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O presente relatório é a resposta ao Pedido de Elementos Complementares (PEC), do
processo n.º AIA 3357, do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
associado ao licenciamento do Projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de
Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49
(Alvarães), localizados nos concelhos de Viana do Castelo e Barcelos.

1. PAISAGEM
1.1. Efetuar a Revisão da Carta de Qualidade Visual da Paisagem.
Considera-se que a reapreciação integral solicitada da Carta de Qualidade Visual
não foi devidamente realizada.
Várias áreas agrícolas, de dimensão apreciável, e, sobretudo, compartimentadas
por sebes vivas e por vezes em socalcos, enquadram-se numa valoração em
termos de Qualidade Visual superior à considerada sendo que se revela sempre
necessário ter em consideração o contexto cénico do território delimitado pela
Área de Estudo. No contexto em causa as áreas agrícolas surgem equiparadas, em
termos de valor cénico, às áreas florestais que, maioritariamente, são
homogéneas e de eucalipto e/ou de pinheiro bravo.
Por outro lado, determinadas áreas urbanas, sobretudo, quando mais
concentradas, configuram uma valoração cénica menor do que a considerada
maioritariamente pata toda a Área de Estudo.
No que se refere às quintas as mesmas devem ser consideradas como uma unidade
e não se deve considerar apenas uma parte ou a parte edificada.
Esta consideração tem ainda maior relevo quando se trata de quintas históricas.
Importa também referir a importância de locais que fazem parte do sistema de
vistas privilegiado da paisagem em presença e que devem ser ponderados na
valorização dos locais como o caso do Monte do Crasto.
De acordo com o solicitado, a carta de Qualidade Visual da Paisagem foi revista nos
seguintes pontos:
a) Foi revista a delimitação das áreas agrícolas de dimensão apreciável, e,
sobretudo, compartimentadas por sebes vivas e por vezes em socalcos, tendo
como base a interpretação dos ortofotomapas disponibilizados pela DGT (2018).
Nestas áreas foi realizada a alteração da classificação de QVP média para alta.
b) A área urbana foi considerada de QVP média.
c) As quintas foram demarcadas com recurso aos ortofotomapas (DGT, 2018),
considerando como limite a presença de muros, sebes ou outras estruturas físicas
(ver os extratos seguintes). Neste contexto, foi revista a delimitação das quintas
com as referências 9, 10 e 12 e acrescentado o Crasto (13).
Designação

Concelho

Freguesia

1

Quinta da Bouça d' Arques

Viana do Castelo

Vila de Punhe

2

Quinta da Casa do Monte de Roques

Viana do Castelo

Vila de Punhe

3

Quinta associada à capela do Sr. do Bonfim

Viana do Castelo

Vila de Punhe

4

Quinta associada à Casa da Torre das Neves

Viana do Castelo

Mujães

5

Mosteiro Beneditino

Barcelos

Aldreu
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Designação

Concelho

Freguesia

6

Quinta junto à ponte romana no rio da Madorra

Barcelos

Fragoso

7

Quinta da Malta

Barcelos

UF Durrães e Tregosa

8

Quinta e solar próximo da capela N.ª Sr.ª do Calvário Barcelos

UF Durrães e Tregosa

9

Conjunto edificado da capela de N.ª Sr.ª das Curas

Esposende

Forjães

10 Solar da Quinta de Pregais

Esposende

Forjães

11 Quinta dos Curvo

Esposende

Forjães

12 Casa do Matinho

Esposende

Forjães

13 Crasto

Barcelos

Aldreu
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De acordo com a revisão descrita, o Quadro 4.22 do RS foi revisto.
Quadro 4.22 – Classificação da QVP por tipologia de uso do solo.
Uso do solo (COS2018)

