspondente a uma área de 230,6664 ha. A concessão foi concedida por um período de 40 anos, 

                                                      
5 Fontes: Forno Telheiro- Roteiro Arqueológico de Viana do Castelo ed. CM Vianna do Castelo 

 Entrada da Fábrica  Google 
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renovável por mais 20 anos. 

 

Figura n.º 2 - Concessão C-49 Alvarães 
(Fonte DGEG) 

As duas concessões foram transmitidas em 2003 à empresa Motamineral, Minerais Industriais, S.A. 

A 17 de outubro de 2005 foi emitida a licença de Exploração Regime de Licenciamento da Atividade 

Industrial (RELAI) n.º 66 relativa ao anexo mineiro da exploração. 

A DGEG solicitou, em dezembro de 2010, a elaboração de um Plano de Lavra único para as duas concessões 

atendendo a que a sua exploração era integrada. No Plano de lavra apresentado previa-se a extração numa 

área de 31,81 ha, em 3 núcleos distintos designados A, B e C. 

O Plano de Lavra foi atualizado em 2011 havendo apenas dois núcleos de exploração denominados Área 

1 e Área 2, a que correspondiam respetivamente, 40,18 ha e 10,00 ha, totalizando uma área de 61,41 ha. 

Em 2016, requereu a atualização do título de exploração para incluir um depósito de gasóleo e 

armazenagem de Gás, licenciados pelo município de Viana. 

Em 2017, uma ação de fiscalização da entidade licenciadora identificou a necessidade de ser atualizado o 

plano de lavra em vigor. 

Na sequência deste requerimento foi apresentado o atual plano de lavra que prevê a fusão dos dois 

núcleos de exploração das concessões. No entanto, os polígonos das concessões mineiras C37 (Bouça da 

Guelha) e C49 (Alvarães) não são coincidentes, existindo duas áreas de 2.180 m2 e 302 m2, respetivamente, 

que não se encontram concessionadas e que a empresa pretende agora requerer a sua inclusão no interior 

das concessões existentes. 

Esta alteração do plano de lavra das duas concessões motivou a presente sujeição do projeto a 

procedimento de avaliação de impacte ambiental. 
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Em 2019 a empresa submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do “Projeto de Ampliação e Fusão dos 

Núcleos de Exploração integrados nas Concessões Mineiras C-49 "Alvarães" e C-37 "Bouça da Guelha", 

tendo sido dado início ao procedimento de AIA a 20 de fevereiro de 2019.  

Na apreciação desenvolvida pela Comissão de Avaliação verificou-se a existência de incoerências ao nível 

do projeto apresentado e, na análise do EIA, a existência de lacunas e incongruências, quer na descrição 

do projeto e dos seus antecedentes, quer ao nível de diversos fatores ambientais, implicando em alguns 

casos a sua reformulação. Face a esta situação e considerando que nos termos do documento normativo 

“Critérios Para a Fase de Conformidade em AIA”, é proposta a desconformidade do EIA “…se a informação 
em falta corresponder a um conjunto substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir que 

não permita uma adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública 

quer para a análise da Comissão de Avaliação”, a CA pronunciou-se pela desconformidade do EIA, o que 

motivou o encerramento do procedimento de AIA. 

A 29 de novembro de 2019 procedeu-se à regularização da ampliação do estabelecimento industrial, com 

o seu aditamento ao Título de Exploração Industrial. 

 

3.2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Com o projeto pretende-se garantir a prossecução da extração de caulinos primários e secundários, argilas 

brancas e vermelhas e areias resultantes da lavagem dos caulinos. 

A produção é escoada para o mercado nacional e internacional, constituindo a percentagem de materiais 

exportados cerca de 40% do total. Pretende-se desenvolver a vertente de exportação tirando partido da 

proximidade do Porto de Viana do Castelo (a cerca de 15km).  

Os minerais extraídos e beneficiados destinam-se maioritariamente à indústria cerâmica: 

 Caulinos: pavimento e revestimento cerâmico, louças de mesa em faiança e grés, louças sanitárias, 

refratários, borrachas, colas e argamassas. 

 Argilas vermelhas (Barro Vermelho) maioritariamente utilizadas pelas empresas cerâmicas locais 

da área estrutural, decorativa e de mesa. 

As areias destinam-se à construção civil e obras públicas, sendo os areões e godos também utilizados com 

fins decorativos. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto localiza-se nas freguesias de Alvarães, Vila de Punhe e União das Freguesias de Barroselas e 

Carvoeiro do concelho de Viana do Castelo, Distrito de Viana do Castelo e na freguesia de Fragoso, no 

Concelho de Barcelos, distrito de Braga. 
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Figura n.º 3: Localização do projeto (Fonte: RNT, Out. 2020) 

 

4.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O projeto tem por objetivo a fusão das áreas de exploração de caulino das concessões C-49 “Alvarães” e 
C-37 “Bouça da Guelha”. Com este projeto pretende-se que a área do plano de lavra passe a ser de 110,9 

ha, compreendendo: 74,5 afetos à área de extração, 22,6 ha correspondentes a áreas de defesa e áreas 

sem intervenção e 7,6 ha ao estabelecimento industrial. O referido plano prevê a exploração de cinco 

áreas: 

 Área A - 43.006 m2 

 Área B - 232.693 m2 

 Área C - 107,826 m2 

 Área D - 305.145 m2 

 Área E - 56.621m2 

A sua exploração será feita de forma faseada: 

Fase 1 - Continuação do desmonte nas áreas já em exploração, B, C e D, com a sua ampliação e 

aprofundamento, prevendo-se um período de 24 anos para a sua execução. Será necessário 

efetuar criação de uma passagem sob as linhas elétricas à cota de 51 m, entre a zona norte e sul 

da área extrativa D para permitir a circulação de veículos entre estas duas áreas. 

Fase 2 – Desmonte na área A e continuação da exploração nas áreas extrativas B e D. Esta fase 

terá uma duração de 11 anos. 

Fase 3 - Continuação dos trabalhos na corta D e à exploração da Área E. Prevê-se um prazo de 6 

anos para a sua execução. 
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Figura n.º 4 – Áreas do núcleo de Exploração 
Fonte: EIA (Anexo, Desenho n.º 2) 

 

As reservas foram estimadas em 10.037.984 m3 / 20.075.968 t, apresentando-se no quadro n.º 1 a 

produção anual e total prevista para as diversas fases de exploração. 

 

Quadro n.º 1 – Quantificação da produção anual e total para cada das fases  

 

Fonte: EIA (Quadro 3.3.1 – Relatório Síntese, p. 3-13) 

 

De seguida identificam-se e caracterizam-se as atividades de extração e beneficiação do depósito mineral 

executadas na instalação.  
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Extração 

Desmatagem – tem por objetivo colocar a descoberto o depósito mineral e implica a remoção (com 

equipamentos adequados) de vegetação arbórea e arbustiva. 

Decapagem – a terra de cobertura é retirada usando uma pá carregadora com o balde em posição rasante 

ao solo, separando a terra vegetal dos restantes solos. As terras de cobertura serão depositados dentro 

do limite do núcleo de exploração, em depósitos temporários, com vista à sua reutilização nas atividades 

de recuperação paisagística. Estes depósitos apresentam uma altura média de 6 m. Na periferia da área 

extrativa, e sempre que se justifique, serão executadas valetas de drenagem para evitar que a água da 

chuva interfira com a exploração. Estima-se a produção de um volume de cerca de 47.000 m3 de terra 

vegetal. 

Desmonte - seletivo de formações litológicas por meios mecânicos, com recurso a escavadoras giratórias. 

Estes equipamentos executam as operações de desmonte e carga do material em camiões para transporte 

para a unidade de classificação/ lavagem. 

A lavra desenvolve-se a céu aberto, com desmonte por degraus direitos, de cima para baixo. As frentes de 

exploração avançam na horizontal seguindo as camadas de argilas e areias cauliníticas, e definindo 

patamares de trabalho com larguras variáveis consoante os avanços, nunca serão inferiores a 10 m, largura 

que permite garantir a segurança do pessoal, a movimentação de veículos e os trabalhos de desmonte.  

Na exploração serão constituídas valas de drenagem superficial que conduzem as águas pluviais, por 

gravidade, para o fundo da corta, que posteriormente será bombeada por equipamentos móveis para o 

estabelecimento industrial, para ser utilizada na unidade de processamento. 

No final da lavra, as bancadas terão uma altura máxima de 2 m e os patamares entre bancadas terão 2,5 

m de largura. Os taludes de escavação terão uma inclinação igual ou inferior a 45º. 

Depósitos temporários - Da atividade extrativa resultam os chamados resíduos inertes, que compreendem 

os compostos vegetais, terras de cobertura e areias de granulometria superior a 25 mm não 

comercializáveis resultantes do processo de lavagem/ classificação que são transportados e armazenados 

em depósitos temporários no interior do núcleo de exploração. Estima-se em 234.900 m3. Os materiais 

resultantes do processo de lavagem/ classificação correspondem a 199.300 m3. 

Remoção, carga e transporte - Após o desmonte do material, os materiais serão carregados por 

escavadoras giratórias para camiões, com capacidade para 25 t, que transportarão para a unidade de 

classificação/ lavagem no caso do caulino bruto, areias cauliníticas e saibros, ou no caso das argilas 

diretamente para depósitos temporários no interior da área extrativa (stock de argilas). O transporte dos 

materiais extraídos desde a frente de trabalho até ao estabelecimento industrial traduz-se numa média 

de 63 camiões por dia. 

Processamento dos minerais extraídos 

O processamento tem lugar na instalação industrial que ocupa uma área de 75.994 m2 e engloba: 

 Três unidades de classificação/ lavagem, duas instaladas sob uma cobertura em estrutura metálica 

e uma instalada no exterior. 

 Unidade filtro-prensagem/ secagem - onde se realiza o processo de tratamento e beneficiação, 

com capacidade para uma produção de 100.000 t/ano de caulino seco e prensado. 

o Eira para secagem do caulino. 

o Dois tanques de decantação. 

o Tanque de águas limpas. 

 Áreas de armazenagem de produtos: 
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o Stock de areias onde são colocadas as areias resultantes do processo de lavagem que são 

comercializáveis; 

o Pré-stock de caulino bruto, onde é colocado o material proveniente das frentes de 

trabalho, que se destina a processamento nas unidades de classificação/ lavagem; 

o Stock de caulino onde é armazenado o caulino seco e prensado antes da expedição para 

os clientes. 

 Instalações administrativas. 

 Instalações sociais. 

 Oficina de manutenção. 

 Outros equipamentos: 

o Duas básculas; 

o Depósito de combustível; 

o Dois postos de transformação; 

o Antiga unidade de cogeração (desativada). 

O processo de tratamento e beneficiação dos materiais extraídos é realizado por três unidades de 

classificação/ lavagem e uma unidade de filtro-prensagem/ secagem. 

O processo o inicia-se com a alimentação da tremonha com recurso a uma pá-carregadora, a partir dos 

pré-stock de caulino bruto, que encaminha o mineral para um cilindro lavador, que desagrega a matéria-

prima por ação do próprio movimento rotativo e pela adição de água. Na saída do cilindro existe um 

trommel classificador com um diâmetro de 2.300 mm, separando a fração inferior a 25 mm, que é excluída 

como rejeitado e utilizada na recuperação paisagística.  

De seguida, o trommel classificador separa a fração inferior a 12 mm, constituindo um produto final 

denominado “areão”. A fração inferior a 12 mm é direcionada para o crivo vibrante que separa a fração 

inferior a 5 mm (areia grossa). Estes dois produtos finais são enviados para stock por meio de tela 

transportadora. 

 O material de fração inferior a 5 mm, conjuntamente com a água, é conduzido para um tanque, onde 

através de bombagem segue para 3 estágios de classificação em hidrociclones com diâmetros de 400, 125 

e 50 mm. Aqui obtêm-se 3 frações granulométricas, que são armazenadas separadamente em stock 2/5 

mm (areia média) e 0,5/2 mm (areia fina) e superior a 45 μm (mica).  

A polpa, constituída por água e a fração inferior a 45 μm (caulino), é conduzida a dois tanques de 

decantação/ clarificação onde é adicionado o floculante (Sifloc 630), que sedimenta as partículas finas, 

separando-as da água. A água limpa é encaminhada para um tanque com capacidade 20 m3, sendo 

posteriormente reintroduzida no circuito de classificação/ lavagem. A suspensão de caulino é retirada por 

bombagem para 6 tanques de armazenamento com 470 m3de capacidade, e conduzida para 9 filtros-

prensa, onde o teor de humidade é reduzido para cerca de 30% do peso total. A água resultante deste 

processo é reintroduzida no circuito de classificação/ lavagem. O caulino prensado permanece 

temporariamente armazenado de forma a perder mais alguma humidade. Posteriormente, é transportado 

por meio de uma pá carregadora e depositado em stock em local coberto. 

Para dar resposta às necessidades de mercado, após a fase de prensagem, o caulino é submetido à 

secagem (em secadores que funcionam a gás natural) e/ou pulverização, que permite obter um produto 

com 20% a 0,5% de humidade, obtendo-se o caulino granulado ou em pó. 

Armazenagem e expedição: Os produtos finais obtidos (caulino e areia) são armazenados em pilhas, 

separados por tipo de produto, os caulinos, numa área coberta existente no estabelecimento industrial e 
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as areias, no exterior. As argilas são armazenadas no interior da área extrativa C. 

A expedição dos produtos é efetuada dos camiões de clientes ou do proponente, prevendo-se, para uma 

produção estimada de 1.417 t/dia, um movimento da ordem dos 47,2 camiões/dia. Este tráfego 

corresponde a cerca de 4,3 camiões/hora, atendendo que a movimentação de camiões se efetua entre as 

08h00 e as 19h00. Este valor corresponde à manutenção do tráfego atualmente gerado na exploração. 

 

Outras instalações/ equipamentos 

Oficina - Os trabalhos de reparação, manutenção e lubrificação dos equipamentos móveis são realizados 

na oficina existente no estabelecimento industrial, sobre pavimento impermeável. 

Neste local são ainda armazenados óleos novos e lubrificantes, num total de 5.000 l, sob bacias de 

retenção com uma capacidade de retenção entre 260 l e 740 l. 

Combustíveis  

O estabelecimento possui um depósito metálico com capacidade para 25.000 l de combustível, a partir do 

qual os equipamentos e viaturas se abastecem, num posto munido de bomba fixa com registo de caudal, 

mangueira e agulheta de abastecimento. Esse depósito está montado sobre bacia em betão 

impermeabilizada, com capacidade para retenção de derrames acidentais e ligada a um separador de 

hidrocarbonetos. 

A unidade de secagem utiliza gás natural, fornecido através da rede pública, com um consumo anual médio 

de 677.000 m3.  

A empresa tem 36 trabalhadores: 5 na extração, 28 no estabelecimento industrial e 3 na área 

administrativa. Não se prevê a criação de novos postos de trabalho.  

A unidade de extração funciona num único turno de 8 horas, seis dias por semana, centre as 8h00 às 17h00 

com um intervalo para almoço das 12h00 às 13h00. O estabelecimento industrial funciona 24 horas por 

dia, seis dias por semana, durante todo o ano.  

Recuperação Paisagística 

No final da exploração está prevista a reposição topográfica do corredor de passagem da linha de média 

tensão na área extrativa D, o enchimento quase completo do vazio da exploração da área de exploração 

A, o enchimento parcial da área extrativa E e o enchimento mínimo em parte da área extrativa D e a 

recuperação de uma área com cerca 37 ha entre as áreas extrativas C e E. Nas restantes áreas exploradas 

prevê-se a acumulação de águas pluviais no fundo da corta, formando lagoas abaixo da cota 47 m.  
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Figura n.º 5 Recuperação paisagística modelação final 
Fonte: (EIA, RS, Figura 3.10.2 – Modelação do terreno p. 3-35) 

 

Para a concretização da modelação proposta estima-se a necessidade de um volume de cerca de 

1.543.900m3 de material estéril. Tendo em conta que o volume de terras de cobertura e materiais 

resultantes da atividade extrativa é de 434.200m3, resultará um défice de 1.109.700m3. Na corta das áreas 

extrativas A, D e E será efetuado o enchimento com os materiais estéreis e exógenos até à cota prevista. 

Revestimento vegetal - Será efetuado com recurso a sementeiras e plantações com funções diversas, de 

modo a assegurar o enquadramento paisagístico. Foram privilegiadas espécies autóctones adaptadas às 

condições edafo-climáticas da região. A plantação de árvores terá por objetivo principal fazer o papel de 

filtro na ocultação dos taludes de escavação, dissimulando o impacte visual. 

Prevê-se o faseamento das intervenções: 

Fase I - Medidas de recuperação paisagística a desenvolver no imediato  

Estas medidas incluem: 

 Colocação de vedação de proteção em todo o perímetro das áreas extrativas. A vedação será 

constituída, preferencialmente, por uma rede com altura mínima de 1,5 m acima do solo e será 

fixa com prumos de eucalipto, ou outros apropriados, com 1,5 m de altura, enterrados 0,5 m e 

colocados com um espaçamento de 5 m; 

 Colocação da sinalização nas entradas das áreas extrativas e ao longo do perímetro; 

 Preservação do coberto vegetal nas zonas onde não está prevista qualquer intervenção; 

 Plantação de uma sebe arbóreo-arbustiva, constituída por loureiro, no alinhamento interior do 

muro existente na entrada do estabelecimento industrial. 

 

 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3357 

 

 
Projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães) 

17 

Fase II - Medidas de recuperação paisagística na área extrativa em recuperação  

Esta fase irá decorrer na área que se encontra atualmente em recuperação. Estão em curso trabalhos de 

modelação do terreno, sendo iniciada a revegetação logo após a conclusão desta modelação. As operações 

de modelação consistem na execução de aterro no corredor de proteção das linhas elétricas e na 

regularização do terreno na restante área. A regularização do terreno passa pela criação de uma 

plataforma à cota 60 m, com cerca de 1,87 ha, onde posteriormente serão aí depositados os estéreis, em 

função do avanço da lavra. Prevê-se que as operações de modelação, sementeira e plantação decorram 

ao longo dos primeiros 5 anos, sendo que os trabalhos de revegetação iniciar-se-ão logo haja áreas 

disponíveis. 

Fase III - Medidas a implementar durante o funcionamento do projeto 

Esta fase decorrerá de forma progressiva ao longo do período de vida útil do núcleo de exploração, sendo 

a mais prolongada (35 anos) e decorrendo em simultâneo com as fases de exploração 1, 2 e 3. Logo que 

existam áreas disponíveis para o efeito, iniciar-se-á a recuperação nas bancadas superiores. A recuperação 

das bancadas subsequentes acompanhará o desenvolvimento da exploração em profundidade. Prevê-se 

que os trabalhos de recuperação paisagística ocorram de 5 em 5 anos, por períodos de 1 ano. 

Fase IV - Medidas a implementar no final da exploração  

Esta fase decorrerá no final da vida útil do núcleo de exploração e prolonga-se por um ano após o término 

da lavra, coincidente com a finalização do enchimento mínimo do vazio de escavação nas áreas extrativas 

D e E. Finalizada a modelação serão espalhadas terras vegetais em todas as áreas onde se prevê a 

sementeira, com uma espessura 0,10 m. Segue-se a aplicação da sementeira e a plantação das espécies 

arbóreas, nas áreas extrativas D e E, incluindo na área ocupada por estéreis. 

 

4.3. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

Não foram estudadas alternativas de localização ou de tecnologias. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geomorfologia, 

geologia e recursos minerais, Recursos Hídricos, Solo e Uso do Solo, Sistemas Ecológicos, Paisagem, 

qualidade do ar, Clima e Alterações Climáticas, Ambiente Sonoro, Socioeconomia, Saúde Humana e 

Património Arqueológico. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda 

noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação 

efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. ASPETOS TÉCNICOS DO PROJETO 

O projeto integrado alvo de avaliação de impacte ambiental, apresenta-se bem descrito e com os 

elementos técnicos necessários para identificar as atividades que vão ser realizadas nas duas concessões, 

dando cumprimento ao artigo 27º do Decreto-Lei n.º 88/90 e ao Decreto-lei n.º 162/90 relativo à 

exploração de massas de fraca coesão.  

Não foi apresentado um perfil esquemático da geometria da escavação na fase intermédia da exploração, 

que indique a altura máxima das bancadas e a largura mínima das mesmas, devendo, no entanto, a 

empresa cumprir com as regras de exploração de massas de fraca coesão. Foi, no entanto, referido que a 
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largura das bancadas não será inferior a 10 metros, de forma a garantir a segurança do pessoal e a 

movimentação de veículos. Apresentam um perfil esquemático da geometria final da lavra e as cotas base 

de exploração são identificadas em cada área de escavação. 

Foram implementadas zonas de defesa, com as distâncias similares a explorações de massas minerais, 

tendo sido acautelados os aspetos de segurança para os trabalhadores e para terceiros. Nas zonas de 

defesa aos caminhos públicos onde já houve intervenção, deverá ser prevista a reposição da mesma e, 

numa fase transitória, a implementação de medidas de segurança adicionais.  

Neste projeto o Núcleo D foi reconfigurado, tendo sido deixada uma faixa ao longo da linha de média 

tensão em todo o seu comprimento (com exceção de um corredor de passagem que junta a zona norte e 

sul desta área). Nas áreas já intervencionadas ao longo desta faixa a empresa deverá prever a sua 

reposição num curto espaço de tempo. 

A proposta de recuperação paisagística agora apresentada vai ao encontro do solicitado pela entidade 

licenciadora, tendo sido apresentado um rácio mais equilibrado relativamente às áreas de lagoas e áreas 

com enchimento. Em termos de recuperação, deverá ser dada prioridade ao enchimento nas zonas 

contiguas aos caminhos públicos, onde atualmente a zona de defesa de 15 metros não está acautelada. 

O projeto entregue permite conciliar a atividade extrativa com os aspetos ambientais promovendo uma 

recuperação faseada da área em articulação com a lavra.  

Desta forma, relativamente aos aspetos técnicos do projeto de ampliação e fusão dos núcleos de 

exploração integrados nas concessões mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães), considera-se 

poder emitir parecer favorável condicionado à entrega na entidade licenciadora, no prazo de 30 dias após 

emissão da DIA, o pedido de alteração de área das concessões de forma a integrar na “área extrativa C” a 
área com 2.180 m2 e na “área extrativa  E” a área com 302 m2   que se localizam fora das concessões atuais. 

A  exploração nestas áreas fica condicionada à atribuição do direito à exploração de depósitos minerais. 

 

 

Alterações ocorridas face ao projeto anteriormente apresentado 

Verificou-se a existência de algumas alterações entre o projeto submetido a avaliação em 2019 e o atual. 

No quadro seguinte apresentam-se algumas dessas alterações: 

 

Quadro n.º 2 - Alterações identificadas entre os projetos submetidos em 2019 e 2020 

 EIA 2019 EIA Atual 

Núcleo de Exploração 110,5139 ha 110,9 ha 

Áreas Extrativas  

Área D 354.583 m2 305.145 m2 

Área E 130.134 m2 56.621m2 

Total (Áreas A a E) 86,9 ha 74,5 ha 

Áreas de Defesa/áreas sem intervenção 14,4 ha 22,6 ha 

Áreas em recuperação paisagística - 61,6 ha 

Estabelecimento Industrial 9,2 ha 7,6 ha 
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Fonte: Quadro elaborado com base na informação disponibilizada nos EIA de 2019 e 2020 

 

As cortas D e E viram as suas áreas reduzidas em 122.951m2 e ocorreu um aumento das Áreas de 

Defesa/áreas sem intervenção de quase 8 hectares, que embora não explicado, poderá justificar-se pelas 

áreas de defesa associadas à linha elétrica, que corta a área extrativa D e os caminhos públicos.  

 

Quadro n.º 3 – Reservas estimadas e vida útil dos Projetos 

 EIA 2019 EIA Atual 

Reservas estimadas (m3) 13.251.450   10.037.984   

Reservas estimadas totais) (t) 26.502.899   20.075.968   

Vida útil 59 anos 41 anos 

Fonte: Quadro elaborado com base na informação disponibilizada nos EIA de 2019 e 2020 

As reservas estimadas e o tempo de vida útil da exploração diminuiu de 59 para 41 anos. Salienta-se que 

no projeto anterior o período de vida útil do projeto ultrapassava o prazo de exploração concessionado. 

No que se refere à Recuperação Paisagística salientam-se os seguintes aspetos: 

 No projeto agora submetido está prevista a recuperação de uma área de 61,6 ha, cuja modelação 

já se iniciou. 

 A modelação adotado para a recuperação paisagística e ambiental consistia no enchimento 

completo do vazio da escavação na área extrativa A e a reposição topográfica do corredor de 

passagem da linha de média tensão nas áreas extrativas D e E. Nas áreas extrativas A, D e E será 

efetuado o enchimento, com os materiais estéreis e exógenos. Nas áreas extrativas sem 

enchimento dos vazios resultantes da escavação previa-se a criação de lagoas, pela acumulação 

das águas pluviais no interior da corta. 

 

Quadro n.º 4 – volume de inertes para modelação final 

Modelação Final EIA 2019 EIA Atual 

Volume de estéril necessário para o 

enchimento  

 802.842 m3   1.543.900m3     

Terras de cobertura e estéreis 542.578 m3    434.200m3    

Défice  260.264 m3  1.109.700m3  

Fonte: Quadro elaborado com base na informação disponibilizada nos EIA de 2019 e 2020 

 

Na figura n.º 6 podem observar-se as duas propostas de recuperação expressas nos dois projetos 

submetidos a avaliação de impacte ambiental. Salienta-se que esta alteração decorre da recomendação 

proposta no Parecer da Comissão de Avaliação de maio de 2019, de repensar a criação de cerca de 80 ha 

de lagoas, no final da exploração. 
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Figura n.º 6 Propostas de Modelação final EIA de 2019 e EIA de 2020 
Fonte: EIA 2019 (Relatórios Síntese Figura 3.16, p. 3-37)  

EIA 2020 (Relatório Síntese, Figura 3.10.12, p. 3-35) 

 

Instalação industrial  

A unidade industrial viu a sua área reduzida em quase dois hectares, de 9,2 para 7,6 ha, não tendo sido 

apresentada justificação para este facto. 

No projeto anterior previa-se o desmonte de uma instalação de classificação e lavagem “localizada a norte 

das instalações anexas, fora da área do projeto” e a instalação de mais uma unidade de classificação/ 

lavagem. Estas alterações à instalação já ocorreram. 

 

5.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Relatório de EIA do projeto em análise apresenta informação que caracteriza adequadamente a situação 

de referência em termos de geologia, geomorfologia e recursos minerais, para a avaliação de impacte 

ambiental. A caracterização destes descritores efetuada no âmbito deste parecer tem por base o relatório 

de EIA, bem como a Notícia Explicativa da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, folha 5-C 

(Barcelos), outras publicações de Geociências e relatórios técnicos, que constam na bibliografia do referido 

relatório. 

No que se refere à Geologia, regionalmente, a área em estudo situa-se na grande unidade geo-estrutural 

Maciço Hespérico, e dentro desta, na unidade geotectónica da Zona Centro Ibérica (ZCI), caracterizada 

pela grande extensão que ocupam as rochas granitoides, seguida pelos xistos, afetados por variados graus 

de metamorfismo, rochas estas com dobramentos, geralmente sinclinais, alongados na maioria segundo 

a direção NW-SE. 

Na área das Concessões Mineiras e do núcleo de exploração afloram depósitos recentes de aluviões, 

depósitos do Plio-Plistocénico e granitos hercínicos calco-alcalinos, predominantemente biotíticos. 
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As aluviões são, essencialmente, areias, lodos fluviais e depósitos argilosos de fundo de vale. Na área das 

Concessões Mineiras apenas ocorrem nos vales dos principais cursos de água, nomeadamente do rio 

Neiva, a sul, da ribeira dos Reis Magnos, a nordeste, e na ribeira das Neves, a norte. 

O núcleo de exploração encontra-se em terrenos do Plio-Quaternário, em depósitos fluviais localizados às 

cotas 45-55 m, pertencentes à Formação de Alvarães, que é constituída por dois membros: o Membro de 

Chasqueira (inferior), constituído da base para o topo, por camadas de argilas vermelhas e areias 

vermelhas e, o Membro de Teodoro (superior), este composto por camadas de cascalhos e areias brancas 

cauliníticas intercaladas por argilas branco-acinzentadas cauliníticas. Do ponto de vista genético, o 

depósito de caulino no núcleo de exploração é classificado em dois grupos: caulino primário ou residual, 

formado in situ por meteorização do granito e pegmatitos e caulino secundário de origem sedimentar, que 

sofreu transporte da sua posição original. A caulinização primária apresenta espessuras muito variáveis, 

atingindo um máximo de 30 m em alguns locais. O caulino primário tem teores em caulinite que rondam 

os 20-25%, considerando um corte granulométrico de 45 μm. O caulino secundário constitui o depósito 
sedimentar, pertencente ao Membro de Teodoro, sendo o nível de maior potencial o correspondente às 

areias brancas ou levemente amareladas cauliníticas, que chega a atingir 20 m de espessura, intercaladas 

por argilas acinzentadas cauliníticas e vermelhas. O teor médio em caulino é de 15-20%, considerando um 

corte granulométrico de 45 μm. 

O granito, monzonítico, é não porfiroide, predominantemente de grão médio, de duas micas, embora 

domine a biotite. É explorado na envolvente em várias pedreiras como pedra de construção. São diversos 

os afloramentos deste granito, já que o substrato da região onde se insere o projeto é ocupado por esta 

rocha. 

As orogenias hercínica e tardi-hercínica originaram a fracturação do maciço granítico, que constitui uma 

rede de fraturas com direções aproximadamente perpendiculares entre si, sendo predominantes as 

orientações NE-SW e ENE-WSW (tardi-hercínicas). Ao nível de acidentes frágeis tardi-variscos evidencia-

se nesta região, a falha de Monte Chão, localizada no prolongamento para sul de uma importante fratura 

tardivarisca, submeriadiana e neotectónica – o acidente de Tuy-Porriño-Pontevedra-Caldas de Reyes. 

Outros acidentes com orientações aproximadas N-S e ENE-WSW rejogaram, gerando-se um mosaico de 

blocos com movimentação aparentemente independente, onde se conservaram sedimentos pliocénicos e 

quaternários, em estruturas do tipo graben e semi-graben. Na área em estudo não são conhecidas falhas 

ativas importantes. 

Não são conhecidos valores geológicos com interesse conservacionista na área de implantação do projeto. 

Segundo a Carta de Zonamento Sísmico, a área do projeto situa-se na Zona Sísmica D, aquela com 

sismicidade mais baixa de quatro zonas em Portugal Continental e à qual corresponde coeficiente de 

sismicidade α=0,3 (expressa a perigosidade sísmica de determinada zona), demonstrando o risco sísmico 

reduzido da região, onde não serão de recear efeitos significativos dos sismos sobre as construções. Já a 

carta de intensidades máximas baseada na Escala de Mercalli modificada (1956), que representa o maior 

grau de intensidade sentido em cada região de Portugal Continental (máximo X), tendo em conta todos os 

sismos assinalados até à atualidade, indica que a área das concessões se inclui na categoria de intensidades 

VI, a segunda mais baixa verificada no território continental português. 

No que à Geomorfologia concerne, no Maciço Hespérico ou Ibérico, o relevo é dominado por superfícies 

de aplanamento mais ou menos dissecadas pela erosão fluvial ou tectonicamente deslocadas. As principais 

características do relevo da região estão condicionadas fundamentalmente pelas diferentes litologias 

graníticas e metassedimentares, o que se traduz normalmente nesta região, por relevos acidentados, por 

vezes elevados, separados por vales profundos. A área em estudo insere-se na unidade geomorfológica 

designada “Planaltos e Montanhas do noroeste da Península” e na subunidade “Vales Abertos e Colinas 
de Entre Douro e Minho”, que é caraterizada por colinas isoladas essencialmente graníticas, resultantes 
da forte dissecação fluvial e vales abertos de fundo aplanado, ligados à faixa litoral. A bacia tectono-

sedimentar de Alvarães, onde se inserem as Concessões Mineiras em estudo, é uma depressão aplanada 
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e larga, em que se acumularam depósitos importantes, no final do Cenozóico e do Quaternário, que 

constituíram o depósito de caulino sedimentar de Alvarães, cobrindo uma área com cerca de 230 ha, 

coberta em aproximadamente 50% da sua área, por depósitos de terraços fluviais. 

A geomorfologia do local de implantação das Concessões Mineiras é caraterizada pela presença de uma 

área de relevo ondulado, com cotas entre os 38 m e os 69 m, cortada por uma rede de drenagem do tipo 

dendrítico, esparsa. O núcleo de exploração desenvolve-se numa área de relevo ondulado, com cotas a 

variarem entre os 44 e os 68 m. As cotas mais altas situam-se ao longo do caminho público com orientação 

W-E, e descem gradualmente para SW e NE. O enchimento da bacia é constituído parcialmente por 

depósitos fluviais quaternários, escalonados entre os 30 m e os 70 m de altitude, assentes sobre rochas 

graníticas e metassedimentares muito alteradas. Em grande parte da área de estudo, o relevo encontra-

se alterado pela atividade resultante da indústria extrativa e pelos outros usos artificiais, nomeadamente, 

floresta de produção e áreas urbanas. 

Na vertente Recursos Minerais salienta-se, tal como referido anteriormente a existência de importantes 

recursos em argilas comuns e caulinos na área, que são matéria-prima para a indústria cerâmica. São 

explorados nos terrenos de cobertura, plio-plistocénicos, onde formam leitos, às vezes, espessos, 

acompanhados por areias e cascalhos. 

O jazigo de caulinos dos depósitos sedimentares de Alvarães (Couto Mineiro de Alvarães) é um dos jazigos 

com maiores reservas no concelho, em que as características granulométricas, morfológicas e 

cristaloquímicas do caulino, permitem a sua utilização potencial na indústria do papel, sendo 

comummente utilizados para a indústria do barro branco e vermelho. 

De acordo com a bibliografia citada no EIA, do total de reservas mineiras usadas industrialmente, que se 

encontram na Bacia de Alvarães, 85% do caulino é secundário, enquanto que o caulino primário 

corresponde a 15%. No corpo sedimentar, o horizonte superior do “barro branco” é fonte potencial de 
caulino e argila refratária (“ball-clay”), enquanto que o horizonte inferior (“barro vermelho”) era fonte de 
argila vermelha, utilizada localmente para o fabrico de tijolo.  

Em areia e cascalho, as potencialidades são também elevadas, principalmente em areias que resultariam 

da lavagem do caulino. 

A relevância do caulino na região é comprovada pela referenciação de 30 minas deste recurso nos 

concelhos de Viana do Castelo e Barcelos, sendo 12 delas nas mesmas freguesias das duas Concessões 

Mineiras em estudo. É de salientar nesta região também, a relevância dos barros vermelhos e granitos já 

referidos. 

De acordo com a estimativa de reservas apresentada, no núcleo de exploração as reservas totais (areias, 

argilas, caulino) existentes rondam os 10.037.984 m3, o equivalente a 20.075.968 t. Face às reservas 

existentes e considerando um acréscimo de 10% da produção anual média (450.000 t), de 15 em 15 anos, 

estima-se uma vida útil do projeto de 41 anos e, assim, o projeto encontra-se enquadrado pela duração 

prevista nos contratos das Concessões Mineiras: C37 (Bouça da Guelha) – até 2064; C49 (Alvarães) até 

2065. Assim, com a implementação do projeto, a empresa estima para as 3 fases da lavra, as seguintes 

quantidades totais de produção: 2.230.663 t de caulino seco, 1.338.398 t de caulino prensado, 13.919.338 

t de areias, 2.230.663 t de argilas e 356.906 t de estéreis. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 Geologia e Geomorfologia 

O projeto em estudo exerce impactes negativos na geologia por extração das formações geológicas 

presentes na área de intervenção, como resultado das operações de desmonte, o qual constituirá um 

impacte negativo permanente, mas pouco significativo uma vez que estas formações geológicas não 

constituem valores geológicos a preservar, nem formações raras. 
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Ao nível da geomorfologia, os impactes negativos gerados devem-se à alteração do modelo 

geomorfológico, nomeadamente na fase de funcionamento, ao nível do relevo, processos erosivos e 

estabilidade do maciço, tendo-se: 

• Durante a preparação do terreno, a remoção do coberto vegetal, pondo a descoberto o maciço 

arenoso, facilitará os processos erosivos, pelo que o impacte será negativo, direto, permanente, 

mas de magnitude reduzida e de baixa significância. 

 

• No decorrer do processo extrativo, o desmonte e os depósitos temporários de inertes gerarão 

alteração do relevo com formas artificiais respetivamente, de escavação e acumulação, 

aumentando a possibilidade de ocorrência de fenómenos de escorregamento ou de aluimento de 

terras; os depósitos estão sujeitos a movimentação, já que os estéreis serão utilizados nas atividades 

de modelação e recuperação paisagística, que serão faseadas, minimizando aqueles depósitos.  
 

Refere-se que parte significativa do núcleo de exploração já se encontra afetada pela atividade extrativa, 

decorrente da área de extração existente e da presença do estabelecimento industrial. Com o projeto, 

essa área de exploração irá aumentar, assim como a profundidade de escavação, nas áreas extrativas. No 

núcleo de exploração cerca de 48,4 ha (43,6%) já se encontra com o relevo alterado e com o projeto 

ocorrerá uma ampliação da alteração do relevo em 26,1 ha (23,5% do núcleo de exploração), decorrente 

do incremento da área intervencionada associada à extração de inertes. Assim, devido à destruição das 

estruturas geomorfológicas numa área já parcialmente antropizada, prevê-se um impacte negativo, direto, 

certo, permanente, irreversível e local, mas de magnitude moderada e média significância. 

Como a exploração nas áreas extrativas previstas (Plano de Lavra) e a recuperação paisagística (PARP) 

ocorrerão em paralelo, essa recuperação acompanhará a exploração, minimizando a ocorrência de 

fenómenos erosivos, de acordo com as medidas preconizadas no plano. O PARP terá assim um impacte 

positivo, direto, de magnitude moderada, certo, permanente, reversível e local. A sua implementação ao 

longo da atividade extrativa, permite que sejam minimizados alguns dos impactes negativos ao nível 

geomorfológico, no entanto terá uma duração total de 45 anos, pelo que se considera o impacte de baixa 

significância. 

Na fase de desativação, o fim da atividade de extração e a modelação final e o coberto vegetal previsto, 

permitem atingir alguma estabilidade geomorfológica, apesar de se tratar de uma área com formas de 

relevo artificiais. Trata-se, por isso, de um impacte positivo, direto, de magnitude moderada, certo, 

permanente, irreversível, local e de baixa significância.  

Não há a registar impactes por afetação de valores paleontológicos ou patrimoniais geológicos ou 

geomorfológicos.  

De acordo com os impactes identificados, deve proceder-se ao cumprimento do Plano de Lavra e do Plano 

Ambiental de Recuperação Paisagística, que integram as ações preconizadas para mitigar aqueles 

impactes. Destaca-se: garantir a estabilidade do terreno através de frentes de desmonte com taludes 

adequados, de acordo com as dimensões definidas no Plano de Lavra; dimensão adequada dos depósitos 

temporários de materiais, com declives pouco acentuados e um sistema de drenagem, de modo a evitar a 

ocorrência de fenómenos erosivos; na modelação final deverá ser salvaguardada a criação de taludes com 

pendentes adequados a uma boa aplicação do material de cobertura e do coberto vegetal previsto, de 

forma a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 

Recursos Minerais 

O impacte nos recursos minerais reflete-se na extração dos mesmos, impacte que é intrínseco à atividade, 

direto e permanente. O aproveitamento dos recursos minerais, de modo quase integral (caulino, areias e 

argilas comuns, com utilização dos estéreis na recuperação paisagística), traduz-se num impacte positivo. 
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5.2.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento do 

Plano de Lavra e do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 

 

5.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração integrados nas Concessões Mineiras C-49 

"Alvarães" e C-37 "Bouça da Guelha" não apresenta questões pertinentes em matéria de alterações 

climáticas. Assim nada se tem a apontar no que respeita a este fator ambiental.  

 

5.3.1. CONCLUSÕES 

O projeto não apresenta questões pertinentes em matéria de alterações climáticas. 

 

5.4. RECURSOS HÍDRICOS 

A análise efetuada incidiu nas vertentes recursos hídricos superficiais e recursos hídricos subterrâneos. 

 

5.4.1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Exploração 

Os trabalhos de preparação da área de extração consistem na remoção do coberto vegetal e das camadas 

superficiais de solo até atingir o recurso mineral. Desta atividade, bem como do depósito temporário de 

materiais (essencialmente terra vegetal e estéreis), resultam alterações dos padrões de drenagem 

superficial e o consequente aumento de material particulado em suspensão na água.  

Como a área do projeto se situa numa zona de cumeada, as linhas de água são incipientes e temporárias, 

com poucas evidências no terreno, e estão em grande parte alteradas pela atividade extrativa existente. 

O escoamento superficial é atualmente realizado para o interior da corta não sendo esperado arraste de 

partículas sólidas para a rede hidrográfica existente na envolvente. 

Estas atividades traduzem-se num impacte sobre a drenagem superficial negativo, direto, de magnitude 

reduzida, certo, permanente, irreversível e de escala local. Uma vez que as afetações previstas ocorrem 

em áreas com escoamento superficial incipiente, em grande parte já alterado, o EIA considerou o impacte 

como sendo de baixa significância. 

Fase de Desativação 

Após a exploração e a implementação do PARP, o EIA considera a ocorrência de duas situações: 

• As águas de escorrência manter-se-ão a ser encaminhadas para as lagoas (B, C e D), não se prevendo 

a rejeição de água para a rede hidrográfica envolvente. 

• Nas áreas onde é previsto aterro e modelação, será reposta a drenagem na direção da rede 

hidrográfica local. Na área extrativa A, que será totalmente aterrada na área onde existia a linha de 

água, permitindo assim a restituição da drenagem, prevendo-se mesmo a sua valorização através 

da plantação de freixos. Nas restantes áreas, o aterro será parcial, pelo que a ligação às linhas de 

água da envolvente será feita pela absorção da água no solo, facilitada pela presença dos freixos, e 

pela posterior escorrência através do terreno. 
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A água das lagoas continuará a ser utilizada no estabelecimento industrial após o encerramento da 

exploração. 

O EIA classifica o impacte sobre os recursos hídricos durante a fase de desativação como negligenciável. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

O EIA prevê que as características hidrogeológicas na envolvente ao projeto serão pouco alteradas e os 

usos não serão afetados, tendo classificados os impactes resultantes das ações desenvolvidas na fase de 

exploração (desmonte, depósito temporário de inertes, carga, transporte, tratamento e beneficiação dos 

materiais extraídos e operações de recuperação paisagística) e de desativação (encerramento da 

exploração) como negativo, de baixa significância e negligenciável. 

As principais afetações das águas subterrâneas como resultado da atividade extrativa decorrem da 

possibilidade de alteração do padrão hidrodinâmico e sentidos preferenciais de escoamento subterrâneo, 

devido à interseção do nível freático com o desenvolvimento da escavação. Grande parte da área do 

projeto já se encontra intervencionada, tendo já ocorrido a remoção do solo e do substrato geológico e a 

consequente alteração da drenagem superficial e subterrânea, contudo a ampliação irá levar a um 

aumento da área de exploração, com o consequente rebaixamento do nível freático, que tende a 

acompanhar, de forma suave, o relevo natural. De acordo com o inventário hidrogeológico, as captações 

com maior potencial de afetação serão os poços que apresentam profundidades da ordem dos 3 a 20m. 

Atendendo à baixa condutividade hidráulica (vulgo permeabilidade) das formações geológicas ocorrentes 

não é expetável que o rebaixamento do nível freático se prolongue por uma grande área, pelo que a 

afetação será pouco significativa.  

Considera-se pouco previsível a afetação dos furos, dado que captam água a profundidades superiores à 

profundidade máxima de escavação, pelo que se considera o impacte de baixa significância.  

Não se identificam impactes sobre captações de água subterrânea para abastecimento público uma vez 

que não foram identificadas quaisquer origens de água subterrânea para abastecimento público na área 

envolvente ao projeto. 

Os impactes possíveis de ocorrerem na fase de exploração, afetando a qualidade das águas subterrâneas, 

relacionam-se com: 

• Derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, da maquinaria utilizada na 

extração, no tratamento e beneficiação do material extraído, no transporte e na expedição dos 

materiais. Apesar de ser um impacte pouco provável, a acontecer seria um impacte negativo e de 

magnitude dependente, entre outros, das quantidades envolvidas e, das características geológicas 

do local da ocorrência – impacte pouco significativo; 

• Eventuais problemas de estanquicidade do sistema autónomo de tratamento das águas residuais 

domésticas (fossa séptica com poço sumidouro) e das águas oleosas (separador de 

hidrocarbonetos. Apesar de se tratar de um impacte negativo, é pouco significativo. 

O predomínio da pouca significância atribuída a estes impactes deve-se, em grande parte, ao facto de o 

substrato geológico (argiloso) ser muito pouco permeável. 

O estudo prevê, para as fases de exploração e desativação, a implementação de um conjunto de medidas 

de minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos, com as quais se concorda, 

propondo-se ainda algumas medidas adicionais. Devem ainda ser implementados os programas de 

monitorização dos recursos hídricos conforme preconizados neste parecer. 
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5.4.2. CONCLUSÃO 

Apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis 

de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de parecer favorável condicionado à implementação 

das medidas (medidas de minimização e do plano de monitorização) identificadas no presente parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Relativamente aos Instrumentos de Gestão de Território (IGT) em vigor para a área de estudo e, com 

particular relevância, analisados no EIA, destaca-se pelas características intrínsecas da área o Programa 

Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM), segundo o qual a área das 

concessões integra as sub-regiões homogéneas “Entre Lima e Cávado” (maioritariamente) e “Vale do 

Lima” e indicando para cada uma delas as normas específicas para intervenção nos espaços florestais, 

nomeadamente as funções a implementar nas áreas florestais no Vale do Lima (produção, proteção e silvo 

pastorícia, caça e pesca em águas interiores) e “Entre Lima e Cávado” (produção, recreio, enquadramento 

e estética da paisagem e também silvo pastorícia, caça e pesca em águas interiores), e as espécies a 

privilegiar em cada uma, mencionando que o PARP adota espécies comuns às duas sub-regiões, indicadas 

no grupo I. das espécies a privilegiar. 

Com relevância direta, abordaram-se os Planos Diretores Municipais (PDM) concelhios em vigor, 

salientando-se que no que respeita a Barcelos o EIA não considerou a 3ª correção material publicada pelo 

Aviso n.º 14.239, de 18 de setembro, que não afetará o caso em apreço. 

De acordo com a cartografia dos PDM em vigor, verifica-se de norte para sul, considerando as áreas de 

concessão e as do núcleo de exploração: 

Viana do Castelo 

Condicionantes 

Recursos Geológicos: 

 Concessão/ Contrato de exploração; 

 Massas minerais - Ativo/ Inativo; 

 Depósitos minerais - Ativo/ Inativo; 

Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza: 

 Reserva Ecológica Nacional - REN;  

 Reserva Agrícola Nacional - RAN;  

Domínio Hídrico: Leitos dos cursos de água e das águas do mar;  

Equipamentos e Outros Estabelecimentos: Estabelecimentos Industriais;  

Infraestruturas Básicas: Linhas de média tensão;  

Infraestruturas de Transportes e Comunicações:  

 Caminhos Municipais;  

 Feixes Hertzianos.  

Condicionantes Zonamento Acústico: Zona Mista (na área da unidade industrial). 

Para o núcleo de exploração, na área que se localiza no concelho de Viana do Castelo registam-se 

especificamente as seguintes condicionantes: Recursos Geológicos (Concessão/Contrato de exploração; 
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Massas minerais - Ativo/ Inativo; Depósitos minerais - Ativo/ Inativo), RAN, Domínio Hídrico (Leitos dos 

cursos de água), Equipamentos e Outros Estabelecimentos (Estabelecimentos Industriais), Infraestruturas 

Básica (Linhas de média tensão), Infraestruturas de Transportes e Comunicações (Caminhos municipais, 

Feixes hertzianos).  

 

Ordenamento 

Solo Rural  

 Espaços florestais: Zonas Florestais de Proteção;  

 Espaços de usos múltiplos (UOPG 61);  

 Espaços naturais: Leitos de cursos de água, Galerias ripícolas;  

 Espaços agrícolas  

Solo Urbano  

Solo urbanizado  

 Zonas Industriais existentes;  

 Zonas de construção de transição;  

Solo de Urbanização programada  

 Zonas industriais propostas;  

 Zonas de atividades económicas  

Rede viária do PDM  

 Rede secundária de nível 1 existente;  

 Rede secundária de nível 1 proposta;  

 Espaços Canais;  

UOPG Propostas  

 UOPG 61 (UOPG de Tipo 5: Zonas Ambientalmente Degradadas);  

 UOPG 60 (UOPG de Tipo 3: Áreas Industriais e Áreas de Atividades Económicas).  

Ao núcleo de exploração corresponde: em Solo Rural - Espaços Florestais de Proteção (35.8ha segundo o 

EIA) e Espaços naturais: Espaço de Uso Múltiplo (19.7ha) e Galerias ripícolas (5.3ha, que incluirão os leitos 

de cursos de água); em Solo Urbanizado - Zonas industriais Existentes (7.1ha) e Solo de Urbanização 

Programada - Zonas Industriais proposta (0.069ha). 

O PDM de Viana do Castelo identifica a áreas das concessões como servidão ou restrição de utilidade 

pública integrada nos recursos geológicos aos quais se aplica a legislação específica em vigor (artigo 5º e 

6º). Em termos de classificação, o núcleo de exploração corresponde a Solo Rural, mas não é identificado 

como Espaço de Exploração Mineira, já que, com a exceção do Solo Urbanizado (compreende a Zona 

Industrial Existente onde se implanta a unidade industrial da proponente) relevam em extensão os Espaços 

Florestais (artigo 16º) caracterizados como relevantes para o desenvolvimento económico e social, 

orientados por uma política de sustentabilidade, preservação e valorização dos ecossistemas e dos 

recursos naturais, da subcategoria Zona Florestal de Proteção. Estas respeitam a áreas integradas em REN 

ou encostas com maior risco de erosão (artigo 20º), que têm como objetivo a proteção do solo contra a 

erosão e a estabilização do regime hídrico e da flora e a fauna que se lhe associam, através da adoção de 

práticas florestais adequadas (artigo 22º), preservação e incremento das linhas de água e das galerias 
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ripícolas numa faixa de 25m das margens com espécies autóctones, utilizando métodos que evitem a 

mobilização do solo em profundidade, salvaguarda das linhas de drenagem natural, condicionando-se a 

mobilização e preparação do solo sujeita a controle prévio.  

Sobrepõem-se-lhe parcialmente Espaços Naturais constituídos por leitos de cursos de água e galerias 

ripícolas, regulando-se pelas disposições legais relativas a Domínio Hídrico (artigo 38º) e determinando 

que qualquer intervenção de alteração do respetivo leito ou margens está sujeita a projeto de recuperação 

paisagística, enquanto as intervenções em galerias ripícolas (artigo 44º) devem ter como objetivo a sua 

manutenção, recuperação e estabilização de margens com recurso a espécies arbustivas e arbóreas 

ripícolas.  

Este Espaço florestal, numa faixa do limite nascente da área “C” coincide com solo integrado em Reserva 
Agrícola Nacional. Para além de observar a legislação específica, nas áreas RAN a exploração de recursos 

geológicos está sujeita a parecer prévio vinculativo da ERRAN, estando parte desta área já 

intervencionada, segundo o EIA.  

O Espaço Florestal de Proteção intercala parte da UOPG 61, UOPG de Tipo 5 - Zonas Ambientalmente 

Degradadas (artigo162º), que corresponde a Solo Rural da categoria Espaços de Usos Múltiplos (artigo 

56º), solo degradado por uma ocupação ou atividade temporária e onde se pretende a sua reabilitação, 

implementando usos que garantam a valorização ambiental e paisagística. A edificabilidade neste espaço, 

sujeita a reconhecimento de interesse municipal, admite a realização de estruturas, infraestruturas, 

empreendimentos turísticos e equipamentos e ainda a instalação de atividade empresarial de valor 

estratégico. 

Enquanto UOPG Tipo 5, compreende uma área a sujeitar a Plano de Pormenor ou a um projeto global para 

a toda a extensão, que terá como objetivo a sua reabilitação ambiental e paisagística, embora o Município 

possa definir faseamento no plano ou projeto, podendo ser autorizadas “ocupações de carácter 
extraordinário, sob o ponto de vista funcional e morfológico, nomeadamente com estruturas, 

infraestruturas, empreendimentos turísticos e equipamentos públicos ou privados” ou mediante 
reconhecimento de interesse municipal, a realização de atividade económica de valor estratégico. 

No que respeita a servidões afetadas, a Planta de Ordenamento de Viana do Castelo assinala, como 

Infraestruturas de Transportes e Comunicações presentes no núcleo de exploração, a Rede Viária do PDM 

que corresponde a uma via existente classificada como Secundária de Nível II (artigo 137º), localizada na 

área “B”, com dois troços existentes e um proposto que institui um espaço canal para a sua 
implementação, resultando em caminho de ligação das áreas urbanas, situadas a norte e a poente do 

núcleo de exploração. 