QVP

Tecido edificado contínuo predominantemente vertical

Média

Tecido edificado continuo predominantemente horizontal

Média

Tecido edificado descontínuo

Média

Tecido edificado descontinuo esparso

Média

Indústria

Muito baixa

Comércio

Baixa

Instalações agrícolas
Territórios
artificializados

Baixa

Infraestruturas de produção de energia não renovável

Muito baixa

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas
residuais

Muito baixa

Rede viária e espaços associados

Baixa

Pedreiras

Muito baixa

Aterros

Muito baixa

Lixeiras e Sucatas

Muito baixa

Instalações desportivas

Média

Equipamentos culturais

Média

Outros equipamentos e instalações turísticas

Média

Parques e jardins

Agricultura

Alta

Culturas temporárias de sequeiro e regadio

Média/ Alta**

Vinhas

Média/ Alta**

Pomares

Média

Olivais

Média

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas
associadas a vinha

Média

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas
associadas a pomar

Média/ Alta**

Mosaicos culturais e parcelares complexos

Média/ Alta**

Agricultura com espaços naturais e seminaturais
Pastagens

Alta**

Agricultura protegida e viveiros

Baixa

Pastagens melhoradas

Média

Florestas de outros carvalhos

Alta

Florestas de eucalipto

Média

Florestas de espécies invasoras
Florestas

Baixa

Florestas de outras folhosas

Alta (galerias ripícolas)/
média

Florestas de pinheiro bravo

Média

Florestas de outras resinosas
Matos

Matos

Massas de água

Lagos e lagoas interiores artificiais

Média
Média/ baixa (incultos)
Média

Legenda: ** Áreas agrícolas compartimentadas por sebes vivas e por vezes em socalcos

A revisão da Carta 6 encontra-se no Anexo I do presente documento.
1.2. Rever em função da nova Carta de Qualidade Visual os valores do
“Quadro 4.23 – Classificação da QVP na área de estudo e nas SUP” (EIA – Relatório
Síntese - Página 4-82) considerando-se apenas relevante as áreas em unidade de
“ha” para a Área de Estudo, dado nunca se solicitar para as unidades de
paisagem.
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O Quadro 4.23 do RS foi revisto, apresentando as alterações solicitadas.
Quadro 4.23 (revisto) – Classificação da QVP na área de estudo.
Área (ha)

% da área de estudo

QVP muito baixa

291,3

3,5

QVP baixa

88,0

1,1

QVP média

6695,5

81,5

QVP alta

1141,7

13,9

1.3. Apresentar uma nova Carta de Sensibilidade Visual na sequência das
alterações que serão introduzidas na Carta de Qualidade Visual a apresentar.
A Carta 8 foi revista e é apresentada no Anexo I do presente relatório.
1.4. Rever em função da nova Carta de Sensibilidade Visual os valores do “Quadro
4.26 – Classificação da SVP na área de estudo e nas SUP consideradas” (EIA –
Relatório Síntese - Página 4-83) considerando-se apenas relevante as áreas em
unidade de “ha” para a Área de Estudo, dado nunca se solicitar para as unidades
de paisagem.
O Quadro 4.26 do RS foi revisto, apresentando as alterações solicitadas.
Quadro 4.26 (revisto) – Classificação da SVP na área de estudo.
Área (ha)

% da área de estudo

2.666,3
4.972,9
567,4

32,5
60,6
6,9

SVP baixa
SVP média
SVP alta

1.5. Efetuar análise crítica, componente a componente, de como estas
conflituam com as classes de Sensibilidade Visual.
No Quadro 1, e de acordo com a Carta 8, foi verificada a SVP na situação de referência
nas áreas extrativas propostas no projeto.
Quadro 1– SVP na situação de referência nas áreas extrativas propostas no projeto.
SVP baixa

SVP média

SVP alta

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área extrativa A

0,6

14,5

3,5

82,5

0,1

3,0

Área extrativa B

14,8

63,6

8,3

35,8

0,2

0,6

Área extrativa C

4,5

41,7

6,3

58,3

-

-

Área extrativa D

13,6

44,4

15,7

51,5

1,2

4,1

Área extrativa E
Núcleo de exploração

-

-

5,2

91,9

0,5

8,1

52,7

47,5

54,9

49,5

3,4

3,0

Verifica-se que a área do projeto/ núcleo de exploração abrange predominantemente
áreas consideradas com SVP baixa (em 47,5% da sua área), associada à área extrativa
existente. Em 49,5% do núcleo de exploração considerou-se uma SVP média,
essencialmente decorrente da presença da floresta de produção. As áreas com SVP
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alta são consideradas residuais (3%), associadas à presença das linhas de água
existentes e à maior exposição visual.
Quanto à SVP nas áreas extrativas, considera-se o seguinte:
-

Na área extrativa A predominam as áreas com SVP média (83%), sendo as áreas
com SVP baixa reduzida (15%) e as áreas de SVP alta residual (3%).