Esta infraestrutura viária consta na Planta de Condicionantes como “Caminho Municipal”, não 
correspondendo ao caminho de salvaguarda na exploração, estando comprometido o seu traçado 

existente e proposto. 

Sobre ele afirma-se no EIA que “o caminho municipal, cujo traçado se representa no PDM, …encontra-se 

desfasado do traçado atual”, quando este foi claramente absorvido pela área “B”. Deste modo, o 
cumprimento de zona de defesa em relação ao caminho municipal não se verifica, mas antes em relação 

a caminho existente não identificado expressamente no PDM e não se verificando o cumprimento da 

servidão instituída. 

A infraestrutura de Comunicações é constituída por feixe hertziano que abrange ambos concelhos e cuja 

faixa de desobstrução não é colocada em causa pela atividade de exploração, pelo que o EIA considera 

não constituir obstáculo ao desenvolvimento do projeto. 

Como infraestruturas básicas identificam-se duas linhas de média tensão na área de exploração que 

instituem uma “zona de defesa medida a partir da bordadura da escavação de 30 m no caso de postes” 
das linhas elétricas, mencionando o EIA que o Plano de Lavra cumpre esta servidão “para além de uma 
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faixa de 60m em toda a extensão das linhas”, sendo aberta uma passagem sob as linhas elétricas à cota 

de 51 m, entre a zona norte e sul da área extrativa “D” permitindo a circulação de veículos entre elas, 
prevendo o PARP a recuperação paisagística desta passagem no final da lavra. 

Da análise da carta da REN de Viana do Castelo em vigor, não se verificou afetação de solo desta 

condicionante. 

Em síntese, a viabilização da atividade de exploração de recursos geológicos na área da concessão que se 

localiza em território abrangido pelo PDM de Viana do Castelo é consequência dessa servidão, já que a 

qualificação de solo assenta antes numa estratégia de valorização e reabilitação dos recursos ambientais 

e paisagísticos da área, instituindo usos dominantes dificilmente conciliáveis com essa exploração mas 

admitidas pelo valor económico do recurso. A qualificação de solo programada no atual PDM apenas 

poderá ser assim objetivada e traduzida no PARP que, considerando o extenso prazo da concessão, estará 

muito provavelmente desajustado à dinâmica dos instrumentos de gestão de território que se verificará 

ao longo do tempo e até à sua implementação final. 

 

Barcelos 

Condicionantes  

Recursos geológicos: Licenças de pedreiras e águas de nascente; 

Recursos agrícolas: RAN; 

Recursos ecológicos 

 REN; 

 Leitos de cursos de água; 

Infraestruturas 

 Infraestruturas de transporte de energia 

 Feixe hertziano da serra de Arga; 

 Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP; 

 Zona de servidão de EN; 

Domínio Hídrico. 

Na área do núcleo de exploração que incide no concelho de Barcelos as condicionantes assinaladas são: 

Recursos geológicos (Licenças de pedreiras e águas de nascente), Recursos agrícolas (RAN), Infraestruturas 

de transporte de energia e Feixe hertziano da serra de Arga.  

 

Condicionantes - Perigosidade de incêndio Florestal  

Perigosidade média e alta (Áreas “D” e “E”)  

 

Ordenamento 

Solo Rural 

 FPD - Espaço Florestal de Produção; 

 FPT - Espaço Florestal de Proteção 

 AP - Espaço Agrícola de Produção; 
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 AE (II) - Espaço de Atividades Económicas (Nível II) 

 

Solo Urbanizado 

 Espaço de Atividades Económicas 

 AE (II) - Espaço de Atividades Económicas (Nível II); 

 Espaço Residencial 

 ER (II) – Espaço Residencial (Nível II);  

Solo Urbanizável: Espaço de atividades económicas (Nível II); 

Rede rodoviária e ferroviária: Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP; 

Domínio Hídrico: Zonas ameaçadas pelas cheias. 

 

Ordenamento - Valores e Recursos Naturais (núcleo de exploração)  

Estrutura Ecológica Municipal 

 Estrutura Ecológica Integrada; 

 Estrutura Ecológica Fundamental; 

Bens Imóveis Inventariados 

 Categoria C - Bens imóveis não classificados a salvaguardar; 

 Zona de Salvaguarda Arqueológica; 

 Caminho de Santiago; 

Zonamento acústico: Zonas Mistas. 

No núcleo de exploração em consideração consta: Espaço Florestal de Produção (33,1ha, segundo o EIA), 

Espaço Agrícola de Produção (11.6ha), Espaço de Atividades Económicas (Nível II) em Solo Urbanizável 

(3.6ha) e Domínio Hídrico. 

Da análise do PDM de Barcelos ressalta o estabelecimento dos Recursos Geológicos como servidão ou 

restrição de utilidade pública, reconhecendo-os como vocação do Solo Rural (artigo 7º e 9º) e qualificando-

o como categoria de espaço (artigo 10º).  

Estes Espaços Afetos a Exploração dos Recursos Geológicos (artigo 54º), para além do aproveitamento dos 

recursos, estão condicionados em função do esgotamento das reservas disponíveis e à evolução da 
recuperação paisagística das áreas já exploradas. Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade 

pública e demais legislação aplicável em todas as categorias que integram o Solo Rural de Barcelos, a 

exploração destes recursos pode acontecer fora das áreas assinaladas como tal no PDM, desde que se 

restringida aos recursos geológicos de domínio público. 

Durante a exploração, a indústria extrativa tem de garantir (artigo 55º) dentro da parcela de terreno que 

lhe está afeta, uma faixa de proteção arborizada, envolvendo a exploração, com uma largura mínima de 

15 m, de modo a garantir o eficaz controlo das condições ambientais e paisagísticas e quando não estiver 

em exploração, o uso do solo é o que se encontra indicado na Planta de Ordenamento do PDM. 

A categoria de espaço prevalecente no núcleo de exploração corresponde a Espaço Florestal de Produção. 

Os Espaços Florestais (artigo 42º) destinam-se prioritariamente ao aproveitamento dos recursos florestais 

e à salvaguarda dos valores ambiental e paisagístico, estando sujeitas às medidas de defesa da floresta 

contra incêndios da legislação, ao PMDFCI em vigor e às disposições regulamentares comuns (artigo 44º) 
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a cada uma das subcategorias estabelecidas. O Espaço Florestal de Produção (artigo 48º e 49º) integra 

povoamentos florestais e terrenos incultos ou não inseridos em REN, que se destinam à produção de 

madeira, biomassa, e outros materiais vegetais em que a função de produção se complementa com a 

silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

O Espaço Agrícola de Produção (artigo 34º), a categoria que integra o segundo lugar em extensão dentro 

da área do núcleo de exploração, corresponde neste caso a solo de elevada aptidão agrícola integrada em 

RAN, destinados a formas de aproveitamento agrícola ou pecuário que conservem a fertilidade dos solos. 

A extensão de menor expressão do núcleo de exploração, contíguo à unidade industrial, está integrado 

em Solo urbanizável, Espaço de atividades económicas de nível II, cuja vocação será de complementar a 

área industrial existente, destinando-se ao acolhimento de armazenagem, comércio, serviços e 

equipamentos de utilização coletiva. 

Pela carta de Ordenamento - Proteção de valores e Recursos Naturais, quase toda a extensão do núcleo 

está integrado na Estrutura Ecológica de Barcelos (que tem como objetivo contribuir para o equilíbrio 

ecológico e proteção, conservação e valorização ambiental, paisagística e do património natural dos 

espaços rurais e urbano, de acordo com o artigo 18º), correspondendo a área coincidente com RAN a 

Estrutura Ecológica Fundamental (de caracter non aedificandi por coincidir com RAN, neste caso) e a a 

Estrutura Ecológica Integrada (áreas cujos valores naturais e culturais que as sujeita as disposições 

regulamentares do Anexo I do Regulamento, que incorpora as medidas do PROF e Medidas de Defesa da 

Floresta). 

A mesma carta inventaria Bens Imóveis não Classificados a Salvaguardar (artigo 24º), bens considerados 

relevantes para a manutenção da identidade cultural dos lugares e do concelho, que correspondem aqui 

ao Caminho de Santiago, caminho de orientação sul-norte que separa as áreas “B” e “D” das “C e “E” e 
Zona de Salvaguarda Arqueológica. Para o Caminho de Santiago, o objetivo da identificação deste valor é 

a salvaguarda e valorização do caminho como património cultural, a assumir e respeitar em todas as fases 

da exploração aqui em causa; para o valor arqueológico prevê-se o controlo prévio de qualquer 

intervenção. 

No caso em apreço, o núcleo de exploração implanta-se integralmente na categoria de Espaço de recursos 

geológicos, coexistindo parcialmente a solo RAN, que, tal como para todas as outras servidões se regem 

pelo regime legal específico em vigor (artigo 8º) e pela opções do plano e pela disciplina regulamentar que 

lhe é inerente. O mesmo sucede como Domínio Hídrico também presente na área do núcleo de exploração 

por afetação de linhas de água. Para estas (artigo 17º), qualquer alteração ao curso natural, para além da 

aprovação e parecer vinculativo da tutela, terá que ser comunicado ao Município e identificado em planta 

pelo promotor, quer se trate de terrenos públicos ou privados. 

Sendo atravessado por linha elétrica dupla, esta infraestrutura institui um espaço canal específico (artigo 

27º), que traduzirá os condicionamentos de salvaguarda e proteção estabelecidos na legislação específica 

em vigor, que em caso de cessação da servidão, o regulamento determina que se aplicarão as regras 

correspondentes à categoria de espaço em que se insere. 

Para o feixe hertziano assinalado na área do núcleo de exploração, o regulamento identifica-o como 

servidão, sem acrescentar qualquer disposição às consequentes da legislação específica e da pronúncia da 

tutela respetiva. 

Da análise da carta da REN de Barcelos em vigor (revista pela Portaria 34/2016, de 29 de fevereiro e 

alterada pelo Aviso n.º 21142/2020, de 31 de dezembro) não se verificam solos desta condicionante no 

interior do núcleo de exploração que incide neste concelho.  

Em síntese, pelo PDM de Barcelos a exploração de recursos geológicos em causa é conciliável com as 

diversas categorias e subcategorias de espaços que com ele coexistem, na perspetiva de que após o termo 

da exploração a área em causa seja restituída aos usos e ao objetivo de contribuição de preservação de 
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proteção ambiental e reposição da relevância ecológica e paisagística deste território, subjacente aos usos 

dominantes das categorias de espaço que integra, e à vocação prevista no plano para esta área.  

 

Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP)  

Em sede do Pedido de Elementos Complementares (Dezembro de 2020), como complemento às questões 

suscitadas sobre a forma como este plano incorporou a estratégia territorial contida nos dois PDM 

afetados pelo projeto, foi apresentado a cartografia comparativa entre o PARP e a Planta de ordenamento 

de cada um dos concelhos abrangidos, que a seguir se reproduz.  

Da análise da sobreposição com a carta correspondente a Viana do Castelo (à direita), não se reconhece 

uma identificação direta do projeto com as classes de espaço subjacentes.  

 

 

Figura n.º 7 – Sobreposição do PARP com a Planta de Ordenamento de Viana do Castelo 
Fonte: Documento de Resposta Pedido de Elementos Complementares 

 

A ocupação claramente dominante que resultará no concelho de Viana do castelo será por lagoas, que de 

acordo com o esclarecimento prestado “À luz dos conhecimentos atuais e da proposta do PARP nas lagoas, 

confirma-se apenas a intenção do uso das lagoas como reserva de água para uso do estabelecimento 

industrial”, situação que dificilmente se poderá considerar consentânea com os objetivos e usos previstos 

para a área, não sendo ainda observada a servidão instituída para o caminho público e espaço canal 

previsto, adotando-se apenas a lógica da estratégia de exploração do recurso mineiro. 

Em Espaço Florestal incluído no núcleo de exploração, entre o perímetro do PARP e o Espaço de Atividades 

económicas onde se localiza a unidade industrial, não se prevê atuação, o mesmo sucedendo na maioria 

da faixa de proteção às linhas elétricas, em ambos concelhos. 
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Figura n.º 8 – Sobreposição do PARP com a Planta de Ordenamento de Barcelos 
Fonte: Documento de Resposta Pedido de Elementos Complementares 

 

Da comparação do projeto com a Planta de Ordenamento de Barcelos, a solução em Espaço Florestal de 

Produção e Espaço Agrícola de Produção é indiferenciada e não se traduz valorização do Caminho de 

Santiago. 

Pelo exposto, entende-se que o PARP (e consequentemente o Plano de Lavra) deverá orientar-se para uma 

ajustada recuperação ambiental e paisagística, em sintonia com os PDM em vigor. 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Para este descritor o EIA considerou ter demonstrado na análise de conformidade com os instrumentos 

de gestão de territórios sobre os quais recai que o projeto não contem incompatibilidades que interditem 

o seu desenvolvimento, pelo que o impacte será negligenciável. 

Refere ser necessário a obtenção de licença de utilização do Domínio Hídrico e de parecer da ERRAN para 

as áreas que incidem nesta condicionante “ainda que já intervencionadas pela atividade extrativa”. 

Pelo exposto na análise que se realizou sobre os instrumentos de gestão de território e especificamente 

sobre os PDM em causa, entendendo-se não haver incompatibilidade com os mesmos, a subsistem 

diversos aspetos já assinalados, que deveriam ser tomados em conta pelo projeto e em especial quanto à 

fundamentação do PARP proposto. 

EIA aponta como medidas de minimização para Ordenamento do Território a recolha a obtenção da licença 

de utilização de domínio público hídrico por parte da APA/ARH-Norte e a recolha do parecer da ERRAN no 

âmbito da tutela respetiva. 
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Para ambos fatores ambientais, entende-se ser escassa a abordagem realizada. 

São, no entanto, enunciadas recomendações e medidas de gestão ambiental genéricas para as duas fases 

do projeto (Quadros 8.1 e 8.2), que se consideram genericamente adequadas. 

No obstante, recomenda-se a adoção das seguintes medidas: 

 Considerando a necessidade de recorrer a terras de empréstimo para os aterros, deverá ser 

assegurado que não serão afetadas de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional na 

aquisição de materiais estéreis para a execução do PARP; 

 Considerando a relevante extensão de área envolvida no projeto (110.9ha), a transformação 

profunda que resultará no território abrangido, o significativo período de duração da exploração 

e a vocação preferencial que ambos PDM conferem à área de preservação e manutenção de 

valores ambientais e paisagísticos, as reservas apontadas à proposta de PARP e a dinâmica 

inerente aos instrumentos de gestão de território, a solução final de requalificação e reabilitação 

da área deverá ser revista e ajustada na consonância possível com o quadro legal em vigor na fase 

da desativação e aprovada pelas entidades competentes. 

 

5.5.3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, no âmbito do Ordenamento do Território, propõe-se parecer favorável condicionado ao 

cumprimento das medidas de minimização preconizadas no EIA e Aditamento, bem como as referidas 

neste parecer. Salientam-se ainda as seguintes: 

 Não afetar áreas integradas em Reserva Ecológica Nacional para aquisição de materiais estéreis 

como terras de empréstimo para os aterros necessários aos trabalhos de requalificação do PARP; 

 Ajustar o PARP e Plano de Lavra a uma solução que incorpore adequadamente os objetivos de 

valorização ambiental e paisagística. Devendo a solução final ser compatível com os instrumentos 

de gestão territorial e quadro legal em vigor na fase de desativação, deverá ser aprovada pelas 

entidades competentes, a sua revisão possível em consonância. 

 

5.6. SOLO E USO DO SOLO 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste âmbito, a área de estudo considerada no EIA foi a das concessões mineiras e o espaço envolvente 

num raio de 1km, fundamentada na cartografia de apoio e em trabalho de campo. 

Sobre a aptidão do solo, verifica-se que o núcleo de exploração corresponde a solo de aptidão florestal 

elevada e aptidão agrícola marginal, coincidindo com solos RAN em 15,1ha no seu limite nascente, em 

parte da área “E” e em “C”, na sua periferia. Os solos de melhor aptidão agrícola ou florestal situam-se na 

área de estudo exterior ao núcleo. 

A ocupação do solo, resultante da COS 2018 e verificação direta na área de estudo regista: 

 Uso florestal e agroflorestal (46.2%), composto por floresta de produção (eucalipto e pinheiro 

bravo) e uma área de outras folhosas que corresponde à galeria ripícola do rio Neiva; 

 Território artificializado (27.7%) composto por tecido urbano quase contínuo, distribuído ao longo 

das principais vias, correspondendo a 23% da área de estudo, com maior relevo nas zonas norte-

nascente (Viana do Castelo) e a poente - sendo dominante tecido edificado contínuo 

predominantemente horizontal e em reduzida expressão, tecido edificado descontínuo ou e 

edificado descontínuo esparso. O restante, por ordem de relevância, compreende 9% de área de 

extração de inertes e espaços industriais em 1.1%; 
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 Uso agrícola (24.4%), com predomínio de culturas temporárias de sequeiro e regadio, vinha e 

pomares; 

 Refere ainda 1.3% da área de estudo ocupada por matos e 0.3% por massas de água superficiais. 

No núcleo de exploração o uso dominante (44%) é a extração de inertes incluindo-se nesta a unidade 

industrial respetiva e uso florestal (50%) correspondente a floresta de eucalipto e pinheiro comum. 

A acessibilidade da área de estudo é considerável, com destaque para a N305 a poente, que constitui o 

acesso principal à área de exploração e a N305-1 a nascente, ambas atravessando as áreas de concessão 

sem interferência no núcleo de exploração, estando na proximidade, a norte, a linha férrea do Minho. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Para a Fase de Funcionamento, o EIA define as ações a que o solo será sujeito na área de extração: 

- Preparação, desmonte, colocação em depósitos temporários de inertes e remoção, carga e transporte, 

envolvendo a remoção do solo da área de extração, recolhido para posterior utilização na recuperação 

paisagística. Envolverá, para além da área de extração atual (40.8ha), a remoção de solo em mais 33.7ha, 

conduzindo a exploração ao aumento da degradação do solo, à sua exposição a fenómenos erosivos e à 

perda da capacidade de uso do solo. A circulação de veículos e maquinaria pesada poderá conduzir à 

compactação de solos em áreas não sujeitas a exploração. 

A conversão do solo de uso florestal (produção de eucalipto) por área de extração (74.5ha de área total) 

será faseada, tal como a implementação do PARP que irá promovendo a criação de novas manchas 

florestais, considerando-se atenuado o impacto da exploração de recursos geológicos. 

O EIA classifica o impacte como negativo, direto, de magnitude moderada, certo, permanente, irreversível 

e local e que a alteração de uso florestal para área de exploração resulta com o impacte de média 

significância. 

O uso associado à unidade industrial e tratamento dos recursos obtidos serão: 

 Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos, a expedição do produto final e a manutenção 

do equipamento, maquinaria e viaturas. A este uso estará associado uma diminuição da 

capacidade de uso de solo, podendo ocorrer derrames acidentais de óleos e combustíveis, 

causando a sua contaminação. 

Estando em causa um solo já artificializado e objetivamente vocacionado para uso industrial, considera 

que neste âmbito, o impacte é negligenciável. 

O PARP prevê operações de recuperação paisagística a desenvolver em paralelo com a evolução da 

exploração e a implementar após o termo da exploração: 

 Reposição dos solos provenientes da decapagem, recurso a uso de solos provenientes de áreas 

exteriores para aterros, modelação dos taludes e a reflorestação de algumas áreas com a 

plantação de carvalhos, freixo, pinheiro bravo e sementeira de prado e arbustos, para permitir 

restituição da camada de solo na área do projeto e a conversão de alguma área para florestal, em 

atuação faseada. 

Classifica esta vertente como resultando em impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

permanente e local, sendo de baixa significância atendendo à restituição de solo progressiva, com 

atenuação da erosão do solo. 

Fase de Desativação 

Nesta fase será concluída conversão da área de exploração para alguma floresta, prados e matos e lagos, 

indicando o EIA que com a implementação total do PARP resultará o seguinte usos de solo na área 
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extrativa: 

 44% da área ocupada por lagoas; 

 36%, ocupação com carvalhal; 

 4%, ocupada por freixos. 

O EIA considera que desta fase resultará um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

permanente e local, sendo de baixa significância dado que a renaturalização da área não permite a 

restituição total do solo. 

Sendo a renaturalização e valorização paisagística e ambiental uma das condições para a viabilização da 

exploração dos recursos geológicos, discorda-se da significância atribuída, tanto mais que a maior 

percentagem da área ficará ocupada por lagoas que se perspetivam de uso exclusivo à atividade da 

unidade industrial. 

O EIA apresenta Medidas de Minimização específicas apenas para a Fase de exploração, que 

correspondem aos cuidados a adotar, designadamente, fazer coincidir o faseamento de desmatações com 

a abertura de novas frentes de exploração para reduzir as áreas de exposição de solo e a sua erosão; optar 

sempre que possível por efetuar remoção de solos em período seco, colocando-o em depósito temporário 

devidamente protegido de ventos e de águas das escorrências, de modo a evitar a erosão e deslizamento 

de terras; estabelecer depósitos temporários com altura que garanta a sua estabilização e a minimização 

dos fenómenos erosivos, devendo ser constituídas sempre que necessário, valetas de drenagem, de forma 

a preservar o solo que será usado na recuperação paisagística; condicionar a circulação de máquinas 

pesadas e de outras viaturas às zonas de trabalho e aos acessos definidos, limitando a afetação e coberto 

vegetal resultante de circulação desnecessária; condicionar o uso de solos que virão do exterior para 

completar os aterros, a solos não contaminados; acompanhar a evolução do coberto vegetal e 

estabilização dos solos, através de visitas anuais, de preferência no final do inverno, para a correção de 

eventuais situações de instabilidade e arraste de materiais e reposição de plantações já efetuadas. 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, no âmbito do fator Uso do Solo propõe-se parecer favorável condicionado ao cumprimento 

das medidas de minimização preconizadas no EIA e Aditamento, bem como as referidas neste parecer, 

salientando-se a necessidade de ajustar o PARP e Plano de Lavra a uma solução que incorpore 

adequadamente os objetivos de valorização ambiental e paisagística.  

 

5.7. QUALIDADE DO AR 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 De acordo com os dados apresentados, é de referir: 

A área de estudo consiste na ampliação e fusão das áreas de exploração licenciadas das duas Concessões 

Mineiras (Viana do Castelo e Barcelos). Na envolvente do projeto existem vários aglomerados 

populacionais de características rurais. A área de implantação do projeto encontra-se ocupada por floresta 

de produção de eucalipto e território artificializado, associado à atual extração mineira. O território é 

caracterizado por uma ocupação urbana organizada em torno das vias de comunicação, misturada com 

terrenos agricultados e pequenas indústrias 

As povoações mais próximas da área do projeto são, no concelho de Barcelos, Alvas, a 358 m a sudeste, e 

Ponte a 625 m a sul. No concelho de Viana do Castelo as povoações mais próximas da área do projeto são 

Regos, a 676 m a norte, e Alvarães, a 1.131 m a oeste, sendo estes os recetores considerados mais expostos 

aos poluentes atmosféricos provenientes da atividade. 
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No interior das Concessões Mineiras existem recetores sensíveis. A habitação mais próxima localiza-se a 

oeste do limite do núcleo de exploração, a 91 m em linha reta. 

Na direção dos ventos dominantes, os aglomerados mais próximos são Alvarães (zona sul do aglomerado) 

a sudoeste e Barroselas a nordeste. Ambos encontram-se a cerca de 1 km do centro do núcleo de 

exploração.  

O principal acesso rodoviário à área do projeto é realizado a partir da saída 21 da autoestrada do Norte 

Litoral A28, para a EN103 em direção a Braga/ Barcelos. Segue-se por esta estrada por 2,3 km, vira-se à 

esquerda na rua da Feira e segue-se por 1,9 km até à EN305, onde se vira à direita e encontra-se a entrada 

da área do projeto. 

Na envolvente próxima da área do projeto as principais fontes de poluentes atmosféricos são o tráfego 

rodoviário que circula na rede viária local. O tráfego rodoviário é responsável pela emissão de poluentes 
atmosféricos como o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOX), dióxido de enxofre (SO2), 

hidrocarbonetos e partículas em suspensão. 

A circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem ao levantamento de poeiras que 

podem atingir cerca de 4,5 kg de partículas por veículo e por km. Face à extração anual prevista no núcleo 

de exploração, estima-se a circulação de cerca de 60 camiões por dia a percorreram os acessos não 

pavimentados entre as frentes de exploração e a unidade de classificação/ lavagem, ao que equivale 

diariamente a cerca de 270 kg de partículas por quilómetro percorrido. 

De forma a enquadrar a área de estudo ao nível regional, foram consultados o Relatório de Análise 

Estatística dos Dados de Qualidade do Ar da Região Norte, de 2013, e os dados de qualidade da estação 

de monitorização mais próxima da área do projeto, localizada em Senhora do Minho - Viana do Castelo 

(localizada a 18 km a norte da área do projeto). Foi ainda analisada a informação sobre fontes de poluentes 

atmosféricos através da análise do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, 

disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) da Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 A estimativa das emissões de poluentes atmosféricos a nível concelhio teve por base os dados do relatório 

“Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2015” APA (2017). Para a caracterização da qualidade 
do ar ao nível concelhio foi realizada uma visita para identificar as fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos existentes na zona envolvente ao projeto e os potenciais recetores sensíveis. 

No interior do núcleo de exploração existe ainda a instalação industrial licenciada, propriedade do 

proponente. Nesta instalação localiza-se a unidade de classificação/ lavagem de areias, a unidade de filtro-

prensagem/ secagem e uma oficina de manutenção. As atividades desenvolvidas nesta instalação são 

responsáveis principalmente pela emissão de partículas em suspensão, e por compostos orgânicos voláteis 

(COV), óxidos de azoto (NOX), dióxido de enxofre (SO2) devido ao funcionamento dos equipamentos. 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Foram avaliados e caracterizados os impactes decorrentes das fases de funcionamento e de desativação. 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de extração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

 Remoção, carga e transporte 

 Operações de recuperação paisagística 

 Manutenção de máquinas e viaturas 
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O impacte na qualidade do ar durante a fase de funcionamento do projeto será devido essencialmente à 

emissão de poeiras (matéria particulada) com origem nas atividades da fase de funcionamento 

nomeadamente movimentação de materiais, circulação de veículos em caminhos não pavimentados e 

ainda devido à ação do vento nas áreas decapadas. 

A carga e descarga de materiais no núcleo de exploração é a atividade que gera mais poeiras para a 

atmosfera. A movimentação de máquinas em áreas não pavimentadas também origina a emissão 

significativa de poeiras. 

As atividades anteriormente descritas são responsáveis pela emissão de matéria particulada e partículas 

com menos de 10 μm (PM10) de diâmetro aerodinâmico. A maior parte da matéria particulada emitida por 

este tipo de fontes, em resultado das suas dimensões e massa, sofrem deposição e uma redução na sua 

concentração no ar ambiente nas primeiras centenas de metros a partir da fonte emissora. 