-

Na área extrativa B, onde em grande parte já ocorre atividade extrativa, verificase o predomínio de SVP baixa (64%), a SVP média ocorre em 36% da área e a SVP
alta é residual (<1%).

-

Na área extrativa C, onde também em grande parte da área já ocorre atividade
extrativa, a SVP baixa ocorre em 42% da área e a SVP média em 58% da área. Não
ocorre área de SVP alta.

-

Na área extrativa D também predomina a SVP média (52%) a baixa (44%),
decorrente da presença da escavação existente. A SVP alta ocorre em cerca de 4%
da área.

-

Na área extrativa E não ocorrem áreas de SVP baixa. Predominam as áreas de SVP
média (92%) e as áreas de SVP alta ocorrem em 8% da área, num local sem atividade
extrativa e no limite do núcleo de exploração, logo mais exposta.
1.6. Rever, em função da nova Carta de Qualidade Visual, dos valores constantes
no “Quadro 5.11 – QVP nas bacias visuais das componentes do projeto” e no
“Quadro 5.12 – QVP nas bacias visuais da área já intervencionada (situação atual)
e das áreas extrativas (projeto)” (EIA – Relatório Síntese - Página 5-30).

Os Quadros 5.11 e 5.12 do RS foram revistos, apresentando as alterações solicitadas.
Quadro 5.11 – QVP nas bacias visuais das componentes do projeto.
QVP muito baixa

QVP baixa

QVP média

QVP alta

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

Área extrativa A

43,6

2,5

8,5

0,5

1.560,9

89,5

130,6

% da BV
7,5

Área extrativa B

61,2

2,7

9,8

0,4

1.998,9

86,7

236,8

10,3

Área extrativa C

37,2

1,8

8,8

0,4

1.738,5

86,0

238,1

11,8

Área extrativa D

122,0

4,1

12,9

0,4

2.461,2

83,2

363,0

12,3

Área extrativa E

46,9

2,2

10,7

0,5

1.760,3

84,3

270,3

12,9

Estabelecimento
industrial

153,2

6,3

17,8

0,7

1.923,5

79,5

326,0

13,5

Quadro 5.12 – QVP nas bacias visuais da área já intervencionada (situação atual) e das áreas extrativas (projeto).
QVP muito baixa

QVP baixa

QVP média

QVP alta

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área já
intervencionada
(situação atual)

103,4

3,4

12,8

0,4

2.538,7

84,3

356,8

11,8

Áreas extrativas
(projeto)

127,9

3,7

16,3

0,5

2.889,3

83,8

415,0

12,0
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1.7. Realizar uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos resultados
expressos graficamente na cartografia devido à necessidade de revisão da Carta
de Qualidade Visual da Paisagem.
Nestes termos, a mesma pressupõe identificar, avaliar e classificar os impactes
visuais que cada componente do Projeto, ou seja, por área extrativa (A, B, C, D
e E), de forma individual, tem sobre as Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e,
eventualmente,

“Média”,

cuja

apresentação

pode

ser

realizada

em

quadro/tabela com a respetiva classificação dos impactes com os parâmetros
previstos na legislação, em particular a “Magnitude” e a “Significância”.
Tendo em consideração a bacia visual individualizada de cada uma das componentes
do projeto (áreas extrativas A, B, C, D e E) e a sua interferência com áreas de QVP
média e alta (Quadro 5.11), verifica-se que a Área extrativa D é a que tem maior
incidência sobre áreas de QVP média e alta. Por outro lado, a Área extrativa A é que
tem maior incidência sobre áreas de QVP média e alta.
De modo a realizar a classificação dos impactes associada a esta análise, foram
considerados os seguintes critérios de classificação para a magnitude e significância
do impacte:
Magnitude
Elevada

Critério

Significância

Área extrativa com maior visibilidade em áreas de QVP média

Alta

e alta.
Moderada

Áreas

extrativas

com

valores

médios/

intermédios

de

Média

Área extrativa com menor de visibilidade com áreas de QVP

Baixa

visibilidade com áreas de QVP média e alta.
Reduzida

média e alta.