Atendendo a que o sentido dos ventos mais frequentes e mais intensos irão ditar os trajetos preferenciais 

das partículas em suspensão e as distâncias que essas poderão atingir, analisou-se o posicionamento 

geográfico dos aglomerados populacionais relativamente à área do projeto. Esta análise, centrada no 

regime dos ventos para o período seco, permitiu verificar que na linha dos ventos mais frequentes (de 

sudoeste), localizam-se as povoações de Barroselas e Alvas, que serão potencialmente mais afetadas pelo 

projeto. 

Assim, considera-se que o impacte será negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário, 

reversível e local. Atendendo que o projeto não implica o aumento dos meios mecânicos de extração e 

que é possível minimizar a emissão de poluentes atmosféricos através das medidas de minimização que 

já são implementadas na exploração, como a rega dos caminhos de circulação, considera-se o impacte de 

baixa significância. 

Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

O processo de tratamento dos materiais extraídos é realizado por via húmida, o que minimiza a emissão 

de poeiras. 

No processo de beneficiação para produção do caulino granulado são utilizados dois secadores, que 

funcionam a gás natural. Este equipamento está instalado no interior do edifício da instalação industrial e 

estão providos de ciclones para tratamento do ar de exaustão. 

Expedição do produto final 

Os impactes sobre a qualidade do ar devem-se também ao tráfego de veículos pesados, responsáveis pela 

emissão de poluentes como o monóxido de carbono, óxidos de azoto, dióxidos de enxofre, 

hidrocarbonetos e partículas. Este impacte deverá ser negativo, direto, de magnitude baixa, provável, 

temporário, irreversível e regional. Dadas as boas condições de dispersão atmosférica e ao facto de não 

se prever a alteração do movimento atual de veículos, espera-se um impacte de baixa significância. 

Fase de desativação 

Durante a fase de desativação, a cessação de todo um conjunto de atividades anteriormente identificadas 

como geradoras de poeiras, nomeadamente a circulação de veículos em áreas não pavimentadas, terá um 

efeito positivo sobre a qualidade do ar. 

A instalação industrial, como tem licenciamento autónomo e situa-se em espaço compatível com a 

atividade industrial, não será desativada. 

Assim, espera-se um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, certo, permanente, reversível e de 

escala local. Considerando que o funcionamento do projeto determinou um impacte negativo de baixa 

significância na qualidade do ar, a cessação das atividades geradores de impacte negativo também terão 

uma baixa significância. 
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Impactes cumulativos 

A área da pedreira, tem como principais fontes potencialmente emissoras de poluentes atmosféricos na 

sua envolvente a circulação de veículos com a finalidade de cargas, descargas e expedição no caminho de 

acesso ao da unidade extrativa, tráfego automóvel terrenos agricultados e pequenas indústrias. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

A área de implantação do projeto encontra-se ocupada por floresta de produção de eucalipto e território 

artificializado, associado à atual extração mineira. O território é caracterizado por uma ocupação urbana 

organizada em torno das vias de comunicação, misturada com terrenos agricultados e pequenas 

indústrias.  

Na área do projeto e envolvente, os impactes na qualidade do ar durante a fase de funcionamento serão 

essencialmente devido à emissão de poeiras (partículas em suspensão) e à emissão de poluentes 

atmosféricos relacionados com os gases de escape dos motores dos diversos veículos e maquinaria que 

irão operar na área de estudo e que efetuarão a movimentação dos materiais.  

O Plano de Monitorização da Qualidade do Ar a implementar, pretende verificar se os valores de 

concentração de partículas (PM10), junto dos recetores sensíveis potencialmente afetados pela atividade 

da mina se enquadram nos parâmetros legais em vigor, e por outro lado averiguar a eficácia das medidas 

de minimização implementadas no decorrer do projeto.  

Face ao exposto, relativamente ao descritor “Qualidade do Ar”, emite-se parecer favorável, ao 

cumprimento do estipulado no Plano de monitorização e aplicação rigorosa das medidas de minimização 

que constam do presente parecer.  

 

5.8. AMBIENTE SONORO 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Relativamente ao Ambiente Sonoro, o estudo apresenta uma caracterização do ruído ambiente atual, 

tendo por base medições realizadas em 5 pontos, P1 a P5, junto aos recetores sensíveis (habitações) mais 

próximos dos limites da exploração (ver valores no quadro n.º 3). Encontravam-se em funcionamento as 

zonas de exploração atualmente licenciadas bem como a instalação industrial. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Verificou-se conformidade com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR, aprovado 

pelo D.L. nº 9/2007).Para a situação futura, foram previstos os níveis sonoros indicados no seguinte 

quadro: 

Quadro n.º 3 – Níveis sonoros previstos 

Pontos de 

avaliação 

Ld 

dB(A) 

Le 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

LAeq,RA - LAeq,RR 

P. diurno 
P. 

entardecer 
P. noturno 

P1 47 (42) 41 39,5 5 * * 

P2 56 (52) 
47,5 

(46,5) 
48,2 (46,5) 1 1 1 
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P3 42 36 33 * * * 

P4 
58,6 

(56) 
51 (51) 39 3 0 * 

P5 43 39 37 * * * 

 
Nota:  1: entre parêntesis valores de ruído da situação de referência. 

*Não aplicável, por LAeq,RA ser inferior a 45 dB(A) 

 

Os valores obtidos indicam conformidade com os limites estabelecidos no RGR, sendo os impactes 

considerados negativos pouco significativos. 

Devem ser adotadas as medidas de minimização propostas no EIA e o Plano de Monitorização do Ambiente 

Sonoro nos termos propostos no presente parecer.   

 

5.8.3. CONCLUSÃO 

Atendendo ao exposto a aprovação deste projeto deverá ficar condicionada ao cumprimento das 

disposições incluídas neste parecer. 

 

5.9. SOCIOECONOMIA 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Em fase de avaliação de conformidade do EIA, foram identificadas algumas lacunas que subsequentes 

respostas a pedidos de elementos adicionais e complementes não permitiram colmatar. 

O EIA avaliou dois cenários alternativos de desenvolvimento:  

(i) não concretização da ampliação (que no entanto é incorretamente truncado das operações 

de encerramento e recuperação obrigatória) e  

(ii) concretização integral de uma profunda ampliação mas sem uma estruturação em 

subsequentes e mais significativos marcos de desenvolvimento. 

Em sede de elementos adicionais /complementares foram entretanto adicionados dois marcos 

intermédios, para efeitos de uma avaliação comparativa de distintos cenários alternativos de 

desenvolvimento mas os fundamentos da avaliação permaneceram inalterados e com as fragilidades 

inicialmente identificadas.  

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes socioeconómicos identificados no decurso do EIA apresentam-se regra geral não 

quantificados e de forma vagamente qualitativa, sem adequada classificação - em termos de significância, 

forma, duração, abrangência e reversibilidade – sem enfoque no meio socioeconómico e sem sustentação 

em reconhecida metodologia quantitativa de avaliação (e.g. população afetada (i) por alteração da 

qualidade do ar e ambiente sonoro, (ii) por alteração do modo de vida em virtude de perda de aptidão 

agrícola e florestal ou (iii) por perda de conetividade em resultado da degradação do nível de serviço das 

infraestruturas; (iv) alteração estrutural da atividade económica local e /ou riqueza induzida pela 

concretização do projeto de ampliação). 
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A matriz síntese de impactes socioeconómicos apresentada em sede de elementos adicionais 

/complementares não resulta de qualquer robustecimento dos fundamentos da avaliação inicial que 

permaneceu inalterada e com as fragilidades inicialmente identificadas. Desta forma é prejudicada essa 

posterior afirmação (i) de uma baixa significância do impacte sobre a qualidade de vida da população 

residente, para todos os cenários alternativos de desenvolvimento, decorrente da correspondente 

alteração do ambiente sonoro, qualidade do ar e recursos hídricos; (ii) do impacte negligenciável sobre as 

infraestruturas públicas e positivo de média significância e magnitude moderada sobre a atividade 

económica local e sub-regional para todos os cenários alternativos de desenvolvimento da exploração 

mineira; e (iii) de que o impacte sobre os recursos naturais disponíveis para usufruto da população se 

acentua de negligenciável para negativo de média significância, à medida que progride a exploração 

mineira. 

Por outro lado, o EIA não refere nem enquadra o projeto em avaliação em quaisquer planos e /ou 

estratégias integradas de desenvolvimento económico, social e territorial às escalas local e sub-regional, 

com incidência no Cávado e no Alto Minho e, designadamente, em Barcelos e /ou Viana do Castelo, 

reportando-se apenas ao estabelecimento setorial de concessões mineiras, em meados dos anos 90 e por 

um período de 70 anos. Apesar da informação posteriormente aditada em sede de elementos adicionais 

/complementares, não foi avaliado o nível de alinhamento de cada uma das alternativas de 

desenvolvimento da exploração mineira ou sequer o contributo do setor da indústria extrativa para a 

implementação desses planos e /ou estratégias entretanto identificados. 

O EIA não identifica qualquer medida de estímulo a potenciais impactes positivos de natureza 

socioeconómica nem de compensação por alteração do modo ou perda da qualidade de vida da população 

afetada. As duas medidas de minimização /compensação e a única medida de potenciação entretanto 

aditadas em sede de elementos adicionais /complementares não apresentam correlação com aqueles 

impactes, não possuem maturidade e detalhe adequados e compatíveis com a fase de Projeto de Execução 

e não abrangem a fase de desativação do projeto. 

Acresce que o correspondente plano de monitorização ou, mais propriamente, os indicadores propostos 

não permitem avaliar o grau de implementação daquelas medidas, nem a sua eficácia. 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Em face do acima exposto e, nomeadamente, do teor dos novos elementos de análise e das reservas 

constantes dos pareceres técnicos entretanto emitidos pelas entidades municipais territorialmente 

competentes, considera-se que, no que diz estritamente respeito à consideração dos potenciais impactes 

socioeconómicos, o projeto, em particular nos termos em que se encontra avaliado pelo EIA, não reúne 

ainda as necessárias condições para merecer uma apreciação técnica favorável.  

 

5.10. PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização da situação de referência do Património Cultural foi efetuada tendo em vista a 

identificação de condicionantes à execução do Projeto, nomeadamente de cariz arqueológico, 

arquitetónico e etnográfico. 

A Área de Estudo (AE) engloba o terreno do núcleo de exploração das Concessões Mineiras de Alvarães 

(C-49) e Bouça da Guelha (C-37), definida como a Área de Incidência Direta do Projeto. Como Área de 

Incidência Indireta, considerou-se o espaço na envolvente à Área de Estudo, nomeadamente as áreas 

correspondentes às freguesias de Fragoso, do concelho de Barcelos e as freguesias de Alvarães, Vila de 

Punhe e União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro do concelho de Viana do Castelo. 
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Procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e documental através da consulta de inventários de organismos 

públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente da Direção Geral do Património Cultural, através 

da base de dados de imóveis classificados, de imóveis em vias de classificação e de sítios arqueológicos e 

do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, em consulta online, dos planos diretores 

municipais (PDM) de Viana do Castelo e Barcelos e de bibliografia seletiva sobre património arqueológico. 

Foi também estabelecido contato com os arqueólogos dos municípios abrangidos pelo projeto, mais 

concretamente o arqueológo do município de Barcelos, na pessoa do Dr. Cláudio Brochado e do município 

de Viana do Castelo, na pessoa do Dr. Miguel Costa. Foi também contactado o Dr. Tarcísio Maciel, o 

arqueólogo que se encontra escavar o núcleo de mamoas existentes na área do projeto (Mamoas de 

Barros Brancos 2 e 3). 

Posteriormente, realizou-se o trabalho de campo, que consistiu na prospeção das áreas que ainda não 

foram objeto de intervenção pela atividade de extração. 

Segundo o EIA, durante os trabalhos de prospeção, foi possível verificar que grande parte da AE está a ser 

alvo de exploração de caulinos e argilas ou que esta atividade ocorreu no passado. Os espaços que não 

estão a ser intervencionados correspondem a áreas ocupadas por floresta de produção de eucaliptos, 

pontuados por pinheiros, apresentando vegetação arbustiva, densa e alta. Nestes espaços a prospeção 

resultou numa visibilidade nula do solo. (Relatório Síntese, p.4-127). 

Com base na pesquisa efetuada apresenta-se um enquadramento histórico-arqueológico dos concelhos 

abrangidos pelo projeto que revela tratar-se de uma área ocupada desde a Pré-História Antiga até aos 

nossos dias. 

São inventariados na AE, e na área de núcleo de exploração, ocorrências patrimoniais que se encontram 

inventariados no PDM de Barcelos da seguinte forma:  

 - 176. Mamoa de Barros Brancos 1;  

 - 161. Mamoa de Barros Brancos 2;  

 - 166. Mamoa de Barros Brancos 3;  

 - 162. Mamoa de Barros Brancos 4;  

 - 169. Mamoa de Barros Brancos 5.  

Destes, já foram objeto de trabalhos arqueológicos as mamoas 1, 2 e 3. O Aditamento refere que âmbito 

do alargamento da Exploração mineira no Monte da Infia, Fragoso, Barcelos, programada pela empresa 

concessionária Motamineral, «que iria afetar o conjunto de monumentos megalíticos, conhecido desde o 

séc. XIX e referenciado como Mamoa de Barros Brancos ou Monte de Ínfia na Base de Dados do Endovélico 

(CNS: 14187), o Dr. Tarcísio Maciel executou em 2017, sondagens arqueológicas nos três monumentos 

identificados, para avaliar e caracterizar o património arqueológico.» (Aditamento, Anexo X) 

Foram escavados os três monumentos (Mamoas 1, 2 e 3 de Barros Brancos), em maio de 2018, tendo-se 

concluído que «os três monumentos intervencionados foram objeto de escavações e violações, desde o 

séc. XIX até à atualidade, o que lhe retirou praticamente toda a informação arqueológica.» (Aditamento, 

Anexo X). Estes trabalhos foram já concluídos. 

Durante a prospeção realizada no âmbito do EIA, a área intervencionada pelo Dr. Tarcísio Maciel, 

encontrava-se parcialmente vedada com rede e existia um crivo de grandes dimensões, onde estariam a 

ser elaborados trabalhos de crivagem das terras que estavam a ser retiradas a Sul dos monumentos, 

segundo informação do engenheiro técnico da empresa Motamineral. 

 Subsistem ainda dois monumentos megalíticos na área afeta à exploração (Mamoa de Barros Brancos 4 e 

Mamoa de Barros Branco 5).  

A Mamoa de Barros Brancos 4 (OP1) localiza-se a 400m para sul do grupo de mamoas 1,2 e 3. Durante 

anteriores trabalhos de relocalização por parte do arqueólogo da câmara, este monumento teria 40m de 

diâmetro, por 2-3m de altura. Apresentava uma cratera de violação, orientada de nascente para poente 
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até ao centro do tumulus, com 21m de comprimento por 7m de largura e 1.5m de profundidade. Existiam 

ainda pedras da couraça. No âmbito dos trabalhos realizados para o EIA não foi possível uma vez que a 

vegetação apresentava-se arbustiva (Silvas) alta e densa. 

A Mamoa de Barros Brancos 5 (OP2) localiza-se 100m a sul da Mamoa 3. Através da informação recolhida 

junto do arqueólogo do município, este monumento possuía planta elíptica, com 38m de comprimento 

por 15m de largura. Tinha 2m de altura e destacava-se bem na paisagem plana das imediações. Sofreu 

fortes danos durante o plantio de eucaliptos. No âmbito dos trabalhos realizados para o EIA não foi 

possível uma vez que a vegetação apresentava-se arbustiva (Silvas) alta e densa. 

As prospeções realizadas não identificaram a existência de novas ocorrências patrimoniais de natureza 

arqueológica, arquitetónico, religioso e etnográfico na área de incidência direta e na sua envolvente – área 

indireta, do projeto.  

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A área do projeto reveste-se de grande sensibilidade arqueológica, com a presença do conjunto megalítico 

de elevado valor patrimonial. 

Durante a fase de exploração ocorrem ações potenciadoras de impactes negativos sobre ocorrências 

patrimoniais que são identificadas no Quadro 5.24 – Síntese dos impactes no património arqueológico: 

preparação da área de extração; desmonte; depósito temporário de inertes; remoção, carga e transporte 

e operações de recuperação paisagística. 

Todas as ações intrusivas no terreno, relacionadas com a execução e exploração do projeto, poderão gerar 

impactes negativos (diretos ou indiretos) sobre ocorrências patrimoniais. 

Estas ações têm início com a preparação da área de exploração com o objetivo de pôr a descoberto o 

depósito mineral e proteger a pequena camada de terra de cobertura existente no local, com vista à sua 

reutilização. O processo consiste na remoção do coberto vegetal e das terras de cobertura (decapagem) 

antes do início do desmonte. 

Saliente-se a existência de áreas que, durante a prospeção, apresentavam visibilidade reduzida ou nula, 

não permitindo, por essa razão, uma exata caracterização em termos arqueológicos, com consequentes 

implicações ao nível da avaliação de impactes. Assim, as lacunas de conhecimento identificadas devem ser 

colmatadas através das adequadas medidas de minimização. 

A presença do núcleo megalítico, na área de incidência direta do projeto, determina que o impacte da fase 

de exploração «seja negativo, direto, de magnitude elevada, certo, permanente, irreversível e de escala 

local.» (Relatório Síntese, p. 5-56).  

Relativamente às 2 ocorrências localizadas na área afeta à exploração verifica-se que a Mamoa de Barros 

Brancos 4 (OP1) encontra-se dentro do limite previsto para a área de exploração de minerais. Já a Mamoa 

de Barros Brancos 5, encontra-se fora do limite da área de exploração de minerais, embora ainda coincida 

com o perímetro de 50m de proteção ao monumento. 

Para ambas propõe-se a definição de uma área de proteção de 50 m com o objetivo de acautelar a sua 

preservação. Assumindo que a área extrativa respeita o perímetro da área de proteção de 50 m definida, 

considera-se no EIA este impacte negativo de baixa significância. 

No entanto, uma vez que os monumentos não foram relocalizados durante a prospeção, não é possível no 

estado atual do conhecimento assegurar a eficácia desta ação, sendo imperativo em primeiro lugar 

assegurar a sua identificação no terreno, para posterior definição da área de proteção. 
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Assim, consideram-se indeterminados os impactes negativos sobre eventuais ocorrências arqueológicas 

incógnitas, ocultas no subsolo, não identificadas nesta fase de avaliação, em resultado das ações de 

escavação do solo e subsolo. 

Em resumo, a laboração da mina implica genericamente ações potencialmente geradoras de impactes 

negativos sobre o património, havendo a possibilidade de afetação vestígios arqueológicos. É necessário 

assegurar a preservação dos vestígios já conhecidos, bem como acautelar os contextos arqueológicos que 

possam aparecer na sequência dos trabalhos de laboração da mina. 

 

5.10.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.11. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Considera-se adequada a metodologia adotada para a caracterização da situação de referência dos fatores 

ecológicos referente à área das Concessões, que se inserem na margem direita do rio Neiva, estando uma 

parte do seu curso dentro da área e as restantes linhas de água temporárias, abrangem duas sub-bacias. 

O relevo e a rede de drenagem encontram-se bastante alterados devido à atividade extrativa, pelo que 

apenas marginalmente ocorre drenagem para as bacias hidrográficas referidas. Existem também lagoas 

artificiais resultantes de antigas explorações. 

O trabalho de campo realizou-se no mês de Maio de 2018, centrado na área do núcleo de exploração, 

sendo definida como área de estudo do descritor a área de influência direta que corresponde à área das 

Concessões e do núcleo de exploração e a área de influência indireta, que abrange a envolvente num raio 

de cerca de 1 km a partir do limite das Concessões. 

O EIA informa que o projeto não se integra em nenhuma área classificada para a conservação da natureza, 

nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede Natura 2000 (Zona de Proteção Especial e Zona 

Especial de Conservação) e apresenta figura demonstrativa da localização das áreas classificadas mais 

próximas da área do projeto (Sítio do Rio Lima, a 5,2 km a norte e o Sítio do Litoral Norte, a 5,6 km a oeste, 

ambos integrados na Rede Natura 2000). Descreve a metodologia adotada na caracterização da situação 

de referência, referindo como objetivo ambiental a preservação da biodiversidade e dos biótopos/habitats 

e espécies da flora e da fauna raras ou com valor conservacionista. 

No que se refere aos Biótopos/habitats, foram identificados como biótopos principais na área de estudo 

os biótopos florestal, agrícola e artificial, referindo-se que na área das concessões e no núcleo de 

exploração predominam o biótopo florestal e o biótopo artificial. Salientou-se que o biótopo artificial-

pedreiras corresponde a 44% da área. 

O biótopo florestal é constituído principalmente por floresta de produção de eucalipto, pinheiro bravo e 

alguns carvalhos, com subcoberto pouco denso de matos rasteiros de tojos, urzais e fetos. O ocorre em 

44% da área de estudo, 59% da área das concessões e 51% da área do núcleo de exploração. Nas margens 

do rio ocorre o biótopo floresta/galeria, de freixos e amieiros, correspondendo a 4% da área de estudo e 

a 2% da área das concessões. 

No biótopo agrícola existem culturas agrícolas de regadio, vinhas e olivais, com subcoberto praticamente 

inexistente, ocupando 24% da área de estudo e 6% da área das concessões, sendo inexistente na área do 

núcleo de exploração. 
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Sobre o biótopo artificial o EIA referiu existir junto às áreas construídas e aglomerados populacionais, rede 

viária e outros espaços artificiais, que incluem as áreas de extração de inertes, apresentando um coberto 

vegetal pouco desenvolvido, devido à artificialização e à pequena camada de solo, constituído por espécies 

arbustivas e herbáceas, com características ruderais e plantas invasoras, nomeadamente acácias. Ocorre 

em 27% da área de estudo, dos quais 4% corresponde a áreas de indústria extrativa. A indústria extrativa 

ocorre em 16% da área das Concessões Mineiras e no núcleo de exploração ocorre em 44% da área. 

O EIA refere que o elenco florístico é constituído principalmente por espécies arbustivas e herbáceas com 

características ruderais e plantas invasoras, nomeadamente acácias. 

Em sede de elementos adicionais foram identificadas as espécies faunísticas existentes ou potencialmente 

existentes nos biótopos identificados na área de estudo, apresentadas em listagem anexa, tendo em conta 

os vários habitats para a fauna: florestal, floresta-galeria ribeirinha, agrícola, matos, lagoas e artificial. 

Referiu-se que face às características do projeto, o estudo incidiu apenas sobre os mamíferos, a 

herpetofauna e as aves locais. 

O EIA salienta a existência de lagoa de dimensão assinalável, resultante de uma área de exploração 

abandonada, que constitui uma zona de pesca recreativa de carpa (espécie introduzida). Sobre esta 

concessão apresentam documentos, escritos e registos fotográficos das ações de conservação, limpeza e 

restauro da área, como referido. Nos elementos adicionais, pág. 13 do documento “Resposta ao Pedido 
de Elementos Complementares”, é confirmada a intenção do uso das lagoas apenas como reserva de água 
para uso do estabelecimento industrial, enquadrada no uso atual, considerando boa prática ao nível da 

gestão da água, e para o qual não foi observado qualquer constrangimento ao nível do uso do solo, não 

sendo indicadas medidas de minimização e compensação. 

De salientar que a lagoa referenciada como zona de pesca recreativa da carpa localiza-se fora da zona de 

exploração, pelo que não se enquadra nesta avaliação. 

O coberto vegetal e a terra de cobertura, obtidos durante o processo de desmatação e decapagem, serão 

acondicionados em depósitos temporários de modo a poderem ser utilizados aquando dos trabalhos de 

modelação e recuperação paisagística, conforme pág. 3-16. 

As áreas de maior valor ecológico correspondem à mancha de floresta galeria, localizada na zona sul da 

área de estudo, associada ao rio Neiva. Os restantes biótopos presentes na área de estudo correspondem 

a áreas de baixa sensibilidade ecológica, pelas áreas artificializadas. 

 

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Foram identificados os impactes do projeto nas fases de funcionamento e de desativação, considerando-se as 

ações a seguir identificadas. 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de extração 

 O EIA referiu a destruição do coberto vegetal ainda existente no núcleo de exploração, explicitando-se que a 

atividade de exploração em curso corresponde a uma área intervencionada de 48,4 hectares, onde o solo já foi 

decapado em grande parte. Na restante área, a presença de espécies vegetais é muito residual, confinando-se 

a uma faixa de eucaliptal. O EIA considera que a vegetação apresenta um valor ecológico reduzido e que a 

artificialização do uso em presença se traduz no aumento da área de infestantes, nomeadamente de acácias. 

Foi referido que a destruição do coberto vegetal ainda existente no núcleo de exploração provocará a potencial 

deslocação de espécies animais para fora da área, mas que a fauna presente está adaptada às condições locais, 

apresentando um valor ecológico reduzido. Não é possível concordar com a classificação de impacte 

negligenciável, uma vez que a área de extração e a sua envolvente mais próxima não se sobrepõem a nenhuma 

área classificada e os biótopos identificados apresentam valor ecológico reduzido. Tendo em consideração as 
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listas de espécies identificadas no Anexo IV do Aditamento de outubro de 2020, referentes a espécies que 

ocorrem ou potencialmente podem ocorrer na área de estudo, de flora, de aves, de mamíferos, de anfíbios e 

de répteis, os impactes serão pouco significativos se se considerar as alterações e degradação verificas pela 

exploração em curso, mas serão significativos se se considerar o potencial referido no Aditamento ao EIA e 

atendendo à recuperação prevista. 

 Desmonte, Depósito temporário de inertes, Remoção, carga e transporte, Tratamento e beneficiação 

dos materiais extraídos e Expedição do produto final 

Estas ações foram consideradas como perturbações indiretas na flora na envolvente da exploração, devido à 

emissão de poeiras, mas por se tratar de uma exploração em fosso, com algumas das atividades a ocorrerem 

em profundidade, será possível minimizar essa emissão. Por outro lado, foi considerada a perturbação direta 

da fauna pelo ruído e a possibilidade de atropelamento pelos veículos de transporte e maquinaria. No entanto, 

entendeu-se que as espécies presentes já estão familiarizadas com o ruído. Entende-se que estes impactes 

devem ser classificados como pouco significativos, embora o EIA tenha classificado de negligenciável, 

considerando o baixo valor atribuído aos recursos biológicos presentes. 