De acordo com estes critérios, considera-se que os impactes visuais de cada
componente do projeto, em áreas de QVP alta e média, apresenta a seguinte
classificação:
Visibilidade em áreas de
QVP média e alta (ha)

Classificação dos impactes visuais

A

1.560,9
130,6

Impacte negativo, de magnitude reduzida e
baixa significância

B

1.998,9
236,8

Impacte negativo, de magnitude moderada e
média significância

C

1.738,5
238,1

Impacte negativo, de magnitude moderada e
média significância

D

2.461,2
363,0

Impacte negativo, de magnitude moderada e
média significância

E

1.760,3
270,3

Impacte negativo, de magnitude baixa e
baixa significância

Estabelecimento industrial

1.923,5
326,0

Impacte negativo, de magnitude moderada e
média significância

Área Extrativa
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1.8. Apresentar a “Carta de Impactes Cumulativos” com a representação gráfica
de todos os projetos existentes, de igual ou diferente tipologia, ou que
atravessem a Área de Estudo. Nos referidos projetos e tipologias devem ser
considerados todos os que, pela sua maior expressão, traduzam alterações da
Paisagem por artificialização da mesma, existentes ou previstos: vias rodoviárias
de maior relevo; áreas industriais; linhas elétricas aéreas; áreas de extração e
outros pertinentes. Importa referir que o solicitado apenas considera a
representação gráfica sendo dispensável a elaboração de bacias visuais.
No Anexo I encontra-se a atualização da Carta 12 relativa aos impactes cumulativos.
1.9. Apresentar nova análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente
induzidos pelo Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação
do território delimitado pela Área de Estudo e, consequente, grau de
alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da implementação
do Projeto, assim como que repercussões o mesmo pode representar sobre o
impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo ao nível do turismo,
ou fixação da população.
Na questão do Projeto condicionar o desenvolvimento de outras atividades e a
fixação da população importa que essa análise seja mais apurada e tenha em
consideração o ruído e a formação de poeiras uma vez que são dois dos impactes
que tendem a reduzir substancialmente a atratividade da envolvente ao Projeto
e,

consequentemente,

a

promover

um

desenvolvimento

de

reduzida

multifuncionalidade do território.
Nessa projeção, deverão ser interpretados /considerados os Instrumentos de
Gestão Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da
Paisagem, no sentido de perceber de que modo os mesmos são, ou não, um
controlo dessa possível expansão de artificialização da Paisagem. Essa análise
deve ainda considerar o efeito cumulativo dos diversos projetos existentes ou
futuros, dos quais haja registo.
A exploração de inertes irá introduzir impactes indiretos na paisagem ao nível da
ocupação do território onde se insere o projeto e na área de estudo, com principal
relevância para a envolvente imediata, sendo de salientar os seguintes aspetos:
-

O projeto insere-se numa área onde existe um recurso geológico que tem sido
explorado há bastantes anos, pelo que a exploração é um elemento intrusivo já
presente nesta paisagem. O projeto, por um lado, irá incrementar a área afeta à
exploração, mas por outro lado, irá permitir uma melhor gestão da atividade
através da programação da atividade e de uma definição do faseamento da
exploração vs recuperação paisagística.

-

Quanto às repercussões do projeto em outras atividades na área de estudo,
existente e a desenvolver, verificou-se que a bacia visual do projeto é muito
semelhante à existente atualmente, pelo que não são esperadas alterações
significativas.
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-

O projeto insere-se numa área concessionada e os PDM de Viana do Castelo e de
Barcelos em vigor contemplam esta condicionante.

-

Os PDM em vigor não preveem novas áreas turísticas para a área do projeto e
concessões mineiras.

-

As Plantas de Ordenamento de ambos os concelhos qualificam esta área
principalmente como florestal, que é um dos usos previstos no projeto de
recuperação paisagística.

-

No concelho de Barcelos existe espaço urbanizado na área das concessões mineiras,
mas apenas programado para “espaços urbanizáveis para atividades económicas”.
Deste modo, não se preveem que ocorram novas áreas urbanas/residenciais neste
concelho na proximidade ao projeto.

-

No concelho de Viana do Castelo, na área das concessões mineiras, existem áreas
de “solo de urbanização programada – zona de construção de tipo II”, “zonas
industriais propostas” e “zonas de atividades económicas”, que ocorrem na
proximidade do estabelecimento industrial e, portanto, mais afastadas das áreas
de exploração. Está inclusive programada uma UOPG imediatamente a norte da
área das concessões (UOPG62) destinada a Áreas Industriais e Áreas de Atividades
Económicas.

-

Deste modo, de acordo com a análise dos PDM em vigor na área do projeto, concluise que a pretensão dos municípios para esta área é predominantemente associada
a atividades económicas.

Em relação aos impactes indiretos na paisagem relacionado com as poeiras, o impacte
na qualidade do ar, durante a fase de funcionamento do projeto (alínea 5.9 do RS),
será devido essencialmente à emissão de poeiras com origem nas atividades previstas,
nomeadamente movimentação de materiais, circulação de veículos em caminhos não
pavimentados e ação do vento nas áreas decapadas e nos depósitos de materiais.
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. A ampliação da área de exploração autorizada não deverá
provocar a alteração das atuais emissões de poeiras, no entanto provocará um
prolongamento do impacte no tempo.
Quanto aos impactes indiretos ao nível do ruído, de acordo com a análise dos impactes
do ambiente sonoro, durante a fase de funcionamento do projeto (alínea 5.11 do RS),
foi verificado que a ampliação da área de extração originará acréscimos no nível
sonoro junto dos recetores sensíveis P2 (a 581,2 m da parte sul da área D) e P3 (a
429,3 m da área C) relativamente à situação de referência. No entanto, é salientado
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que não existirá o aumento do número de equipamentos atualmente em
funcionamento e estes irão funcionar a uma cota inferior aos recetores sensíveis, pelo
que se estima que o impacte será de baixa significância.
Deste modo, considera-se que os impactes indiretos na paisagem relacionados com o
projeto, ao nível dos usos do solo programados, da emissão de poeiras e do aumento
do ruído, deverão ser de baixa significância ou mesmo negligenciáveis.
Acresce referir que a distribuição do povoamento é um reflexo da presença, há
décadas, desta atividade no território, o qual já teve no passado um caráter mais
industrial como testemunha a presença da unidade industrial da Jerónimo Pereira
Campos, junto à área do projeto, a qual se encontra atualmente com uma atividade
industrial residual.
1.10. Salienta-se que, no que se refere às medidas de minimização, as
solicitações efetuadas eram/são claras quanto aos objetivos. Pese embora as
mesmas tivessem sido incluídas nas “Medidas de Minimização” devem ser
realizadas nesta fase de modo a que a avaliação e decisão final sobre o Projeto
as tenha em consideração. Nestes termos, o exposto no Aditamento de que estas
solicitações serão integradas nas medidas de minimização para futuro não cumpre
o solicitado.
Face ao acima exposto solicita-se de novo a sua apresentação:


Efetuar o levantamento georreferenciado das áreas onde se registem
evidências de regeneração natural da vegetação potencial natural a
apresentar graficamente em cartografia.



Efetuar uma descrição cuidada das intervenções previstas para a área em
“Recuperação Paisagística”. A descrição deve abordar a modelação do terreno
proposta com recurso a cartografia onde constem as curvas de nível e cotas
altimétricas propostas implementar, a par da apresentação de perfis/cortes,
assim como o elenco de espécies e portes (dimensões: altura e DAP/PAP) a
considerar assim como a descrição do sucesso das ações implementadas.