- Operações de recuperação paisagística – Com a implementação progressiva do PARP, acompanhando a 

atividade extrativa, pretende-se melhorar as condições ecológicas existentes, constituindo-se o biótopo 

florestal, com a plantação de pinheiro bravo, carvalho roble e subcoberto arbustivo. Nas margens das lagoas 

também se propõe a instalação de espécies adaptadas ao meio, podendo criar-se um biótopo de maior valor 

ecológico, prevendo-se a valorização ecológica da área, utilizando-se espécies adaptadas ao local, 

nomeadamente carvalhos e outras espécies arbóreas e arbustivas. A implantação do PARP ocorrerá a par da 

atividade extrativa, pelo que continuarão a ocorrer as perturbações associadas à extração na envolvente da 

área recuperada, reduzindo-se a possibilidade de melhoria das condições ecológicas do local e a presença de 

espécies com maior valor ecológico. Prevê-se que a presença das lagoas, após a plantação de espécies 

adaptadas nas margens, permita a criação de um biótopo favorável para a fauna, nomeadamente avifauna e 

herpetofauna. O EIA considerou o impacte decorrente da implementação do PARP como positivo, direto, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, reversível e local. Mas considerou ser de baixa significância, por tratar-

se de ações que serão implementadas de forma faseada em simultâneo com a exploração, mantendo-se as 

perturbações na envolvente, não permitindo que o território seja totalmente valorizado em relação aos 

recursos biológicos. Todavia, considera-se que o efeito cumulativo das áreas recuperadas terá efeitos 

naturalmente benéficos para os fatores ecológicos.  

Fase de desativação  

 Encerramento do núcleo de exploração  

Prevê-se que a implementação do PARP e a ausência de perturbações na envolvente (exceto na área da 

instalação industrial), deverão melhorar o meio natural na área do projeto, ao nível da flora e vegetação 

e da fauna, nomeadamente através da constituição de floresta com espécies adaptadas ao local e das 

lagoas. Este impacte será positivo, direto, de magnitude moderada, certo, permanente, reversível e local, 

mas com significância, uma vez que a área manter-se-á como um meio seminatural, não sendo possível a 

total valorização dos recursos biológicos, apesar de se prever que sejam melhoradas as condições naturais 

existentes no local.  

 

5.11.3. CONCLUSÃO 

Considerando o passivo ambiental existente deverá a exploração mineira perspetivar forma de enquadrar 

devidamente a recuperação ambiental e paisagística que se impõe, garantindo a evolução contínua e atempada 

do processo de recuperação da área afetada com propostas de recuperação ambiental e paisagística, 

ambiciosas e ajustadas, para garantir uma efetiva recuperação, valorização e preservação dos recursos naturais 

e culturais em presença, designadamente, que considere a possibilidade de instalação de mata autóctone de 
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dimensão expressiva, com possibilidade de uso múltiplo do espaço e eventual aproveitamento de algumas das 

lagoas existentes para fomento da biodiversidade e uso recreativo, reduzindo de forma significativa a dimensão 

do corpo de água proposto, que se afigura excessivo na proposta de PARP atual para usos industrial. 

 Da análise efetuada no âmbito dos fatores ecológicos considera-se de emitir parecer favorável condicionado à 
implementação das medidas de minimização, salientando-se a importância da implementação de um Plano de 
lavra e PARP, que viabilizem uma efetiva recuperação ambiental e paisagística da área intervencionada, 
ajustada ao objetivo ambiental descrito no EIA de “...preservação da biodiversidade e dos biótopos/habitats 
e espécies da flora e da fauna raras ou com valor conservacionista”.  

 

5.12. PAISAGEM 

5.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A Área de Estudo corresponde a um buffer de 4 km, admitindo que, potencialmente, o Projeto, ou 

componentes do mesmo, possam ser visíveis a distâncias superiores, mas é nesta envolvente que os 

impactes na paisagem se fazem sentir com maior intensidade. 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

Área de Estudo 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 

e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu (2004), a Área de Estudo, a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grande Grupo 

de Unidades de Paisagem (macroestrutura) “A - Entre Douro e Minho”, no qual se integram, num nível 

abaixo hierárquico, duas Unidades de Paisagem: “n.º 3 - Vale do Lima” e “n.º 4 - Entre Lima e Cávado”. 
Apenas uma pequena parte da Área de Estudo interceta, a norte a Unidade de Paisagem “n.º 3 - Vale do 

Lima”. Tendo em consideração a escala e o projeto, foram ainda identificadas, transversalmente às 2 

unidades do nível hierárquico superior acima referido, 8 subunidades de paisagem que procuram traduzir 

as características mais homogéneas presentes no território e que se baseiam, sobretudo, no uso/ocupação 

do solo: “Cabeço Florestal do Monte Santinho (A1); Cabeço Florestal da Padela (A2); Cabeço Florestal do 
Alto do Vertamil (A3); Cabeço Florestal do Monte do Castro (A4); “Espaço Rural e Urbano”; “Vale do 
Neiva”; “Zona Industrial do Neiva e Área Extrativa de Valverde” e “Núcleo de Indústria Extrativa de 
Alvarães”. 

No que se refere às componentes do Projeto, as mesmas situam-se na Unidade de Paisagem n.º 4 - “Entre 
Lima e Cávado” e na Subunidade “Núcleo de Indústria Extrativa de Alvarães”, assim como as áreas das 
concessões. No caso dos dois polígonos das concessões, os mesmos, inserem-se, predominantemente, na 

Subunidade de Paisagem “Espaço Rural e Urbano” e, parcialmente, na Subunidade “Vale do Neiva”. 

 

Análise Visual da Paisagem 

 A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, a 

Área de Estudo, para o buffer de 4km considerado, de acordo com a cartografia define-se da seguinte 

forma: 

Qualidade Visual da Paisagem 

O território em análise, definido pela Área de Estudo caracteriza-se, maioritariamente, por integrar a 

classe de Qualidade Visual “Média”, abrangendo cerca de 82% desta, ou cerca de 6.696ha.  

Destacam-se, inseridas nessa classe, as áreas: pomares; olivais; culturas temporárias de sequeiro e 
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regadio; Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a vinha; pastagens; florestas de 

eucalipto; florestas de pinheiro bravo e florestas de outras resinosas; Lagos e lagoas interiores artificiais. 

Nesta classe igualmente foram integradas áreas associadas a “Tecido edificado contínuo 
predominantemente horizontal”; “Tecido edificado descontínuo” e “Tecido edificado descontinuo 
esparso”. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas diferentes classes de Qualidade Visual as 

mesmas distribuem-se da seguinte forma: 

i. Todos os núcleos de extração e áreas afetas – Qualidade Visual “Muito Baixa” 

ii. As concessões – maioritariamente na classe de “Média” e, pontualmente, “Elevada”. 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se, genericamente, por se situar na classe de Capacidade de Absorção 

“Elevada”, representando cerca de 54%, ou cerca de 4.453ha. A classe de “Média” representa cerca de 9% 
da Área de Estudo, correspondendo a cerca de 758ha.  

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas diferentes classes de Capacidade de Absorção 

Visual as mesmas distribuem-se da seguinte forma: 

i. Projeto – maioritariamente “Média” e parte significativa “Elevada” 

ii. As concessões – maioritariamente “Elevada” e parte significativa “Média” 

Sensibilidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se, genericamente, por se situar na classe de Sensibilidade Visual “Média”, 
representando cerca de 54%, ou cerca de 4.453ha. A classe de “Média” representa cerca de 9% da Área 
de Estudo, correspondendo a cerca de 758ha.  

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas diferentes classes de Capacidade de Absorção 

Visual as mesmas distribuem-se da seguinte forma: 

i. Projeto – maioritariamente “Baixa” e parte significativa “Média” 

ii. As concessões – maioritariamente “Média” e parte significativa “Baixa” 

 

5.12.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 De uma forma geral, a implantação e a continuidade em atividade de uma mina e áreas associadas, 

sobretudo, quando as mesmas se localizam à superfície e se distribuem por uma área muito relevante, 

induz, necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. A magnitude de ocorrência dos 

impactes, temporal e espacial, depende da intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de 

desorganização e destruição física dos valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e 

visual, bem como do grau de visibilidade existente para a área de intervenção. 

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os seus 

valores/atributos, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência 

desses locais condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem. As disrupções físicas e, 

consequentemente, visuais mais significativas, criadas em Fase de Construção, permanecerão de forma 

irreversível no tempo, com clara perda de valor cénico dos locais afetados.  

Os impactes na Paisagem identificados far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto e 

são os seguintes: 

Fase de Pré-desmonte  
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Nesta fase, serão implementadas algumas das ações que se traduzirão na remoção do coberto vegetal, 

quer de porte arbustivo quer arbóreo assim, como a decapagem das terras vivas/vegetais. As alterações 

atrás referidas contribuirão para a alteração funcional e estrutural, que no seu conjunto também 

contribuirão para a degradação visual da paisagem, por perda de valor visual natural associado à 

vegetação. 

Impactes de Natureza Estrutural e Funcional 

Discriminam-se e classificam-se seguidamente os impactes resultantes das ações que os geram e que estão 

relacionados com: 

 Desmatação: perda de vegetação nas áreas de ampliação dos diversos núcleos a explorar. 

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média magnitude 

e pouco significativo (Área A na Fase 2; Área B na Fase 2; Área D na Fase 3; Área E na Fase 3) 

a significativo (Área B na Fase 1; Área C na Fase 1). 

 

 Desflorestação: impactes associados a ações de destruição do coberto vegetal de porte 

arbóreo que ocorrerão nas áreas de ampliação dos diversos núcleos a explorar.  

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude a média 

magnitude e pouco significativo (Área C na Fase 1; Área B na Fase 2; Área D na Fase 3) a 

significativo (Área A na Fase 2; Área B na Fase 1; Área D na Fase 2; Área E na Fase 3) 

 

 Alteração da morfologia: decorre da extração de terras – decapagem - nas áreas de ampliação 

dos diversos núcleos a explorar. Apesar da área a decapagem, dada a pequena espessura, não 

determina alterações de morfologia que se possam considerar significativas. 

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e pouco 

significativo). 

Impactes de Natureza Visual 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais gerados pela intervenção sobre a Área de Estudo, 

são consideradas as bacias visuais elaboradas/simuladas para cada uma das 5 novas áreas – A, B, C, D e E 

- a explorar e para o Edifício Industrial, à cota mais desfavorável destas, considerando, também, a situação 

mais desfavorável, sem coberto vegetal e sem edificado.  

Da análise da cartografia das bacias visuais de cada uma das referidas componentes verifica-se que, 

potencialmente, as mesmas se projetam sobre uma parte significativa do território definido pela Área de 

Estudo. Dado que as bacias visuais traduzem o impacte visual potencial final das referidas componentes 

do Projeto, que se consideram, claramente, como as mais relevantes, as mesmas serão objeto de maior 

detalhe na análise dos impactes visuais na Fase de Exploração.  

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual se destacam, 
sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da 

visibilidade, sobretudo, localmente. Para as operações de Pré-desmonte não se considera que os impactes 

visuais se configurem como significativos dada a pequena expressão de área em que ocorrerão as ações 

de desmatação, desflorestação e decapagem, uma vez que serão realizadas faseadamente com o avanço 

horizontal das frentes de exploração. Como tal, as áreas sujeitas a tais operações serão em áreas, 

relativamente pouco expressivas, e que se realizarão em parcelas consecutivas temporalmente espaçadas 

dentro de cada área – A, B, C, D e E – e fase. 

Contudo, são considerados, e avaliados, os impactes visuais que se fazem sentir sobre: Observadores 

Permanentes – edificado/habitações; Observadores Temporários - utentes das vias rodoviárias e Áreas de 

Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em particular, da referida classe. 
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(Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, reversível, reduzida a média magnitude e pouco 

significativo (Observadores Permanentes/Povoações: Regos, a norte); Alvas, a este; Ponte, a sul e Costeira 

a oeste). 

 

Fase de Exploração ou Fase de Desmonte  

Impactes de Natureza Estrutural e Funcional 

Nesta fase também se regista a ocorrência de impactes de natureza “Estrutural e Funcional” tal como na 
Fase de Pé-desmonte. Contudo, nesta fase, estes impactes assumem uma muito maior magnitude e 

significância, sobretudo, devido à alteração muito significativa do relevo em virtude do avanço das frentes 

de escavação, no plano horizontal, assim como em profundidade. 

Dado que o Pré-desmonte se realiza de forma gradual, o mesmo ocorre, necessariamente, em simultâneo, 

ainda que pontualmente, com a Fase de Desmonte, exceto, quando a escavação se desenvolve apenas em 

profundidade. Ou seja, o abate da vegetação e a decapagem ocorrerão na área a expandir no cimo/topo 

da frente de extração em exploração a cada momento em que a mesma frente avance. 

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média a elevada magnitude e significativo 

a muito significativo.) 

Impactes de Natureza Visual 

O desenvolvimento em profundidade, e em área segundo a horizontal, dos vários núcleos, ou áreas de 

exploração, configuram uma alteração do relevo muito significativa, mas expressam também um impacte 

de natureza visual significativo decorrente da artificialidade da frente de extração transformada em 

formas linearizadas, homogéneas e geometrizadas – taludes enquanto planos inclinados e banquetas.  

Estas alterações, também por perda física de valores naturais – vegetação – existentes (Pré-desmonte), 

determinam a afetação cénica quer da envolvente ao local de implantação, quer das áreas que se situam 

dentro da bacia visual, de que se destacam as áreas com Qualidade Visual “Elevada”, cuja integridade 
visual é também afetada pelo impacte visual, assim como as povoações – “Observadores Permanentes” – 

e as vias de circulação – “Observadores Temporários”. 

Assim, os “Impactes Visuais” resultam do carácter visual intrusivo permanente, que as várias componentes 
do Projeto, sobretudo as cortas, assumem gradualmente no tempo, e cumulativamente, na Paisagem. Os 

impactes visuais serão tanto mais significativos quanto mais visíveis forem as áreas de implantação das 

componentes do Projeto.  

À semelhança da análise realizada para as áreas onde decorrerão os trabalhos no âmbito da Fase de Pré-

Desmonte, no que se refere, sobretudo, e em concreto, às cortas, as áreas sobre as quais se projetam os 

impactes, são idênticas. Apenas o nível de magnitude e significância se eleva, face à situação de 

permanência irreversível na sua forma final das cortas que sofrem um aumento significativo das 

superfícies em talude e da área inundada. 

Ao nível dos “Observadores Permanentes”, de acordo com as bacias visuais geradas para as 5 áreas o 
impacte visual projetar-se-á, potencialmente, sobre várias povoações que se localizam no interior da Área 

de Estudo como: Milhões; Arques; Casqueira; Paço; Chasqueira; Toupeira; Neves; Lagarteira; Regos; Rua 

Nova; Alvas; Fiopos; Sião; Mámua; Furoca; Barroselas; Feimento; Devesa; Montezelo; Curtinhas; Costa; 

Reiro; Madorra; Bouça Grande; Boavista; Ruão; Fragoso; Souto; Aldeia; Boucinho; Freiria; Forjães; Neiva; 

Aldeia de Cima; Pontelha; Aldeia de Baixo; Pedreira; Costeira; Xisto; Sardal; Igreja; Calvário; Alvarães; 

Barrosa; Carvalhas; Igreja; Bouça; Mamua; Costa; Senra; Mamua; Sá; Estrada; Rio; Pereira e Santana.  

Ao nível dos “Observadores Temporários” destacam-se as vias sobre as quais, de acordo com as bacias 

visuais, o impacte visual se faz, potencialmente sentir: N103; N305; N305-1; N308; M546 e M546-1. 
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Ao nível da afetação da integridade visual das áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada” verifica-se a 

sua afetação, sobretudo, das áreas agrícolas situadas a sul da área de localização do Projeto. 

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual se destacam, 
sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da 

visibilidade, sobretudo localmente, e o alteamento das barragens, também percecionado a maiores 

distâncias. 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, 

sobretudo, se os trabalhos decorrem em tempo seco. É resultante, sobretudo, do movimento de 

circulação das máquinas em manobras e da libertação de poeiras dos desmontes e dos stocks 

existentes. A movimentação das máquinas em sistema de repetidas passagens assim como sobre 

as áreas em intervenção, conduzirá, por si só, à compactação e à pulverização do solo, o que será 

suficiente para um aumento importante dos níveis de poeiras no ar. Um aumento significativo, ou 

muito significativo, dos níveis de poeiras traduzir-se-á num impacte significativo em termos 

visuais, sobretudo no local de obra, e com consequências, sobretudo, sobre os 

trabalhadores/observadores permanente presentes na obra e na Fase de Pré-desmonte e de 

Desmonte. 

(Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, reduzida a média magnitude e pouco 

significativo a significativo (Pontualmente. Observadores Permanentes/Povoações: Regos, a norte); Alvas, 

a este; Ponte, a sul e Costeira a oeste. Observadores Temporários: N305). 

Contudo, face à extensa envolvente de áreas urbanizadas e, sobretudo, à envolvente florestal, expressiva, 

que circunda adjacentemente a área do projeto, a projeção do impacte visual negativo sobre o território 

delimitado pela Área de Estudo considerada no EIA, é minimizado considerando-se que o mesmo, e para 

todas as componentes do Projeto tende para pouco significativo.  

Importa referir que, a presente apreciação decorre apenas de se considerar que, sobretudo, a envolvente 

florestal existente em volta da mina, será devidamente preservada e mantida. A sua eliminação 

determinará impactes muito significativos, sobretudo, sobre os observadores permanentes que se 

localizem próximo 

Impactes cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na Área de Estudo de outras 

áreas de natureza mineira, infraestruturas, ou estruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou ainda, 

outras perturbações que contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou 

perda de qualidade visual da Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, 

em qualquer uma das fases de evolução do Projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Os impactes cumulativos dos diferentes projetos devem-se, não só às alterações físicas introduzidas, 

fundamentalmente, no relevo, mas também no coberto vegetal, como ao impacte visual dessa sua 

expressão, assim como ainda, ao impacte visual decorrente da própria presença das componentes do 

projeto em presença. Todas as alterações físicas acima referidas traduzem-se ainda numa perda de valores 

visuais associados à perda das formas naturais do relevo e da vegetação natural, consequentemente, 

refletem-se fundamentalmente numa perda de valor cénico da Paisagem local. 

Na Área de Estudo (buffer) ocorrem vários projetos, ainda relevantes, de igual ou diferente tipologia com 

os quais o presente projeto possa assumir um impacte com carácter cumulativo: A28/IC1; Linhas elétricas 

aéreas; pedreira (Valverde); áreas industriais, entre várias e de várias dimensões a de Neiva/Alvarães. Pese 

embora, os mesmos assumirem localizações relativamente distantes, e, por vezes, não haver relação visual 

entre a maioria dos projetos referidos, no conjunto, a sua presença, e dispersão, representam um elevado 

grau de artificialização da Paisagem assim como um proliferar de áreas que, progressivamente, vão 
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contaminando visualmente de forma negativa, e contínua, o território, definido pela Área de Estudo e 

determinam hoje uma clara perda de qualidade visual da Paisagem. 

As áreas afetas atualmente à exploração da mina em avaliação traduzem um passivo ambiental 

significativo em termos paisagísticos que não se configura como sustentável em termos de Paisagem, com 

as quais o projeto em avaliação reforçará o grau de perturbação/artificialização da Paisagem, que virá a 

tender para níveis muito significativos com o desenvolvimento da exploração até ao momento do seu 

término.  

O referido e atual passivo resulta da existência e permanência de áreas muito artificializadas, 

desordenadas, com elevada dispersão, áreas de stocks dispersas, áreas marginais degradadas sem uso e 

sem recuperação/integração e gestão/manutenção paisagística, e a presença de espécies exóticas 

invasoras, inexistências de cortinas arbóreas, áreas destituídas de vegetação e sem qualquer valor visual 

com reflexos claros na qualidade visual da Paisagem. 

No que se refere à “Minimização dos impactes” visuais negativos gerados pela pelas diversas 
componentes, nalguns casos com um carácter pontual, os mesmos poderão ser minimizados através da 

implementação um Projeto Recuperação e Integração Paisagística abrangente, a implementar a curto e a 

médio prazo. O Projeto a desenvolver deverá ter uma componente mais forte de arborização de diversos 

locais artificializados, largamente afetados pela atividade mineira. Neste âmbito, deverá também ser 

constituída uma cortina arbórea junto às vias de comunicação N305 e Rua da Fábrica. 

No contexto da conceção do Projeto Recuperação e Integração Paisagística o mesmo deverá contemplar 

uma vertente de arborização. Esta arborização deverá considerar todas as situações existentes, que são 

distintas, e que têm a ver com as características edafoclimáticas específicas e potenciais que o território 

gera, tais como as linhas de água e/ou drenagem preferencial – enquanto sistema húmido - e zonas de 

cumeadas ou topos de cabeços ou de elevações – sistema seco. 

O Projeto em causa visa: 

a) A constituição de cortinas arbóreo/arbustivas junto às instalações da Motamineral, expostas à via 

imediatamente adjacente N305/Rua de Alvarães, a poente, e à Rua da Fábrica, a NE. 

b) A redução de áreas em solo nú ou com ralo revestimento herbáceo sem tratamento adequado. 

c) Redução de áreas perturbadas e acessos ou caminhos excessivos. 

d) Redução das áreas erosionadas existentes como o caso de linhas de drenagem artificiais que 

resultam de uma não adequada condução de águas pluviais. 

As especificações referentes a este projeto são apresentadas no capítulo 9 deste parecer. 

 

5.12.3. CONCLUSÃO 

Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto traduz impactes negativos de várias magnitudes e 

significâncias, verificando-se, contudo, situações de maior significância, quer ao nível estrutural quer ao 

nível visual, devidamente identificados. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no 

tempo. Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como 

sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” quer na Fase de Pré-desmonte quer na Fase de Desmonte. 

No que se refere aos “Impactes Estruturais e Funcionais”, destacam-se as situações mais graves, ou 

significativas, do Projeto: o abate significativo de vegetação – arbóreo e arbustiva – que ocorrerá na Fase 

de Pré-desmonte e da alteração muito significativa do relevo, quer em área quer em profundidade, na 

Fase de Desmonte.  

No caso dos “Impactes de natureza visual” regista-se que os mesmos não se revelam como significativos 

quer sobre “Observadores Permanentes” quer sobre “Observadores Temporários”, assim como sobre as 
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áreas com Qualidade Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual. Contudo, importa referir que, 

a presente apreciação decorre apenas de se considerar que, sobretudo, a envolvente florestal existente 

em volta da mina, será devidamente preservada e mantida. A sua eliminação determinará impactes muito 

significativos, sobretudo, sobre os observadores permanentes que se localizem próximo. 

Em termos de “Impactes cumulativos”, o projeto em avaliação reforçará o grau de 
perturbação/artificialização da Paisagem, que virá a tender para níveis muito significativos com o 

desenvolvimento da exploração até ao momento do seu término. 

No que se refere à “Minimização dos impactes” visuais negativos gerados pela pelas diversas 
componentes, nalguns casos com um carácter pontual, os mesmos poderão ser minimizados através da 

implementação um Projeto Recuperação e Integração Paisagística abrangente, a implementar a curto e a 

médio prazo. O Projeto a desenvolver deverá ter uma componente mais forte de arborização de diversos 

locais artificializados, largamente afetados pela atividade mineira. Neste âmbito, deverá também ser 

constituída uma cortina arbórea junto às vias de comunicação N305 e Rua da Fábrica. 

No que se refere às intervenções nas cortas o PARP proposto no EIA deverá assegurar a integração possível 

das mesmas. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável ao Projeto de Ampliação e 

Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C-37 "Bouça da Guelha" e C-49 

"Alvarães", condicionado e sujeito à implementação integral do conjunto das medidas de minimização que 

constam no presente parecer. 

 

5.13. PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADO DE POLUIÇÃO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto, informa-se que a 

pronúncia incide sobre o preconizado no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto (Diploma REI), no que 

se refere à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição proveniente da atividade e ao estabelecimento 

de medidas adequadas ao combate da poluição, designadamente, mediante a utilização das Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD), destinadas a evitar, ou quando tal não for possível, a reduzir, as emissões 

resultantes dessas atividades, para o ar, para a água ou para o solo, a prevenir e controlar o ruído e a 

produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu todo, 

adotando medidas preventivas. 

Após a análise efetuada aos elementos apresentados em sede de aditamento ao EIA e considerando os 

diversos aspetos ambientais relevantes em função das atividades que a instalação irá desenvolver, 

aparenta não produzir resíduos perigosos, assim sendo, a instalação em questão, não se encontra 

abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto (Diploma REI), no que se refere à Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

6.1. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidas as pronúncias dos 

Municípios de Viana do Castelo e  Barcelos.    

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

O Município analisa o enquadramento do projeto nos instrumentos de gestão territorial (IGT) nacionais e 

de âmbito municipal. 

No que se refere aos IGT de âmbito nacional e regional refere que foram considerados para análise o 

PNPOT, o Plano Nacional da Água, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima e Programa 

Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e Minho (PROF EDM). 

Apenas o PROF EDM vincula, direta e imediatamente, os particulares relativamente: à elaboração dos 

planos de gestão florestal; às normas de intervenção nos espaços florestais; e aos limites de área a ocupar 

por eucalipto. Assim, nos espaços florestais inseridos na área do projeto devem ser cumpridas as normas 

estabelecidas para a sub-região homogénea onde se insere (artigos 26º e 41.º). 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) do projeto em análise teve em consideração as 

espécies florestais identificadas como a privilegiar nas sub-regiões onde se insere. Como espécies 

arbóreas, o PARP prevê a utilização do carvalho, freixo e pinheiro bravo, integradas no Grupo 1 de espécies 

a privilegiar em ambas as sub-regiões. 

Ao nível municipal e, na área do projeto integrada no concelho de Viana do Castelo, aplicam-se as 

disposições do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo (PDMVC) - Aviso n.º 10.601/2008 de 4 de abril, 

com as atualizações entretanto verificadas. 

Consultada a Carta de Ordenamento, o terreno em que se localiza o núcleo de exploração insere-se nas 

seguintes classes de espaços: Solo Urbano, Solo Urbanizado na categoria de Zonas Industriais Existentes; 

Solo Rural, Espaços Florestais na categoria de Zonas Florestais de Proteção; Solo Rural, Espaços de Usos 

Múltiplos; Solo Rural, Espaços Naturais na categoria de Galerias Ripícolas. 

A pretensão é ainda parcialmente abrangida pelo perímetro das seguintes UOPG's: UOPG 60 (UOPG de 

Tipo 3) - Áreas Industriais e Áreas de Atividades Económicas; UOPG 61 (UOPG de Tipo 5) -Zonas 

Ambientalmente Degradadas. 

O estudo refere a pronúncia da Câmara Municipal em relação à compatibilidade dos usos estabelecidos 

na Planta de Ordenamento do PDM com as categorias definidas na Planta de Condicionantes. 

De acordo com este parecer, os terrenos integrados na categoria "Concessão/ Contrato de Exploração", 

na Planta de Condicionantes, constituem coutos mineiros, na jurisdição da Direção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG), dado que essas áreas integram áreas de concessão/ contrato de exploração, com direitos 

atribuídos aos concessionários nos termos do art.º 23º do Decreto-lei n.º 90/90, de 16 de março (art.º 28º 

da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho que veio revogar o anterior diploma). 