A descrição deve fazer-se acompanhar de um registo fotográfico cuidado e
suficientemente ilustrativo da atual situação, devidamente comentado.
Importa referir que a “Colocação de vedação de proteção em todo o perímetro
das áreas extrativas” e a “Colocação da sinalização nas entradas das áreas
extrativas e ao longo do perímetro” não se constituem, nunca, como medidas de
minimização no âmbito da recuperação paisagística pelo que as mesmas não
devem ser consideradas nesta perspetiva.
a) Levantamento das áreas em regeneração natural/ situação atual
Na área do projeto não ocorrem atualmente áreas em recuperação, ocorrendo as
seguintes situações:
-

Áreas já exploradas, que apesar de atualmente não se encontrarem em exploração,
serão intervencionadas no âmbito do projeto em análise. Nestas áreas ocorre
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alguma regeneração de exemplares isolados, como tojos, que não possuem
condições para evoluir decorrente da ausência de solo.
-

Áreas de depósitos de materiais, que se encontram como inculto, com coberto
vegetal residual.

-

Área florestal com eucalipto (áreas ainda não exploradas), com subcoberto com
baixa cobertura e sem regeneração natural.

-

Faixa de servidão da linha elétrica, em que parte encontra-se sem extração e sem
coberto arbóreo. No entanto, as ações de gestão desta área não permitem o
desenvolvimento de um coberto vegetal significativo.

Assim, decorrente da análise dos elementos disponíveis não se encontrou evidência
da existência de áreas de regeneração natural, nem áreas com condições para o seu
desenvolvimento.
b) Descrição do PARP – área em “recuperação paisagística”
A área em “recuperação paisagística” é uma área que não será sujeita a exploração
no âmbito do projeto, e que se encontra atualmente com depósitos de terras. Apenas
na Fase II do PARP esta área será sujeita às ações de recuperação paisagística
propriamente dita, que terá início no ano 2 do projeto e tem uma duração prevista
de 4 anos.
A planta e o corte/ perfis desta área encontram-se no Anexo II do presente
documento.
O elenco florístico previsto para esta área inclui as espécies arbóreas Quercus robur
(carvalho) e Fraxinus angustifólia (freixo), com compasso de plantação de 4x4m e
1x1 m, respetivamente. De acordo com o Arquiteto Paisagista responsável pelo PARP,
as espécies a utilizar deverão ter uma altura entre 60 a 80 cm. Dado o porte das
espécies a plantar, não é possível definir o DAP/ PAP.
O revestimento vegetal consistirá: na aplicação da “sementeira 1” no corredor de
proteção das linhas elétricas; na aplicação da “sementeira 2” nas áreas adjacentes
aos caminhos e/ou à faixa de manutenção da vegetação existente; e na plantação de
carvalhos alvarinho e freixos.
A “sementeira 1” é constituída por uma mistura herbácea (pioneira) de instalação
rápida para sequeiro, conjuntamente com uma mistura arbustiva com espécies de
arbustos autóctones. A “sementeira 2” é composta por plantas herbáceas, arbustiva
e arbóreas, ou seja, é igual à “sementeira 1” acrescida de sementes de Pinus pinaster
(pinheiro-bravo) e Arbutus unedo (medronheiro).
As espécies a utilizar na área em “recuperação paisagística” (elenco florístico) são as
seguintes:
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Espécies arbóreas:

Espécies arbustivas:

Espécies herbáceas:

Quercus robur

- Calluna vulgaris

- Lolium multiflorum

Fraxinus angustifolia

- Cistus salviifolius

- Lolium perenne

Pinus pinaster

- Genistra triacanthus

- Festuca arundinacea

- Cytisus striatus

- Festuca rubra rubra

- Ruscus aculeatus

- Trifolium repens

- Arbutus unedo

- Trifolium incarnatum

c) Medidas de minimização
As medidas de minimização constam do PARP e correspondem à instalação de
vedações que sirvam de medida de segurança e de proteção às áreas que vão sendo
recuperadas.
Estas medidas não se encontram transcritas no RS do EIA, como medidas de
minimização para a paisagem.