Considera-se ainda que esta interpretação sustenta-se também no disposto no novo regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio) e no Decreto Regulamentar 

n.º 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem 

como os critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso 

dominante. 

Muito embora a área em que insere a atividade em causa esteja parcialmente integrada em Espaços 

Florestais para os quais não está prevista a exploração mineira, considerou-se para o efeito que, tendo em 

atenção a localização da pretensão em Áreas de Coutos Mineiros (recursos geológicos), é aplicável o 
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disposto no ponto 2 do art.º 31º do Regulamento do PDM o qual refere que "...a atividade de exploração 

de recursos geológicos é compatível com o uso dos Espaços Agrícolas e Florestais, desde que previamente 

autorizada pela entidade competente...". 

Nas restantes classes de espaços é admissível o uso da atividade de exploração mineira condicionada aos 

seguintes pontos:  

a) Na classe de Espaços de Usos Múltiplos a mesma tenha de ser enquadrada no descrito no ponto 

3 do artigo 57.º do regulamento "...poderá ser autorizada a instalação de atividade empresarial 

de valor estratégico, desde que devidamente fundamentada ..." e a sua edificabilidade fica 

condicionada à obtenção de reconhecimento  de interesse público municipal (ponto 1do referido 

artigo 57.º) 

b) Nas áreas integradas na UOPG de Tipo 5, aplica-se o disposto no artigo 162.º do regulamento, o 

qual refere no seu ponto 6 que, nestas UOPG, mediante reconhecimento de interesse municipal, 

pode ser autorizada atividade económica de interesse estratégico. 

Refere-se que a edificabilidade nestas áreas fica condicionada à obtenção de reconhecimento do interesse 

municipal e à execução de Plano de Pormenor ou projeto global para a requalificação da área (ponto 3 do 

referido artigo, sendo admissível o faseamento dos estudos (ponto 4 do referido artigo).  

Para as áreas integradas na UOPG de Tipo 3, aplica-se o disposto no artigo 160.º do regulamento, o qual 

refere que a edificabilidade nestas áreas se rege pelo definido na Planta de Ordenamento e nas disposições 

do regulamento do PDMVC. 

Apresenta-se de seguidas a análise relativa às servidões e restrições de utilidade pública: 

Domínio Público Hídrico 

As linhas de água presentes na área do projeto foram demarcadas com base nas Cartas Militares, à escala 

1:25.000, do IGeoE. Trata-se, maioritariamente, de linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, pelo 

que têm uma faixa de servidão de 10 m para cada lado do seu leito. O rio Neiva, que interseta a Concessão 

Mineira C37 (Bouça da Guelha), tem uma faixa de servidão de 30 m, por ser uma linha de água navegável 

e flutuável não sujeita a influência das marés. 

Uma vez que existem linhas de água demarcada no interior do núcleo de exploração, terá que ser solicitada 

a respetiva licença para utilização do Domínio Público Hídrico à APA/ARH-Norte. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área de RAN integrada na exploração de caulinos corresponde a 15,1ha e localiza-se na zona este do 

núcleo de exploração, predominantemente. 

Nas áreas abrangidas pela RAN são interditas todas as ações que diminuam ou destruam as 

potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN, excecionando-se as 

situações definidas no Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN) - DL n.º 73/2009 de 31 de 

março com as alterações introduzidas pelo DL n.º 199/2015 de 16 de setembro -, sendo admissível em 

área de RAN a prospeção e exploração de recursos geológicos, estando dependente da observância dos 

limites e condições estabelecidos pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio (artigo 6.º). 

Segundo o ponto 2 deste artigo, a ampliação de explorações existentes pode merecer parecer favorável 

desde que cumpra vários requisitos, entre os quais: 

a) Esteja prevista e regulamentada em plano municipal de ordenamento do território; 

b) Seja reconhecida pela assembleia municipal como revestindo interesse público municipal. 

A exploração de recursos geológicos nas áreas integradas na RAN no interior do núcleo de exploração está 

ainda sujeita a parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte. 
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Recursos Florestais 

As redes de defesa da floresta contra incêndios concretizam territorialmente, de forma coordenada, a 

infraestruturação dos espaços rurais decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta 

contra incêndio. 

Consultada a carta do Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI), na área do 

concelho de Viana do Castelo, o núcleo de exploração integra parcialmente áreas classificadas com uma 

perigosidade de incêndio baixa, e apenas na sua estrema nascente, se verifica a existência de áreas 

perigosidade de incêndio média e alta, correspondendo a áreas percorridas por incêndios aos anos de 

2009. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro com as alterações introduzidas, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, nos terrenos com povoamentos florestais 

percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento 

do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as ações 

descritas no seu artigo 1.º. O projeto em análise não prevê qualquer edificação nestas áreas, nem a 

ampliação de edifícios existentes, pelo que não constituem condicionamentos ao projeto. 

O núcleo de exploração interceta ainda caminhos que fazem parte da rede viária florestal (ver Carta 10 no 

Anexo XI): caminhos rurais (rede complementar) e caminhos municipais (rede fundamental de 1ª ordem) 

no concelho de Viana do Castelo. Muito embora o projeto refira que não irá implicar a diminuição da 

acessibilidade da rede, mantendo os caminhos que atravessam o núcleo de exploração, considera-se que 

não está suficientemente salvaguardada essa condição, considerando que a ampliação e fusão das 

concessões mineiras irão integrar os traçados de parte dessa rede viária no interior do núcleo de 

exploração. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Na área do núcleo de exploração inserida no concelho de Viana do Castelo não existem parcelas 

integradas em área de REN. 

Rede Elétrica 

O núcleo de exploração é atravessado por duas linhas de média tensão, uma das quais abastece o 

estabelecimento industrial. De acordo com o regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais 

(pedreiras), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.2 

340/2007, de 12 de outubro, deve ser respeitada uma zona de defesa medida a partir da bordadura da 

escavação de 30 m no caso de postes elétricos aéreos de média tensão. 

O Plano de Lavra cumpre esta servidão através da salvaguarda da zona de defesa estabelecida legalmente, 

para além de uma faixa de 60 m em toda a extensão das linhas. Apenas será aberta uma passagem sob as 

linhas elétricas à cota de 51 m, entre a zona norte e sul da área extrativa D que permita a circulação de 

veículos entre estas duas áreas (ver Cartas 3 e 4 no Anexo 1). O PARP prevê também a devida recuperação 

paisagística desta passagem no final da lavra. 

Gasoduto 

O regime jurídico de constituição de servidões de gás resulta da aplicação do Decreto-Lei n.º 374/89, de 

25 de outubros, do Decreto-Lei n.º 232/90,de 16 de julho, e do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro. O 

núcleo de exploração é delimitado a sudoeste por um gasoduto de baixa pressão, coincidente com o 

traçado da EN305 e que confronta com a área afeta ao estabelecimento industrial (ver Cartas 2 e 7 no 

Anexo XI). O projeto não prevê qualquer alteração ao estabelecimento industrial, cujas estruturas que o 

compõem encontram-se a mais de 20 m do eixo da EN305, pelo não existem condicionamentos ao 

desenvolvimento do projeto. 

Rede rodoviária nacional 
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O núcleo de exploração é delimitado a sudoeste, na confrontação com o estabelecimento industrial, por 

uma estrada desclassificada sob a jurisdição da ex-Estradas de Portugal (atual Infraestruturas de Portugal, 

S.A.) - a EN305. A servidão da estrada desclassificada é regulada pelas disposições da Lei n.º 34/2015, de 

27 de abril, que estabelece o estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, sendo a servidão de 20 

m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 

m da zona da estrada. 

O projeto não prevê qualquer alteração do estabelecimento industrial junto à estrada, e as estruturas que 

o compõem encontram-se a mais de 20 m do eixo da estrada, pelo não existem condicionamentos ao 

desenvolvimento do projeto. 

Estradas e caminhos municipais 

A área delimitada para o Núcleo de Exploração integra diversos caminhos públicos designadamente os 

dois eixos Norte/Sul que o atravessam - a Rua Matias Santos Benemérito e a Rua da Fábrica na sua 

continuidade para nascente. 

Na área do concelho de Viana do Castelo não se aplica a Lei n.º 2110 de 10 de agosto de 1961, conforme 

referido no estudo, mas sim o regulamento do PDMVC designadamente as disposições dos artigos 135 a 

139. 

Nesse capítulo e após a leitura do plano de lavra, verifica -se que a desmontagem dos terrenos envolventes 

a estes arruamentos (a ser feita em socalcos) irá ser levada a uma cota de profundidade que nalguns 

pontos atingirá os 35 m de altura. 

Da leitura dos cortes apresentados no Plano de Lavra não se consideram salvaguardadas as necessárias 

condições de para a circulação de veículos ou peões. 

Inclusive, o arruamento classificado na rede viária do PDMVC como Rede Secundária Nível 1 Existente, 

terá sido absorvido pelos trabalhos de extração da exploração mineira (é visível na cartografia de 1996, 

mas nos ortofotomapas de 2003 já está parcialmente absorvido). 

Deve desde já ser garantida a vedação dos limites adjacentes aos caminhos, respeitando as disposições do 

PDMVC, e a salvaguarda da estabilidade das suas plataformas considerando o tipo de terrenos que as 

caraterizam, e que os trabalhos de extração a executar se irão prolongar ao longo dos 41 anos do seu 

tempo de vida útil. 

O acesso principal à exploração de caulinos, e em particular à unidade industrial (ver fig. 3.2, pág. 27 do 

EIA), faz-se pela Rua da Feira, EN 103 e acessos à A28. 

Em particular a Rua da Feira - classificada na RVPDM como Rede Secundária Nível 1 Existente -, 

atravessando uma área de alguma densidade habitacional, apresenta um perfil irregular e sem passeios 

numa parte significativa do seu traçado, colocando em risco a circulação de veículos e peões. Muito 

embora se refira no estudo que não haverá um agravamento da circulação face ao pedido de ampliação 

da exploração, devem ser adotadas medidas de condicionamento de tráfego, seja pela limitação de 

velocidade a veículos pesados, seja pela imposição de horários restritos de circulação. 

Telecomunicações - feixe hertziano 

O núcleo de exploração é atravessado por um feixe hertziano, sensivelmente no sentido sul - norte (ver 

Cartas 2 e 7 no Anexo XI). Uma vez que o funcionamento do projeto se traduz numa exploração em 

profundidade, não serão criados nenhuns obstáculos. Assim, considera-se que não existem 

condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 

O Município conclui referindo que, em termos do ordenamento do território, muito embora a área em 

que insere a atividade em causa esteja parcialmente integrada em Espaços Florestais para os quais não 

está prevista a exploração mineira, considerou-se para o efeito que, tendo em atenção a localização da 

pretensão em Áreas de Coutos Mineiros (recursos geológicos), é aplicável o disposto no ponto 2 do art.º 
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31º do Regulamento do PDM o qual refere que "...a atividade de exploração de recursos geológicos é 

compatível com o uso dos Espaços Agrícolas e Florestais, desde que previamente autorizada pela entidade 

competente...", no caso o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

A viabilidade da pretensão está ainda condicionada à observância das restantes disposições resultantes 

do estabelecido em Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis (IGT'S) ou Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública (SRUP), designadamente: 

a) Emissão de reconhecimento do interesse municipal para autorização de atividade económica de 

valor estratégico (ponto 6 do artigo 162.º do regulamento do PDMVC); 

b) Reconhecimento pela assembleia municipal como investimento de interesse público municipal 

(artigo 6.º da Portaria n.º 162/2011,de 18 de abril, retificada pela Declaração de Retificação n.2 

15/2011, de 23 de maio); 

c) Parecer favorável da APA/ARH-Norte face à existência no interior do núcleo de exploração de 

diversas linhas de água (Lei da Água n.º 58/2005 de 29 de dezembro e DL 226-A/2007 de 31 de 

maio - Regime de Utilização dos Recursos Hídricos); 

d) Parecer favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola (ERRAN) quanto à utilização não 

agrícola de áreas integradas na RAN (Artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei L n.º 199/2015, de 16 de setembro - Regime Jurídico 

da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN). 

A Câmara referiu que subsistem ainda questões relativas à segurança e bem-estar das populações que 

habitam ou usam o território em que se integra a área da exploração e que se refletem nalgumas das 

matérias objetos de análise no EIA. Advogou a necessidade de elaborar um Plano de Intervenção nas Áreas 

de Extração de Caulinos em Situação Critica idêntico ao já elaborado para as massas minerais (pedreiras) 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2019. 

Considera assim o município que devem ser garantidas: 

a) Segurança das áreas intervencionadas 

Vedação e sinalização das áreas objeto dos trabalhos de exploração, impedindo a livre entrada e circulação 

de veículos ou pessoas e alertando para os riscos resultantes dos trabalhos em elaboração e da existência 

atual e futura de crateras de escavação. 

Corresponde de alguma forma à Fase 1 do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

apresentado e deve ser implementada de imediato ao longo de todos os caminhos públicos que confinam 

com a exploração, respeitando o disposto nas disposições da RVPDM e garantindo um perfil regular do 

arruamento ao longo do seu traçado. 

b) Salvaguarda dos caminhos públicos integrados na área do núcleo de exploração 

Garantia da estabilidade das plataformas que sustentam os referidos arruamentos com o eventual 

aumento da sua dimensão de forma a evitar colapsos similares aos que aconteceram na pedreira de Borba 

em Évora. 

Da leitura dos cortes apresentados no plano de mina (ver desenhos no respetivo Anexo) e considerando o 

tipo e geologia dos terrenos envolventes, não nos parecem devidamente acauteladas as soluções 

propostas considerando a futura existência de crateras até pelo menos 35 m de profundidade envolvendo 

ambos os lados dos arruamentos existentes; 

c) Controlo e segurança de circulação de veículos 

Definição de medidas de controlo e segurança no tráfego de veículos pesados nos principais acessos à A28, 

em particular a EN305 e a Rua da Feira, de forma a salvaguardar a circulação de veículos e pessoas na via 

pública. 
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A ausência de passeios e o perfil irregular de alguns arruamentos aconselham a introdução de controlos 

de velocidade máxima para veículos pesados, de horários restritos à sua circulação ou de outras medidas 

que condicionem a velocidade de circulação dos veículos; 

 

d) Redução do impacto visual das áreas intervencionadas 

Adoção de soluções de cortinas arbóreas ou outro tipo de vegetação de forma a reduzir o impacto 

paisagístico da intervenção, em particular nos percursos visuais imediatos adjacentes aos caminhos 

públicos confinantes. 

Muito embora o PARP proponha uma recuperação faseada das áreas intervencionadas, as primeiras fases 

da proposta apenas preveem uma intervenção residual limitada à vedação do limite da exploração e à 

continuidade da recuperação da área extrativa existente. 

Considerando que a ampliação e fusão dos núcleos de exploração vai agravar significativamente o impacto 

paisagístico da área a intervencionar, o PARP deveria propor desde já as medidas previstas para a Fase III 

da proposta naquilo que se refere à plantação e sementeira de espécies, em particular junto aos 

corredores que envolvem os caminhos públicos existentes; 

e) Controle do ambiente sonoro 

Observância da legislação geral do ruído, designadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro. Face 

às queixas de moradores das residências próximas sobre o ruído produzido na laboração da exploração 

existente, deveria desde já ser elaborado um relatório de sobre a atual situação demonstrando os valores 

dos níveis de ruído medidos junto aos núcleos habitacionais mais próximos da exploração {Decreto Lei n.º 

9/2007 alterado pelo Decreto-lei 278/2007). 

O Parecer anexa ainda o parecer da Junta de Freguesia de Alvarães expressando preocupações face ao 

projeto e propondo condições para a sua execução. 

Disponibilizar acessibilidades seguras aos cidadãos que circulam dentro da área concessionada, se essa 

mesma circulação for possível. No nosso entendimento, não deveria ser possível o acesso a pessoas 

estranhas à exploração, sendo para isso necessária a criação de vias de circulação alternativas de forma a 

não afetar a mobilidade das pessoas. 

Sendo a área de extração instalada na freguesia, vários são os constrangimentos que a população sofre: 

 Ruído das instalações de tratamento dos minerais extraídos, que existe e nos tem sido relatado por 

moradores das residências próximas; 

 Circulação permanente diária de camiões nas vias da freguesia, que danificam a pavimentação, 

nomeadamente da EN305 (Rua de Alvarães) e causam potenciais perigos à circulação de outros 

veículos e de peões. A Nova Via do Va le do Neiva urge de construção para atenuar esta situação, 

sendo que mesmo assim não retirará a totalmente circulação de pesados do arruamento referido, 

que manifestamente não tem perfil para suportar este tipo de circulação (situação que poderia ser 

melhorada com construção de passeios ao longo da EN305,estrada municipal). 

A freguesia deveria ter contrapartidas em investimento público pelo facto de ter uma exploração deste 

género na sua área. 

Conclui referindo que Alvarães é uma vila que conhece os seus recursos naturais. Concordamos que esses 

recursos são uma mais-valia para a economia do país e para criar valor a diversos níveis. Mas entendemos 

que é tempo da comunidade ser compensada por décadas de constrangimentos que tem vindo a sofrer, 

com a implantação deste tipo de atividade. Sugere-se o apoio a iniciativas promovidas pela autarquia e 

pelas coletividades locais. Contribuir financeiramente para criação de pontuais projetos de melhoria da 

qualidade de vida da comunidade afetada pelas mais variadas consequências. 
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Câmara Municipal de Barcelos 

Após análise da documentação relativa ao projeto o Município de Barcelos, reconhecendo que a 

concessão advém da aptidão identificada para o aproveitamento de recursos geológicos na área em 

apreço, entende-se que qualquer ação sobre o território do Concelho de Barcelos deverá acautelar o 

equilíbrio entre: Valorização do território e ambiente (promover uma sociedade que minimiza os seus 

impactes no meio ambiente e adotar um modelo consistente de planeamento e gestão do território) e a 

Valorização da Base Económica (dinamização económica e estratégia de desenvolvimento concelhio), 

ambos objetivos estabelecidos no Plano, por forma a tornar o território concelhio atrativo e equilibrado.  

Com efeito, será imprescindível que a exploração não ponha em causa a manutenção do equilíbrio do 

território abrangido, pondo assim em causa toda uma estratégia desenhada para o desenvolvimento do 

Concelho de Barcelos, que aliás, vem sendo construída ano após ano e é preocupação dominante nas 

vários instrumentos municipais de gestão do território e que não pretende esta autarquia ver de forma 

alguma desfraldada tamanha expectativa, ainda que possa ser diminuta e até hipotética. 

Assim, pese embora as medidas de mitigação e de monitorização identificadas no presente EIA do projeto 

de ampliação, será de considerar que os trabalhos de exploração levados a efeito até à presente data não 

foram objeto de qualquer estudo ou de mitigação e serão prolongados no tempo por mais 41 anos sem 

qualquer plano de recuperação paisagística para o que foi executado até á data, ou seja, confronta-se 

esta autarquia com um cenário incerto, do qual não pode ou pelo menos não se encontra em condições 

de dar garantias, respostas objetivas e concretas para as populações já afetadas e que serão ainda 

certamente afetadas, o que não será tolerável e compreensível face à politica de proximidade que esta 

autarquia já habituou a sua população. 

Nessa medida, entendemos que as ações de recuperação paisagística deveriam ter um caráter assertivo 

e contínuo, pois todos os trabalhos de preparação, execução, manutenção e conservação de estruturas e 

revitalização biológica são para concretizar ao longo da vida do projeto, e, como tal, a implementação das 

principais ações de recuperação paisagística deveriam ter em conta a área que já se encontra explorada 

e não os 41 anos de duração da exploração que se prolongam por mais 4 anos após a cessação das 

atividades de exploração. 

Neste pressuposto, não sendo visíveis evidências de medidas de mitigação de relevo e tendo em conta o 

impacte já gerado, considera-se que a exploração acarreta impacte de carácter relevante sobre o 

território, apresentando impactes ambientais relevantes ao nível dos recursos hídricos, da qualidade da 

água, dos sistemas ecológicos, da qualidade do ar, do clima e alterações climáticas e do ambiente sonoro, 

nomeadamente por se considerar existir os seguintes impactes negativos: 

 A destruição das estruturas geomorfológicas e a remoção de um recurso natural não renovável; 

 O impacte decorrente do aumento da área e da profundidade de escavação sobre o escoamento 

subterrâneo poderá afetar a qualidade da água subterrânea decorrente das atividades de extração; 

 As ações do projeto conduzem a um incremento da degradação do solo e à sua exposição aos 

fenómenos erosivos levando a uma diminuição da aptidão do solo para uso agrícola e florestal; 

 A destruição do coberto vegetal ainda existente no núcleo de exploração provoca a potencial 

indução da deslocação de espécies animais para fora da área; 

 As ações do projeto introduzem alterações ao nível da composição, estrutura e caráter da paisagem, 

sendo por isso geradores de perturbações ao nível visual; 

 Na fase de funcionamento do projeto prevê-se uma elevada emissão de poeiras, nomeadamente 

na movimentação de materiais, circulação de veículos em caminhos que não se encontram 

pavimentados, as quais, se irão fazer sentir na saúde humana; 

 A remoção do coberto vegetal e do solo irá originar a perda do potencial para sequestro de carbono 
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do núcleo de exploração; 

 A ampliação da área de extração originará acréscimos no nível sonoro junto dos recetores sensíveis; 

 O projeto não apresenta ainda importantes efeitos positivos na socioeconomia local, uma vez que 

apenas representa a continuidade de uma fonte de rendimento e não implica um acréscimo do 

número de trabalhadores. 

No que se refere à compatibilidade com o Plano Diretor Municipal de Barcelos salienta o seguinte: 

 No âmbito do Plano Diretor Municipal de Barcelos em vigor, as concessões mineiras em apreço, a 

saber: Alvarães (MNC000049 ou C-49) e Bouça da Guelha (MNC00037 ou C-37) encontram-se 

representadas nos elementos do Plano, de acordo com dados fornecidos e validados pela DGEG - 

Direção Geral de Energia e Geologia. 

 Considerando os elementos do Plano, verifica-se que as concessões em apreço, e outras com 

incidência territorial no Concelho, se encontram identificadas e delimitadas nos elementos do 

Plano, estabelecendo no Capítulo VI do Título IV do Regulamento do Plano o regime aplicável a estas 

áreas, independentemente da classificação ou qualificação do solo sobre as quais incidem. Contudo, 

verifica-se não estar a ser cumprido o n.º 1 do artigo 55°, uma vez que não está prevista uma faixa 

de proteção arborizada, envolvendo a exploração, com uma largura mínima de 15m; 

 Ao nível da Planta de ordenamento - as áreas de concessão estão identificadas como Espaços 

Exploração de Recursos Geológicos, integrando áreas classificadas como solo urbano qualificado 

como Espaço Residencial e Espaço de Atividades Económicas, e áreas classificadas como solo rústico 

qualificado como Espaço Florestal e Espaço Agrícola. A área de exploração objeto do AIA incide na 

quase totalidade sobre solo rústico; 

 Ao nível da Planta de Condicionantes - as áreas de concessão estão identificadas como Recursos 

Geológicos - Licenças de Pedreiras e águas de nascente, incidindo sobre parte das áreas as 

condicionantes RAN e REN, não se verificando a existência das autorizações das entidades da tutela 

para a utilização dos solos para os fins pretendidos; 

 Existem linhas de água demarcadas no interior do núcleo de exploração, tendo que ser solicitada a 

respetiva licença para utilização do Domínio Público Hídrico à APA/ARH-Norte. 

 O núcleo de exploração apenas apresenta áreas de perigosidade alta e muito alta nos limites este 

e sudeste. Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios 

nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como 

de alta e muito alta perigosidade (n.º 2 do art.º 16º do SNDFCI na sua atual redação); 

 Parte do núcleo de exploração está inserida na Estrutura Ecológica Municipal - fundamental e 

integrada. Estas áreas têm como função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a 

proteção, conservação e valorização ambiental, paisagística e do património natural dos espaços 

rurais e urbanos, pelo que, o projeto em análise não é compatível com os objetivos da EEM. 

Em suma, entende-se assim que o projeto de ampliação e fusão dos núcleos de exploração acarretará um 

impacto acrescido sobre o território, apesar das medidas de minimização e monitorização identificadas 

pelo EIA, porém, para esta autarquia insuficientes como já se disse, considerando-se que os efeitos daí 

resultantes, por significativos, se traduzirão num acréscimo do impacto negativo e de carácter duradouro 

sobre o território, podendo pôr em causa a promoção do bem-estar económico, social e ambiental das 

populações, assim como a sua qualidade de vida e saúde humana. 

Por sua vez, a não realização do projeto de ampliação e seu encerramento seria de todo benéfico para o 

Concelho de Barcelos, uma vez que permitiria implementar no imediato o plano de recuperação ambiental 

e paisagística na área de exploração, antecipando os aspetos benéficos que a desativação da exploração 

provoca no ambiente, nomeadamente a supressão das fontes de poeiras e ruído associada à atividade 
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extrativa e ao transporte. Esta alteração traduzir-se-ia numa melhoria potencial na qualidade do ambiente, 

e por isso, só assim, promover-se-ia igualmente a prossecução do interesse público a que a atuação desta 

autarquia se encontra subordinada. 

Concluímos, pois, que o projeto submetido ao presente EIA, tal qual se apresenta, provocará diversas 

alterações desfavoráveis no que respeita aos parâmetros ambientais envolvidos. Nessa medida, e na 

qualidade de interessado, o Município de Barcelos deverá manifestar-se pela total discordância em relação 

ao projeto sobre que versa o presente estudo, devendo a decisão final sobre o procedimento de AIA, em 

nosso entender, ser desfavorável, por se entender, em suma, o seguinte: 

 Defendemos que qualquer ação sobre o território do Concelho de Barcelos deverá acautelar o 

equilíbrio entre a valorização do território e ambiente e a valorização da base económica, 

conceitos já supra definidos, pelo que vem sendo preocupação dominante nos vários 

instrumentos municipais de gestão do território e que não pretende esta autarquia ver de forma 

alguma desfraldada, ainda que possa ser diminuta e até hipotética. 

 

 Nesta medida, confronta-se esta autarquia com um cenário incerto, do qual não pode ou pelo 

menos não se encontra em condições de dar garantias, respostas objetivas e concretas para as 

populações já afetadas e que serão ainda certamente afetadas, o que não será tolerável e 

compreensível face à política de proximidade que esta autarquia já habituou a sua população, e 

por isso, incapaz de promover a prossecução do interesse público a que a atuação desta autarquia 

se encontra subordinada. 

 

6.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTA AOS PARECERES EXTERNOS 

Os pareceres externos da CM de Barcelos e de Viana do Castelo identificam potenciais impactes 

socioeconómicos negligenciados pelo EIA, os quais motivam um parecer desfavorável por parte da CM de 

Barcelos e a sugestão, por parte da CM de Viana do Castelo, de medidas adicionais, dirigidas a minimizar 

/compensar potenciais impactes negativos.  

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em 

conta neste parecer. As medidas e recomendações propostas foram integradas no Capítulo referente às 

condições a cumprir na execução do projeto. No que se refere às questões colocadas especificamente pelo 

município de Barcelos remete-se para o ponto seguinte onde se analisaram os resultados da consulta 

pública. 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

7.1. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e 
republicado pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo 
decorrido de 18 de Janeiro a 26 de Fevereiro de 2021. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 46 exposições com a seguinte proveniência: 

 Junta de freguesia de Fragoso 

 Junta de Freguesia de Punhe 

 União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro 

 Comunicado do PSD da União Freguesias de Barroselas e Carvoeiro 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 
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 Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

 Associação PUN - Portugal Unido pela Natureza 

 Núcleo de Apoio às artes Musicais 

 38 Cidadãos  

 

A Junta de freguesia de Fragoso refere que não sendo visíveis evidências de medidas de mitigação de 

relevo e tendo em conta o impacte já gerado, considera que a exploração acarreta impactes negativos de 

carácter relevante sobre o território, ao nível dos recursos hídricos, da qualidade da água, dos sistemas 

ecológicos, da qualidade do ar, do clima e alterações climáticas e do ambiente sonoro bem como põe em 

causa a saúde da população pelo que manifesta a sua total discordância com o projeto. 

A Junta de Freguesia de Punhe impõe condições para a viabilização do projeto, nomeadamente no Lugar 

dos Regos, independentemente das medidas de minimização apontadas no estudo de impacte ambiental 

(EIA). 

Assim referenciam: 

 A retirada dos aglomerados populacionais dos espaços territoriais afetos às concessões mineiras, 

de forma a garantir futuramente a sua não expropriação; 

 O Reforço da segurança nas áreas intervencionadas, com colocação de vedação e sinalização das 

áreas da exploração, impedindo a entrada e circulação de veículos ou pessoas; 

 O Aumento da dimensão das plataformas de forma a evitar colapsos ou desmoronamentos, face 

à profundidade das crateras em exploração (até cerca de 35 m de profundidade); 

 A Manutenção os caminhos vicinais, em bom estado de conservação e com os correto 

encaminhamento das águas pluviais de forma a evitar a erosão e degradação dos pavimentos. 

 A proximidade do regato das Neves, ou das Boucinhas, que nasce no Monte de Roques e desagua 

no Rio Neiva, requer uma atenção especial na sua proteção e preservação ambiental (descargas 

de poluentes) e diligenciar na manutenção destas linhas de água (ações de desassoreamento e de 

manutenção, reabilitação das galerias ripícolas). 

 A sugestão como medida compensatória a colaboração da empresa em programa de educação 

ambiental, nomeadamente através da cedência de espaços abandonados decorrentes da 

exploração, ou através de investimento direto ou indireto em programas de infraestruturas para 

esse fim. 

A União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro emite parecer desfavorável ao projeto fundamentado 

nos seguintes aspetos: 

 O aumento da área de extração vai provocar um acréscimo de poeiras na atmosfera, com 

implicações nefastas na saúde pública, na fauna e flora locais; 

 Parece inadequado os estudos de 5 em 5 anos, dado que a extração é feita entre áreas 

habitacionais, não estando devidamente acautelados os direitos das pessoas que residem próxima 

desta exploração; 

 O projeto não salvaguarda o direito de propriedade em caso de eventuais expropriações nos 

terrenos envolventes; 

 A possível construção de uma vala, que permitirá a drenagem de águas, em direção à linha de 

água, existente a oeste que vai desaguar no Rio Neiva, que poderá comprometer a qualidade do 

recurso hídrico e afetar a fauna e flora existentes; 
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 A sebe de Loureiro prevista para o primeiro ano do projeto dificilmente cumprirá a sua função, 

não tendo sido propostas mais eficazes e eficientes para o efeito. 

O Comunicado / Moção do PSD da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro apresenta um conjunto 

de questões: 

 Garantia prevista para acautelar o cumprimento das contrapartidas de recuperação ambiental e 

paisagística das explorações mineiras e de todas as atividades licenciadas nas últimas décadas nas 

concessões em causa; 

 Estudo aprofundado dos impactes ambientais dos efluentes produzidos, da poluição atmosférica, 
da poluição sonora, dos impactes nos níveis freáticos circundantes e nas águas de escorrência 
superficial, dos impactes paisagísticos, na fauna e na flora, da implementação de Programas de 
Monitorização mais abrangentes e com periodicidade mais curta e clarificação e pormenorização 
da relevância das lagoas que o projeto prevê na recuperação paisagística e ambiental. 

 Articulação com os instrumentos de gestão do território, concretamente com o Plano Diretor 
Municipal de Viana do Castelo. 

Recomenda-se ainda: 

 A implementação de Sinalética e de Segurança; 

 A intensificação do estudo da presença humana neste território, concretamente, no período 
megalítico (Mamoas dos Barros Brancos) perspetivando-se a eventual musealização dos 
exemplares representativos; 

 A criação de um Centro Interpretativo (na antiga fábrica Jerónimo Pereira Campos) sobre a 
presença humana e a utilização dos barros e caulinos, como compensação para minimização dos 
impactes ambientais. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de natureza 

radioelétrica aplicáveis à área analisada, pelo que não coloca nenhuma objeção, à implementação do 

projeto naquela área. 

O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que este projeto não se encontra abrangido por qualquer 

Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização.  

O Núcleo de Apoio às Artes Musicais salienta que o lucro nunca justifica a destruição da natureza. 

A Associação Portugal Unido pela Natureza afirma que qualquer tipo de atividade extrativa mineira, 

particularmente a céu aberto, é altamente lesiva ao ambiente e ao bem-estar humano. 

Participaram também 38 Cidadãos dos quais 37 se manifestam contra a realização deste projeto, apenas 

um cidadão expressa a sua concordância. 

Listam-se as principais preocupações dos cidadãos que se manifestaram contra o projeto: 

 A futura área de extração englobará um conjunto significativo de habitações e outras 

infraestruturas, devidamente autorizadas pelas respetivas Câmaras Municipais, lesando assim os 

seus proprietários que ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de 

Junho de 2020 ver-se-ão espoliados do seu património familiar. Esta ampliação poderá expropriar 

cerca de uma centena de habitações e demais terrenos florestais e/ou agrícolas. 

 Expropriações administrativas e contra vontade dos proprietários. 

 Impactes permanentes na qualidade de vida, na saúde e na segurança ambiental. 

 Impactes negativos para a saúde pública populações (ruído, poeiras, qualidade da água). 

 O projeto encontra-se entre aglomerados populacionais, pelo que a poluição atmosférica causada 

pelo acréscimo de poeira causa bastante apreensão pelos efeitos negativos que poderá apresentar 

ao nível da saúde das pessoas, sobretudo as que residem mais próximo, e com impacto óbvio ao 
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nível da fauna e flora locais. 

 A recomendação de que se façam estudos de 5 em 5 anos para verificação da qualidade do ar 

parece bastante incipiente para um assunto tão sério como o é o da saúde pública das populações 

locais.  

 Devido ao excesso de viaturas e trabalhos por máquinas vai haver também uma perturbação, dos 

habitats naturais, por ruido e poluentes tóxicos libertados pela maquinaria.  

 A drenagem de águas da exploração mineira para as linhas de água existentes sem controlo efetivo 

quem serão as entidades competentes para fiscalizar o cumprimento das normativas ambientais. 

 A ETAR de Barroselas encontra-se sobrelotada, por isso, para onde vão as águas de lavagem desta 

exploração mineira. 

 Áreas verdes, cursos água e Rio Neiva será degradado e poluído, ainda mais, a qualidade de vida 

vai ser afetada para o futuro de forma irreversível 

 Processamento do caulino, ocorre a produção de rejeitos líquidos (que são lançados nos rios) e 

sólidos (geralmente aterrados). Esses rejeitos podem conter, além de outros contaminantes, 

concentração de metais como o Ferro (Fe), Alumínio (Al), Zinco (Zn) e Cádmo (Cd), acima do 

permitido pela legislação. Os reflexos dessa contaminação extravasam, frequentemente, os 

limites das áreas de trabalho, atingindo também a topografia, flora, fauna, sistema hídrico e 

morfofisiológico do solo, etc. (Aumond & Balistieri, 1997). 

 Estudos efetuados em ecossistemas aquáticos, de regiões contendo beneficiadoras de caulino, 

indicaram elevadas concentrações de ferro, zinco e cádmio, nos pontos localizados na descarga 

de efluentes e a jusante destes. A contaminação estende-se às amostras de água, material 

particulado, sedimento fluvial e vegetação ribeirinha (Silva et al., 1999). 

 Impacto tão negativo a nível paisagístico e de solos. 

 A insegurança das crateras com mais de trinta metros de profundidade para pessoas e animais, 

destruição de acessos, aumento de trânsito pesado e maquinaria de escavação acarretando mais 

poluição, ruido, poeiras, resíduos a correr para as linhas de água locais. 

 A quem deverão ser imputadas responsabilidade em caso de acidente. 

 Não foi acautelada a requalificação dos terrenos após a extração. 

 Deveria ter sido proposta a reparação das áreas afetadas até então, com a reposição de material 

a preencher os vazios da exploração, reflorestamento, e arranjo das vias e casas degradadas até 

então. Sem falar na saúde de quem padeceu ou padece devido a poluição causada. 

O Cidadão que concorda com o Projeto salienta que as concessões encontram-se já atribuídas desde a 

década de 90. Ressalva, a importância, de manter a exploração deste tipo de recursos minerais, os 

minerais industriais, fonte de matéria-prima para diversas indústrias nacionais de produção de materiais 

cerâmicos como os revestimentos, as faianças, ou as louças sanitárias. 

Numa altura em que se prevê um prolongamento da crise económica por vários anos, o sector extrativo e 

transformador foi um dos poucos sectores que manteve a sua produção e que até pode absorver alguns 

desempregados dos sectores da restauração e hotelaria, mantendo o seu crescimento mesmo em altura 

de crise pandémica.  

 

7.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTA A QUESTÕES DA CONSULTA PÚBLICA 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 

desenvolvida., coincidindo a maioria dos aspetos manifestados com as principais temáticas abordadas e 
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ponderadas na avaliação 

Sem prejuízo deste facto entendeu-se efetuar-se uma apreciação /dar uma resposta a algumas das 

questões levantadas. 

A futura área de extração englobará um conjunto significativo de habitações e outras infraestruturas, 

devidamente autorizadas pelas respetivas Câmaras Municipais, lesando assim os seus proprietários que 

ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de Junho de 2020 ver-se-ão espoliados 

do seu património familiar. Esta ampliação poderá expropriar cerca de uma centena de habitações e 

demais terrenos florestais e/ou agrícolas. 

Retirar os aglomerados populacionais dos espaços territoriais afetos às concessões mineiras, de forma a 

garantir futuramente a sua não expropriação. 

As áreas de concessão atribuídas, respetivamente, em 1994 e 1995, incluem efetivamente zonas 

habitacionais. Contudo, a área do plano de lavra (que compreende as áreas onde a extração dos depósitos 

minerais se irá realizar) não abrange nenhuma dessas zonas. 

 

Impactes negativos para a saúde pública populações (ruído, poeiras, qualidade da água) 

O projeto encontra-se entre aglomerados populacionais, pelo que a poluição atmosférica causada pelo 

acréscimo de poeira causa bastante apreensão pelos efeitos negativos que poderá apresentar ao nível da 

saúde das pessoas, sobretudo as que residem mais próximo, e com impacto óbvio ao nível da fauna e flora 

locais. A recomendação de que se façam estudos de 5 em 5 anos para verificação da qualidade do ar parece 

bastante incipiente para um assunto tão sério como o é o da saúde pública das populações locais. 

Nas condições a impor ao projeto encontram-se previstas, não só um conjunto de medidas de mitigação 

a concretizar mas também a monitorização dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), da 

qualidade do ar, sobretudo no que se refere às poeiras (PM10) e do ambiente sonoro.  

No que se refere ao período de monitorização da qualidade do ar está prevista a realização de duas 

campanhas de monitorização, uma para o local de medição P1 e uma outra para o local de medição P2, 

no primeiro ano após o início da atividade a licenciar. 

A frequência das campanhas ficará condicionada aos resultados obtidos na primeira monitorização. Assim, 

se a concentração média de PM10 no ar ambiente não ultrapassar 80% do valor limite diário (40μg/m3) em 

50% do período de amostragem, conforme os valores limite estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, 

de 23 de setembro, na sua atual redação a periodicidade deverá ser quinquenal. No caso de se verificar a 

ultrapassagem desse valor deverão ser aplicadas medidas de minimização adicionais e a campanha deverá 

ser repetida anualmente. 

A ETAR de Barroselas encontra-se sobrelotada, por isso, para onde vão as águas de lavagem desta 

exploração mineira. 

No que diz respeito à questão da sobrecarga da ETAR importa clarificar que o efluente industrial é 
recirculado não havendo qualquer descarga em meio hídrico, nem para a rede pública. O efluente 
doméstico é tratado num sistema autónomo, uma vez que a unidade não possui ligação à rede pública de 
saneamento (conforme declaração emitida pelos SMAS de Viana do Castelo). 

A possível construção de uma vala, que permitirá a drenagem de águas, em direção à linha de água, 

existente a oeste que vai desaguar no Rio Neiva, que poderá comprometer a qualidade do recurso hídrico 

e afetar a fauna e flora existentes. 

Áreas verdes, cursos água e Rio Neiva será degradado e poluído, ainda mais, a qualidade de vida vai ser 

afetada para o futuro de forma irreversível 

Conforme referido o efluente industrial é recirculado não havendo qualquer descarga em meio hídrico. 
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Foi solicitada a presentação de um projeto da rede de drenagem a instalar que se destina a garantir a 

recolha e encaminhamento das águas pluviais para o fundo da corta.  

Processamento do caulino, ocorre a produção de rejeitos líquidos (que são lançados nos rios) e sólidos 

(geralmente aterrados). Esses rejeitos podem conter, além de outros contaminantes, concentração de 

metais como o Ferro (Fe), Alumínio (Al), Zinco (Zn) e Cádmo (Cd), acima do permitido pela legislação. Os 

reflexos dessa contaminação extravasam, frequentemente, os limites das áreas de trabalho, atingindo 

também a topografia, flora, fauna, sistema hídrico e morfofisiológico do solo, etc. (Aumond & Balistieri, 

1997). 

Estudos efetuados em ecossistemas aquáticos, de regiões contendo beneficiadoras de caulino, indicaram 

elevadas concentrações de ferro, zinco e cádmio, nos pontos localizados na descarga de efluentes e a 

jusante destes. A contaminação estende-se às amostras de água, material particulado, sedimento fluvial 

e vegetação ribeirinha (Silva et al., 1999). 

Salienta-se que não está prevista a rejeição de efluentes em meio hídrico. A eventual presença de metais 

como ferro (Fe), alumínio (Al), zinco (Zn) e cádmio (Cd), relacionada com beneficiação do caulino 

(branqueamento) não se aplica. As conclusões de investigações a que se alude em diversas exposições, 

fundamentando a discordância da execução do projeto, referem-se ao contexto do Brasil há 20 anos, em 

particular a explorações com descarga direta no meio hídrico e que utilizavam na beneficiação do caulino, 

sem qualquer controle ambiental, compostos como o ditionito de zinco, com possíveis contaminantes. 

 

A quem deverão ser imputadas responsabilidade em caso de acidente. 

Nos termos da lei, os concessionários e os diretores técnicos são solidariamente responsáveis pela 
rigorosa aplicação das regras na execução dos trabalhos, com o objetivo de verificação do cumprimento 
do regime regulamentar relativo à exploração de depósitos minerais e do relativo à Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho (DL 162/90, de 22 de maio, DL 88/90 e Lei 54/90 e demais legislação aplicável). No 
entanto, a responsabilidade pelo acidente será avaliada em concreto na eventualidade da respetiva 
ocorrência.  

Quem serão as entidades competentes para fiscalizar o cumprimento das normativas ambientais 

O cumprimento dos termos e condições da decisão a emitir serão acompanhados no âmbito da pós-

avaliação prevista no artigo 26.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 

redação. 

8. CONCLUSÃO 

O projeto tem por objetivo a fusão das áreas de exploração de caulino das concessões C-49 “Alvarães” e 
C-37 “Bouça da Guelha”. Uma vez que os polígonos das mesmas não são inteiramente coincidentes, será 

necessário solicitar a inclusão, nas atuais concessões, de duas pequenas áreas com 2.180 m2 e 302 m2, 

respetivamente. 

Com este projeto pretende-se que a área do plano de lavra passe a ser de 110,9 ha, compreendendo: 74,5 

afetos à área de extração, 22,6 ha correspondentes a áreas de defesa e áreas sem intervenção e 7,6 ha ao 

estabelecimento industrial.  A atividade será faseada: 

 Fase 1 (24 anos) - exploração das áreas B, C e D; 

 Fase 2 (11 anos) – desmonte da área A e continuação da exploração das áreas B e D; 

 Fase 3 (6 anos) Finalização da extração na área D e desmonte da área E. 

A extração inicia-se com a desmatação e decapagem das terras de cobertura. O desmonte é feita a céu aberto, 

por degraus direitos, definindo patamares com um largura nunca inferior a 10m. 

A recuperação paisagística será faseada e inclui, para além da revegetação e implantação de uma cortina 
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arbórea, a reposição topográfica do corredor de passagem da linha de média tensão na área extrativa D, o 

enchimento quase completo do vazio da exploração da área de exploração A, o enchimento parcial da área 

extrativa E e o enchimento mínimo em parte da área extrativa D e a recuperação de uma área com cerca 37 ha 

entre as áreas extrativas C e E. Será preciso recorrer a material exógeno para o enchimento. Prevê-se a 

acumulação de águas pluviais no fundo da corta, formando lagoas abaixo da cota 47 m. 

Os materiais extraídos têm seguimentos distintos. As argilas extraídas (na forma tal-qual) são colocadas em 

depósitos temporários na área extrativa C. Os restantes produtos são remetidos para a instalação industrial 

onde são beneficiados. O transporte das matérias-primas para a unidade industrial implica um movimento de 

cerca de 63 camiões/dia. 

 O processamento tem lugar na instalação industrial onde o caulino residual, areias cauliníticas e saibros são 

submetidos a um processamento industrial por via húmida (lavagem), de forma a obter-se o caulino. Este é 

depois prensado para reduzir a humidade e armazenado. Para dar resposta às necessidades de mercado, após 

a fase de prensagem, pode ainda ser submetido à secagem e/ou pulverização, obtendo-se caulino granulado 

ou em pó. 

As areias resultantes dos processos de lavagem e classificação, seguem para stockagem e venda, a fração 

inferior a 25 mm, é excluída como rejeitado seguindo para deposição temporária para utilização posterior, na 

recuperação paisagística.  

A expedição dos produtos é feita por camião estimando-se um volume diário de 47,2 camiões/dia, ou seja 4,4 

por hora entre as 8h00 e as 19h00, o que corresponde à manutenção da situação atual. 

A unidade de extração funciona seis dias por semana, entre as 8h00 e as 17 horas e a instalação industrial 24/ 

24 horas, seis dias por semana. Os atuais 36 postos de trabalho serão mantidos, não se prevendo a criação de 

emprego.  

Atendendo à tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a natureza dos 

aspetos ambientais associados, foram considerados mais relevantes para a decisão os fatores Geologia e 

geomorfologia, Socioeconomia, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Recursos Hídricos, e património cultural. 

Sem prejuízo, foram também avaliados os fatores, solo e uso do solo Ordenamento do Território, Alterações 

Climáticas, Sistemas Ecológicos e Paisagem. 

Os impactos positivos associados ao projeto prendem-se com a exploração de um recurso geológico –  caulino, 

com valor acrescentado para a indústria e bem de exportação e a manutenção dos atuais 36 postos de trabalho 

da empresa e emprego indireto, associado ao transporte dos produtos, à restauração e à indústria que utiliza 

os caulinos, areias e argilas como matéria-prima.  

Uma vez que a mina se encontra já em atividade pelo menos desde os anos 90 do século passado (existindo 

alvarás anteriores) os impactes associados à extração do depósito mineral já ocorrem.  

Os impactes negativos estão, genericamente, associados a: 

 Emissão de poeiras pela extração e o transporte dos minerais até à unidade de processamento (cerca 

de 63 camiões/dia), utilizando caminhos não pavimentados; 

 Ruído associado ao funcionamento da maquinaria mas, sobretudo decorrente do funcionamento da 

instalação industrial (24H/dia, seis dias por semana). Esta localiza-se junto à EN 305 e tem habitações 

localizadas na sua envolvente direta; 

 Tráfego de veículos pesados gerado pela instalação (47,2 camiões/dia, ou seja, 4,3 camiões/hora); 

 Interferência com monumentos megalíticos (Mamoas dos Barros Brancos existentes na área prevista 

para a exploração ou na sua proximidade imediata; 

 A segurança de pessoas e veículos que circulam nos dois 2 caminhos públicos (Um no sentido 

Norte/Sul, que corresponde a caminho de Santiago e outro no Sentido Este/Oeste), que atravessam o 
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núcleo de exploração, face à proximidade das cortas às vias; 

 Impactos na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos; 

 Impactos paisagísticos associados à desmatação/desflorestação e à alteração da morfologia; 

 Perda de solos, alguns integrados na reserva agrícola nacional. 

Considera-se que estes impactes são todavia mitigáveis através da implementação da Recuperação Paisagística 

e do cumprimento de todas as disposições previstas no presente parecer, devendo ser monitorizados ao longo 

do período de vida do projeto.  

Verifica-se genericamente a compatibilidade com os instrumentos de Gestão territorial. No que se refere ao 

Plano Diretor Municipal de Barcelos a exploração de recursos geológicos em causa é conciliável com as diversas 

categorias e subcategorias de espaços que com ele coexistem, na perspetiva de que após o termo da 

exploração a área em causa seja restituída aos usos e ao objetivo de contribuição de preservação de proteção 

ambiental e reposição da relevância ecológica e paisagística deste território, subjacente aos usos dominantes 

das categorias de espaço que integra, e à vocação prevista no plano para esta área. 

No que se refere ao PDM de Viana do Castelo a viabilização da atividade de exploração de recursos geológicos 

na área da concessão que se localiza em território abrangido pelo PDM de Viana do Castelo é consequência 

dessa servidão, já que a qualificação de solo assenta antes numa estratégia de valorização e reabilitação dos 

recursos ambientais e paisagísticos da área, instituindo usos dominantes dificilmente conciliáveis com essa 

exploração mas admitidas pelo valor económico do recurso. O município considerou assim, a viabilidade da 

pretensão condicionada à emissão de reconhecimento do interesse municipal para autorização de atividade 

económica de valor estratégico e reconhecimento pela assembleia municipal como investimento de interesse 

público municipal. Prevê-se no final da exploração o retorno aos usos de solos previstos no PDM. Assim, será 

necessário reformular o PARP adaptando-o a este condicionamento. 

 Sublinha-se, ainda, a importância de garantir que não incidem em área classificada como REN atividades e/ou 

ações não compatíveis com o respetivo regime jurídico e a necessidade de obter pronúncia da ERRAN relativa 

a áreas integradas na Reserva Agrícola e da APA/ARHN no que se refere a intervenções no Domínio Público 

Hídrico. 

Os pareceres externos remetidos pelos Municípios, onde se localiza a mina, identificam um conjunto de 

impactos associados ao projeto, propondo o município de Vianna condições para a sua implementação e 

considerando o de Barcelos, que face aos mesmos, o projeto deveria merecer decisão desfavorável.   

Já no que se refere aos resultados do muito participado procedimento de consulta pública (46 exposições) estes 

expressam preocupação relativamente à continuidade de exploração da mina, discordando, na sua maioria da 

aprovação da ampliação. Apenas a junta de Freguesia de Punhe colocou condições para a execução do projeto 

e um cidadão salientou a importância, de manter a exploração deste recurso mineral industrial. 

No capítulo 9 do presente parecer encontra-se previsto um conjunto de condições para a execução do projeto 

– medidas de minimização e programas de monitorização, bem como um plano de integração e recuperação 

paisagística, com o objetivo mitigar os impactes identificados e dar resposta às preocupações demonstradas 

por autarquias e comunidades locais. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar, medidas e programas 

de monitorização a adotar, detalhados no capítulo 9 do presente parecer, poderá contribuir para a minimização 

e compensação dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que os impactes residuais (isto 

é, que subsistirão) não serão de molde a inviabilizar o projeto 

Importa ainda referir que o projeto vai ser acompanhado, no âmbito do procedimento de pós-avaliação, cujo 

objetivo se prende com a avaliação da eficácia das medidas fixadas para evitar, minimizar ou compensar os 

impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, nas fases de exploração e desativação, definindo, se 

necessário, a adoção de novas medidas. Neste âmbito serão realizadas auditorias à instalação, analisados 
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relatórios de monitorização e outros de forma a verificar o cumprimento das condições impostas na declaração 

de impacte ambiental.  

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto do “Projeto de Ampliação e Fusão dos 

Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães)”, 
condicionado ao cumprimento das disposições que se indicam no capítulo seguinte. 

  



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3357 

 

 
Projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães) 

71 

9. CONDIÇÕES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Apresentar à entidade licenciadora, no prazo de 30 dias após emissão da presente decisão, o pedido 

de alteração de área das concessões de forma a integrar na “área extrativa C” a área com 2.180 m2 
e na “área extrativa  E” a área com 302 m2  que se localizam fora das concessões atuais. 

A  exploração nestas áreas fica condicionada à atribuição do direito à exploração de depósitos 

minerais. 

2. Obter pronúncia favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola (ERRAN) quanto à utilização não 

agrícola de áreas integradas na RAN, de acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 

de março com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Previamente à aprovação do Plano de Lavra: 

1. Projeto da rede de drenagem a instalar para a recolha e encaminhamento das águas pluviais para o 

fundo da corta. Esta rede deverá também integrar o espaço a céu aberto da área de tratamento e 

beneficiação dos materiais extraídos. 

Até 3 meses após a emissão da DIA 

2. Projeto Recuperação e Integração Paisagística (PRIP) que deve integrar na sua conceção as seguintes 

orientações: 

i. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 

escala adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Plano/Programa 

de Manutenção incluindo o adequado Cronograma e Mapa de Quantidades. 

ii. O Plano deve ser elaborado, preferencialmente, por um especialista em Paisagem, assim como 

por um biólogo que contribua para um desenho ecológico e aproveitamentos das valências 

naturais em presença. A sua execução/implementação deve ser de igual modo seguida pelos 

mesmos especialistas autores do PRIP. 

iii. Deverá contemplar todas as áreas dentro do “Núcleo de Exploração” que devem ser 
devidamente identificadas e referenciadas, representadas graficamente e apresentadas em 

cartografia para conhecimento da abrangência espacial do PRIP: áreas sem uso e degradadas em 

solo nu; áreas com estrato herbáceo ralo e descontínuo; locais erosionados; vários acessos 

redundantes e dispersos pela propriedade e faixas para a constituição de novas cortinas 

arbóreas-arbustivas e reforço das existentes. 

iv. Para cada área identificada, e referenciada, deverá ser realizada a sua caracterização quanto à 

Situação de Referência, que deverá ser suportada através de um registo fotográfico, assim como 

a cada uma das referidas áreas deverá corresponder todo o conjunto de ações a realizar, desde 

a descompactação até à aplicação do material vegetal e das espécies. 

v. Proposta de Faseamento temporal e espacial, devendo, neste último, haver representação 

gráfica da sequência ou do faseamento. 

vi. A identificação e representação gráfica em cartografia de todas as áreas que foram objeto de 

integração e recuperação paisagística até à data apoiado num registo fotográfico de cada área e 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3357 

 

 
Projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães) 

72 

a sua caracterização quanto ao sucesso e atual estado vegetativo/maturação. 

vii.  Identificar cartograficamente as diferentes áreas com diferentes características edafoclimáticas 

e potenciais que o território gera, tais como as linhas de água e/ou drenagem preferencial – 

enquanto sistema húmido - e zonas de cumeadas ou topos de cabeços ou de elevações – sistema 

seco. 

viii. Para os locais com erosão a proposta para a sua solução deverá considerar técnicas de 

Engenharia Biofísica ou Natural, que devem considerar cumulativamente materiais inertes, 

madeira e vegetação autóctone.  

ix. A constituição de cortinas arbóreo/arbustivas junto às instalações da Motamineral, expostas à 

via imediatamente adjacente N305/Rua de Alvarães, a poente, e à Rua da Fábrica, a NE. 

x. As espécies a usar deverão ser exclusivamente autóctones ou naturalizadas na região, devendo 

ser definido as suas dimensões – altura, diâmetro à altura do peito (dap) /perímetro à altura do 

peito (pap). 

xi. No âmbito da vegetação a abater deverá ser contemplado o seu transplante e a que vier a ser 

abatida deverá ser compensada com igual número de exemplares das mesmas espécies no PRIP, 

sobretudo, se vier a ser detetada a presença de exemplares do género Quercus. 

xii. Preservar as zonas de matos mais densas e com maior valor ecológico e paisagístico que ocorram 

em forma de “ilha”, ou que se possam constituir como tal. 

xiii. Potenciar ou criar as situações de clareira/orla/bosquete e de reforço de vegetação arbustiva ou 

de porte arbóreo nas linhas de água e escorrência preferencial/natural. 

xiv. Proposta de conversão de áreas florestais para arborização com espécies autóctones. 

xv. Proposta de sementeiras e áreas para tal, se houver o objetivo de permitir o pastoreio. As 

espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes nos prados da região. Em 

alternativa pode fazer-se recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o 

recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e do combate 

à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as 

espécies de avifauna e outras existentes e potenciais. 

xvi. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado de 

certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A sua 

origem deverá ser local. 

xvii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 

taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 

vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à 

Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, 

considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em 

causa ou em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

xviii. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 

espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade 

do material (vegetal) combustível. 

xix. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 

no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos 

locais a recuperar e mais sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação 

e a instalação da vegetação natural, semeada e plantada. 
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xx. Apresentação de relatório anual, durante pelo menos 3 anos, de acompanhamento da 

implementação do PRIP. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, 

devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica 

das situações assim como indicar medidas de correção dos problemas detetados. Para 

elaboração registo fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 

estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de 

obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se 

sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 
diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a 

envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra 

devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar o 

caderno de encargos da empreitada. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e 

término das fases de construção e de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da 

obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 

auditorias por verificadores qualificados pela APA. Atendendo a que o projeto em causa não tem uma 

fase de construção, as duas auditorias previstas na disposição acima referida devem ser realizadas 

durante o primeiro e terceiro anos de exploração das áreas de ampliação. 

A realização de auditorias deve ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização 

das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria 

devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de 

AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

Alterações ao plano de lavra ou às condições de exploração devem ser comunicadas à Autoridade de AIA, 

no sentido de acautelar que as condições preconizadas na presente decisão permanecem válidas e a 

cumprir os objetivos a que se destinam. 

Fase Prévia à Exploração  

1. Contemplar, no PARP e no Plano de Lavra, soluções para a fase de desativação que incorporem 
adequadamente os objetivos de valorização ambiental e paisagística, atendendo à vocação 
preferencial que ambos Planos Diretores Municipais conferem à área de preservação e manutenção 
de valores ambientais e paisagísticos. A solução final deve ser compatível com os instrumentos de 
gestão territorial e quadro legal em vigor à data de desativação, e ser aprovada pelas entidades 
competentes. 

2. Efetuar Acompanhamento arqueológico garantindo que: 

i. os trabalhos de acompanhamento deverão ser realizados na fase de desmatação e decapagem 

superficial do terreno e em todas as etapas de exploração que consistam na mobilização de 

sedimentos (desmatação, escavação, revolvimento e aterro), quando não são detetadas 

ocorrências que impliquem a definição de medidas particulares e pontuais; 

ii. os trabalhos de acompanhamento deverão a permitir a leitura abrangente e precisa da área a 

explorar onde se encontram referenciados os monumentos megalíticos; 

iii. Se no decurso do acompanhamento arqueológico forem identificados novos elementos 
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patrimoniais, poderão ser adotadas novas medidas de minimização a determinar pela tutela.   

3. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas funcionais da obra que não 

tenham sido prospetadas nesta fase de avaliação ou que não apresentaram condições de visibilidade., 

nomeadamente as áreas de possível implantação dos monumentos megalíticos. Os resultados obtidos 

poderão determinar ajustes ao projeto e a adoção de medidas de minimização complementares 

específicas. 

4. Se durante a fase de exploração, forem encontrados vestígios arqueológicos, os trabalhos deverão ser 

suspensos nesse local, ficando o Proponente obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património 

Cultural. 

5. Para a Mamoa de Barros Brancos 4 (OP1) e para a Mamoa de Barros Brancos 5 (OP2): 

i. Realizar a prospeção dirigida, após a desmatação, com vista à relocalização e delimitação 
do monumento.  

ii. Definir uma área de proteção de 50 metros. 

iii. Implementar sinalização e vedação.  

iv. Apresentar, no máximo no prazo de um ano após a emissão da presente decisão, um 
relatório preliminar com os resultados destes trabalhos de relocalização 

6. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações.  

7. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental e patrimonial para os trabalhadores, com 
enfoque nas medidas de minimização preconizadas no presente parecer  

 

Fase de exploração 

8. Recuperar a área intervencionada localizada fora do núcleo de exploração (a este da área extrativa C), 
com a maior brevidade possível, conforme previsto no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 
e tendo em conta o PRIP. 

9. Proceder à vedação e sinalização das áreas objeto dos trabalhos de exploração, impedindo a livre 
entrada e circulação de veículos ou pessoas e alertando para os riscos resultantes dos trabalhos em 
elaboração e da existência atual e futura de crateras de escavação. 

10. As operações de desmatação devem ser faseadas, consoante as necessidades de abertura de novas 
frentes de trabalho, de forma a reduzir, tanto quanto possível, a área de solo a descoberto 
minimizando os fenómenos erosivos. 

11. Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não abrangidas por movimentos de terras 
deve ser protegida e valorizada, limitando-se o abate de árvores e arbustos ao exclusivamente 
necessário. 

12. A remoção dos solos, durante as operações de preparação do terreno para o desmonte, deve ocorrer 
se possível no período seco e ser efetuada de forma a preservar a camada superficial de terra vegetal, 
em pargas devidamente protegidas dos ventos e das águas de escorrência, de modo a evitar a erosão 
e deslizamento de terras e a preservar as características deste material para as operações de 
recuperação paisagística. 

13. As terras de cobertura devem ser armazenadas em pargas com altura não superior a 1,50 m e com 
coroamento côncavo de 0,3 m de largura. 

14. As pargas devem ser construídas de forma estável e protegidas por tela apropriada, de modo a evitar 
a erosão hídrica e eólica. 

15. Se o armazenamento em pargas se mantiver por períodos superiores a 6 meses efetuar a sua proteção 
com sementeira para prevenir a respetiva erosão e contribuir para o enriquecimento em matéria 
orgânica. 
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16. Garantir a estabilidade do terreno através de frentes de desmonte com taludes adequados, de acordo 
com as dimensões definidas no Plano de Lavra. 

17. Garantir aa estabilidade das plataformas que sustentam os arruamentos que atravessam ou limitam a 
exploração, com o eventual aumento da dimensão das plataformas que lhe são confinantes de forma 
a evitar o seu colapso. 

18. Dimensionar de forma adequada dos depósitos temporários de materiais, com declives pouco 
acentuados e um sistema de drenagem, de modo a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 

19. O local de deposição deve ser mantido em boas condições de drenagem. 

20. Verificar antes e após o período de maior precipitação os percursos preferenciais de escoamento 
superficial de modo a prevenir/ corrigir eventuais perturbações. 

21. A construção de novos acessos no interior da exploração deve evitar cruzar trajetos preferenciais das 
águas pluviais. Não sendo possível, devem ser construídas passagens hidráulicas, de forma a garantir 
que a drenagem é transversal ao acesso as quais devem ser mantidas limpas e em bom estado de 
funcionamento. 

22. Manter os caminhos vicinais, em bom estado de conservação e com os correto encaminhamento das 
águas pluviais de forma a evitar a erosão e degradação dos pavimentos. 

23. Garantindo um perfil regular do arruamento ao longo do seu traçado para os todos os caminhos 
públicos que confinam com a exploração. 

24. Considerar a possibilidade de pavimentar os caminhos públicos que cruzam a área de exploração. 

25. Proceder à manutenção e limpeza das valetas de drenagem, de forma a garantir a capacidade de 
escoamento das águas pluviais.  

26. Garantir a proteção e preservação ambiental do regato das Neves ou das Boucinhas, dada a sua 
proximidade. 

27. Evitar a circulação de maquinaria e de pessoas fora dos acessos que já existem ou fora das futuras vias 
do projeto. 

28. Condicionar a circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas deve ser condicionada às zonas de 
trabalho e aos acessos definidos, evitando-se assim uma maior afetação do solo e do coberto vegetal. 

29. Manter ou reforçar a plantação de cortinas arbóreas nas áreas de defesa e área sem intervenção, para 
que estas sirvam de barreira à passagem de poeiras para as áreas envolventes. 

30. Adoção de soluções de cortinas arbóreas ou outro tipo de vegetação de forma a reduzir o impacto 
paisagístico da intervenção, em particular nos percursos visuais imediatos adjacentes aos caminhos 
públicos confinantes. 

31. Os caminhos não pavimentados de circulação interna e devem ser frequentemente regados e com 
maior frequência nos períodos secos e dias ventosos. Os caudais destas aspersões devem ser apenas 
os suficientes para atenuar a dispersão atmosférica de poeiras sem provocar, por escoamento 
superficial, arrastamento de materiais. 

32. Todos os veículos de transporte de materiais que saiam da exploração devem circular com a carga 
devidamente protegida por uma lona. 

33. Instalar equipamento lava-rodados na entrada da empresa. 

34. Pavimentar a área entre a portaria e a rua de Alvarães. 

35. Manter limpos os acessos e as zonas de interface exploração-vias públicas. 

36. A velocidade de circulação dos veículos no interior da área do projeto deve ser limitada a 20 km/h. 

37. A velocidade de circulação dos veículos que fazem a expedição do produto final deve ser limitada a 30 
km/h no interior dos aglomerados populacionais e em estradas municipais. 

38. Ponderar o transporte de produtos por ferrovia dada a proximidade do apeadeiro de Alvarães, da 
Linha do Minho e os impactes associados ao transporte em veículos pesados. 

39. Utilizar unicamente equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação 
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aplicável. 

40. Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 
presentes em obra, mantendo-se os registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por 
equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respetivo fabricante, 
assegurando a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas decorrente de derrames 
acidentais e garantido o cumprimento dos limites de emissão sonora. 

41. Efetuar a manutenção das máquinas e veículos exclusivamente na área da oficina. Havendo 
necessidade de proceder a reparações fora da oficina, estas devem ocorrer sobre área 
impermeabilizada ou sobre bacia de retenção estanque. 

42. Dadas as características geológicas do local, em caso de acidente durante o manuseamento de 
máquinas e equipamentos (derrame ou fuga de combustíveis, óleos hidráulicos ou lubrificantes, entre 
outros), os produtos derramados devem ser imediatamente contidos e o material geológico 
contaminado imediatamente removido, até que não sejam percetíveis vestígios do derrame, de forma 
a minimizar a contaminação do solo e recursos hídricos subterrâneos por substâncias ou misturas 
perigosas. 

43. Criar pontos de apoio com materiais absorventes, destinados a serem utilizados para conter as 
fugas/derrames de combustíveis e de óleos hidráulicos e lubrificantes que possam ocorrer nas frentes 
de desmonte ativas, e no(s) trajeto(s) do material extraído para as instalações industriais, 
nomeadamente para a unidade de classificação e lavagem. 

44. Criar um local devidamente impermeabilizado e coberto (como seja um contentor ou outro), na zona 
da oficina, destinado à armazenagem temporária de solo ou outro material geológico contaminado, e 
implementar medidas destinadas a minimizar a sua lixiviação ou a dispersão de partículas pelo vento. 
Quaisquer escorrências devem ser recolhidas e encaminhadas para destino adequado. 

45. Proceder à inspeção e limpeza periódica das fossas afetas às instalações sociais e administrativas e do 
separador de hidrocarbonetos, a fim de evitar possíveis fugas. 

46. Efetuar a remoção da interligação existente entre a bacia de retenção do depósito de combustível e o 
separador de hidrocarbonetos. Por forma a minimizar a afluência de água da chuva à bacia de 
retenção, pode equacionar-se a cobertura do depósito de combustível. 

47. Efetuar a inspeção periódica da bacia de retenção sob o depósito de combustível móvel, prevenindo 
assim eventuais transbordos inadvertidos de combustível. 

48. O separador de hidrocarbonetos deve ser sujeito a manutenção e limpeza periódicas, por forma a 
manter uma eficiência adequada de tratamento. 

49. Implementar bacias de retenção nas zonas armazenamento e manuseamento de substâncias 
perigosas. 

50. Implementar um plano de verificação de fugas de água, nomeadamente na rede de adução e 
distribuição de água.  

51. Garantir que os materiais estéreis, como terras de empréstimo, para os aterros necessários aos 
trabalhos de requalificação do PARP não são provenientes de áreas integradas em Reserva Ecológica 
Nacional. 

52. Garantir que, para enchimento dos vazios de escavação, apenas são recebidos solos e rochas não 
contaminados. Os solos que, pela sua origem (locais onde ocorreram atividades potencialmente 
contaminantes do solo) ou características visuais, possam apresentar contaminação devem ser 
recusados ou, em alternativa, avaliada a sua eventual contaminação. A amostragem, a realizar por 
lotes de material com a mesma origem, deve contemplar, no mínimo, metais (arsénio, cádmio, 
chumbo, cobre, crómio, mercúrio, níquel e zinco), BTEX, PAH e TPH, e os resultados serem comparados 
com a tabela adequada do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019), para 
determinação da existência de contaminação. Estes solos, considerados resíduos, devem ainda ser 
objeto de ensaios de lixiviação, apenas podendo ser depositados solos exógenos que cumpram os 
critérios de admissibilidade em aterro de resíduos inertes.  
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53. Acompanhar a evolução do coberto vegetal e da estabilização dos solos, de forma a corrigir eventuais 
situações de instabilidade e de arraste de materiais, bem como proceder à reposição de plantações já 
efetuadas, caso necessário. 

54. Sempre que ocorra alguma degradação do coberto vegetal devem ser aplicadas medidas adequadas 
ao seu restabelecimento. 

55. Promover o potencial das lagoas após recuperação para fomento da fauna piscícola e de anfíbios e 
répteis, nomeadamente ao nível da qualidade da água, condições hidromorfológicas, fauna 
macrobentónica e de vertebrados, fauna piscícola. 

56. Na modelação final deve ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas a uma boa 
aplicação do material de cobertura e do coberto vegetal previsto, de forma a evitar a ocorrência de 
fenómenos erosivos. 

57. Acompanhar a execução dos aterros e a modelação final das áreas extrativas de modo a garantir a 
drenagem no sentido da rede hidrográfica natural. 

58. Acompanhar a drenagem nas áreas recuperadas, ponderando a execução de valas para 
encaminhamento das águas, caso ocorram fenómenos de acumulação de água ou o arraste de 
materiais para jusante. 

59. Os fertilizantes e corretivos devem ser aplicados de acordo com as Boas Práticas. 

60. Vedar as áreas que vão sendo recuperadas, para proteção do coberto vegetal. 

61. Reforçar a cortina arbórea nas áreas de vegetação a preservar, em particular na envolvente da área 
em recuperação sempre que se detetem descontinuidades. Esta medida deve ser implementada na 
Fase I do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 

62. Nas plantações previstas para a área em recuperação paisagística (limite este do núcleo de exploração, 
a norte da área E) deve ser dada prioridade à plantação de freixo, de forma a “fechar” a cortina arbórea 
que será criada entre o depósito de estéreis e a povoação de Alvas. 

63. Considerar formas de concretizar as propostas de medidas de compensação, sugeridas em sede de 
consulta pública, em articulação com as autarquias e comunidade local. Neste contexto, destaca-se 
em particular a importância do proponente contribuir para a intensificação do estudo da presença 
humana neste território, concretamente, no período megalítico (Mamoas dos Barros Brancos), com 
vista à eventual musealização de exemplares representativos. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

Garantir a implementação dos programas e o cumprimento das obrigações de reporte à autoridade de AIA 

e à entidade licenciadora. 

1. Monitorização dos Recursos Hídricos 

Recursos hídricos superficiais  

Objetivo: monitorização da influência do escoamento superficial do núcleo de exploração nas linhas de 

água na envolvente à área de exploração e nos caminhos de acesso à exploração; avaliar a qualidade da 

água armazenada nas lagoas de acumulação de água e verificar a boa execução das medidas de 

minimização propostas no EIA. 

Locais de monitorização: caminhos, rede hidrográfica do núcleo de exploração e sua envolvente próxima, 

lagoas de acumulação de água e caixa à saída do separador de hidrocarbonetos.  

Parâmetros a monitorizar:  

• Caminhos e rede hidrográfica: estado da rede de drenagem no núcleo de exploração e sua 

envolvente próxima; 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3357 

 

 
Projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães) 

78 

• Lagoas de decantação: pH, condutividade elétrica, carência química de oxigénio (CQO), sólidos 

suspensos totais (SST) e óleos minerais; 

• Efluente proveniente do separador de hidrocarbonetos: pH, condutividade elétrica, carência 

química de oxigénio (CQO), sólidos suspensos totais (SST) e óleos minerais; 

Frequência de amostragem: campanhas semestrais, a realizar nos meses de março e setembro, cobrindo, 

desta forma, os momentos mais significativos do ano hidrológico. 

Caso ocorra algum acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas superficiais, deve 

ser desenvolvido um programa de monitorização que permita acompanhar a evolução, sobretudo da 

qualidade, dos recursos hídricos superficiais na área. 

Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e 

acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de modo 

a despistar as causas prováveis das alterações verificadas. 

Critérios de avaliação: evolução dos resultados obtidos no estabelecimento da situação de referência e ao 

longo da implementação do Plano de Monitorização, bem como os valores patentes no Decreto-Lei nº 

236/98, de 1 de agosto; 

Técnicas e métodos de amostragem: inspeção visual das estruturas de drenagem e registo fotográfico 

através de equipamento com GPS, verificando a sua integridade e efetuando correções sempre que 

necessário.  

As amostras de água devem ser recolhidas para recipiente adequado e serão analisadas em laboratório, 

assegurando as técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a realização 

das análises de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação 

atual, bem como as especificações técnicas constantes do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.  

 

Recursos hídricos subterrâneos  

Objetivo: avaliar a evolução do nível piezométrico na envolvente ao projeto, de modo a detetar e corrigir 

atempadamente eventuais desvios aos impactes esperados; verificar a boa execução das medidas de 

minimização propostas no EIA. 

Locais de monitorização: nos poços georreferenciados no quadro seguinte, ou outros poços próximos, em 

caso de inacessibilidade e cuja localização seja previamente autorizada pela APA/ARH-Norte. 
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Figura n.º 9 – Locais de Amostragem de Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

Frequência de amostragem: campanhas semestrais, a realizar nos meses de março e setembro, cobrindo, 

desta forma, os momentos mais significativos do ano hidrológico. 

Parâmetros a monitorizar: cota absoluta do nível da água subterrânea. 

Critérios de avaliação: evolução dos resultados obtidos na situação de referência e ao longo da 

implementação do Plano de Monitorização; 

Técnicas e métodos de amostragem: medição in-situ através de uma sonda de nível elétrica, com precisão 

mínima de 1 cm.  

Os relatórios deverão assegurar o cumprimento do disposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro e qualquer alteração ao Plano de Monitorização (periodicidade, parâmetros, locais, …) deverá 
ser submetida a parecer prévio da APA/ARH-Norte. 

 

2. Monitorização da Qualidade do Ar 

O Plano de Monitorização da Qualidade do Ar pretende, verificar se os valores de concentração de 

partículas (PM10), junto dos recetores sensíveis potencialmente afetados pela atividade da pedreira se 

enquadram nos parâmetros legais em vigor, e por outro lado averiguar a eficácia das medidas de 

minimização implementadas no decorrer do projeto.  

Parâmetros a monitorizar  

Deverá ser determinada a Fração PM10 de partículas em suspensão no ar ambiente. Deverão ainda ser 

medidos os parâmetros meteorológicos: vento (velocidade média (km/h) e (frequência (%)), precipitação, 

temperatura e humidade relativa.  
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Locais de monitorização  

Deverão ser monitorizados os recetores sensíveis identificados conforme localização apresentada na 

Figura 8.1 do estudo apresentado (local P1 e P2). Os locais de amostragem deverão localizar-se, se possível, 

junto às habitações mais expostas, com a salvaguarda que em situações de reclamações serão efetuadas 

medições no local em causa.  

 

 

  Figura n.º 10 - Locais de Monitorização da Qualidade do Ar  

 

Frequência de monitorização 

Deverão ser realizadas duas (2) campanhas de monitorização, uma (1) para o local de medição P1 e uma 

outra para o local de medição P2 no primeiro ano após o início da atividade a licenciar. As medições, para 

cada local de medição deverão ser realizadas num período de 7 dias (incluindo fim de semana). As 

monitorizações deverão ser efetuadas, em período seco e sob condições normais de laboração. No período 

seco (maio a setembro) que corresponde ao período mais desfavorável: somatório dos períodos de 

medição superior ou igual a 7 dias e colheitas de 24 horas. 

Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados 

A frequência das campanhas ficará condicionada aos resultados obtidos na 1.ª monitorização. Assim, se a 

concentração média de PM10 no ar ambiente não ultrapassar 80% do valor limite diário (40μg/m3) em 50% 

do período de amostragem, conforme os valores limite estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 
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23 de setembro, na sua atual redação a periodicidade deverá ser quinquenal. No caso de se verificar a 

ultrapassagem desse valor deverão ser aplicadas medidas de minimização adicionais e a campanha deverá 

ser repetida anualmente. 

Técnicas e métodos de amostragem 

NP EN 12341:2014 “Qualidade do ar - Método de medição gravimétrica padrão para a determinação da 

concentração em massa PM10 ou PM2,5 de material particulado em suspensão”. 

Medidas de Minimização e Compensação 

As medidas de minimização/compensação devem ser devidamente identificadas, detalhadas e 

calendarizadas pelas diversas fases do estudo e respetivos locais, para verificação do cumprimento de 

eficácia das mesmas para o indicador sobre a qualidade do ar. Devem ser apresentadas evidências (registo 

fotográfico das mesmas). 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e revisão do programa de monitorização 

Deverão ser entregues à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA) relatórios de 

monitorização sempre que se realizem campanhas de monitorização. O programa de monitorização 

deverá ser revisto, em cada relatório de monitorização, de acordo com os resultados obtidos, 

queixas/reclamações que eventualmente possam ser consideradas relevantes em matérias de impactes 

de qualidade do ar ambiente. 

 

3. Monitorização do Ambiente Sonoro 

Objetivos: Avaliar a conformidade dos valores determinados com os estabelecidos no Regulamento Geral 

do Ruído e verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA. 

Parâmetros a monitorizar: LAeq em dB(A) e espectro em terço de oitavas. Deverá ser analisado o 

cumprimento do critério de exposição máxima e do critério de incomodidade. 

Locais de monitorização: Considera-se que aos pontos propostos, P1, P3 e P5, se devem adicionar os 

pontos P2 e P4.  

 

Figura n.º 11 – Pontos de Monitorização do Ruído 
(Fonte: Anexo VIII – Ambiente Sonoro) 
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Caso surjam reclamações, esses recetores devem também ser monitorizados. Se o recetor sensível estiver 

também sujeito à influência sonora significativa de outras fontes, deve haver um ajuste na localização do 

ponto de monitorização de forma a minimizar aquelas influências. 

Técnica e métodos de amostragem: Os trabalhos deverão ser efetuados de acordo com o Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral do Ruído) e com as especificações constantes das normas 

NP ISO 1996: 2011 (partes 1 e 2) e ISO 9613-2:1996 (conforme versão que venha a ser atualizada ou 

revista).  

Frequência da amostragem: A amostragem deve seguir a seguinte frequência:  
 A 1ª campanha de monitorização deve ocorrer no ano início de implementação do projeto e a 2ª 
campanha no(s) ano(s) em que a frente de exploração mais se aproxime dos pontos de avaliação. 
 
Medidas de gestão ambiental a implementar: Se no decorrer da monitorização se verificarem níveis 
sonoros anómalos, deverá ser analisada a sua origem e implementadas medidas de minimização 
adequadas. Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 
imediatamente após a reclamação, e esse local deverá ser incluído no conjunto dos pontos a monitorizar. 
 
Relatório de monitorização: Os resultados obtidos serão apresentados em relatórios periódicos para cada 
uma das campanhas efetuadas. Para os anos seguintes será seguida uma metodologia idêntica àquela, 
com salvaguarda da inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação. Os 
relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Na elaboração do 
relatório de monitorização deve ser consultado o documento “Notas Técnicas para Relatórios de 

Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração” publicado em novembro de 2009 e 
disponível no portal da APA. 

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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