2. USO DO SOLO
Esclarecer as contradições entre a resposta ao pedido de elementos e as
afirmações presentes no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). No pedido de
elementos solicitavam-se esclarecimentos sobre o uso previsto para as lagoas que
resultarão do PARP.
i.

Caso se tencionasse implementar nelas ou em parte para a pesca
desportiva de carpa, deveria ser apresentado parecer da Câmara
Municipal de Viana que corroborasse o interesse no incremento desse uso
e que refletisse eventuais condicionantes ou indicações de índole
urbanística necessários à concretização desse uso específico, uma vez
que será no território deste concelho que se localizam.

ii.

Confirmando-se o seu uso como reserva de água para uso do
estabelecimento industrial, deviam ser indicadas quais as medidas de
minimização e compensação inerentes.

Da resposta prestada conclui-se que a implementação de pesca à carpa nas lagoas
previstas no PARP não fará parte dos usos objetivamente previstos com a
implementação do PARP. No entanto, no que respeita ao esclarecimento sobre o
uso da água das lagoas para uso do estabelecimento industrial, é afirmado “A
utilização da água acumulada na lagoa na propriedade do proponente permite
a utilização de águas pluviais, evitando o consumo de água com origem na rede
pública”, não havendo lugar a medidas de compensação. A resposta não é
corroborada pelo que se afirma no Relatório Síntese, na sua versão de outubro
de 2020, o que carece de esclarecimento complementar: “Nas áreas extrativas
sem enchimento dos vazios resultantes da escavação prevê-se a criação de três
lagoas, pela acumulação das águas pluviais no interior da corta, que constituem
um reservatório de água para abastecimento da indústria local, para o combate
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a incêndios e eventualmente para a prática de pesca lúdica à semelhança do
que já acontece nas antigas lagoas localizadas a norte do núcleo proposto pelo
projeto.” RS, página 3-36.
“A água das lagoas continuará a ser utilizada no estabelecimento industrial
após o encerramento da exploração” RS -página 5-14.
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.
Dado que se trata de um uso atual, que se considera uma boa prática ao nível da
gestão da água, e para o qual não se observou qualquer constrangimento ao nível do
uso do solo, não se indicam medidas de minimização e compensação.

3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
A cartografia apresentada não corresponde ao solicitado (cartografia das Plantas
de Ordenamento dos concelhos abrangidos com a sobreposição da proposta de
PARP e indicar as áreas resultantes desse projeto em função das categorias
previstas na qualificação de solo desses planos) porque não foi realizada a
transposição do PARP para essas plantas e apenas se limitam a repetir a plantas
apresentadas em maio 2020, o que deverá ser retificado.
A cartografia solicitada foi elaborada, mas, por lapso, não submetida, tendo aliás sido
mencionada na resposta ao ponto 10.2 do PEA.
As cartas solicitadas encontram-se no Anexo III do presente documento. Para
facilidade de análise comparativa com as Plantas de Ordenamento, associou-se a
informação constante do PARP em duas tipologias de usos:
-

Uso florestal, onde se inserem as áreas objeto de aterro e plantação de árvores
(Pinus pinaster, Quercus robur e Fraxinus angustifolia), bem como a sementeira 1
(corredor de proteção das linhas elétricas) e a sementeira 2 (taludes das zonas de
extração A, E D, áreas adjacentes aos caminhos e/ou à faixa de manutenção da
vegetação existente).

-

Plano de água e vegetação associada, onde se inserem as lagoas e a sementeira 3
(zonas de taludes que descem para o nível da água das lagoas).

Considerou-se que a área de “vegetação a preservar” constitui a manutenção do uso
atual (vegetação espontânea), não tendo sido representada na sobreposição com as
Plantas de Ordenamento. A “sebe de loureiro”, por constituir uma estrutura linear
viva, também não representa uma alteração de uso.
Assim, verifica-se a sobreposição contabilizada no Quadro 1.
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Quadro 1 – Sobreposição dos usos propostos no PARP com as Plantas de Ordenamento de Barcelos e
de Viana do Castelo.

Categorias de uso definidas nos
PDM

Barcelos

Viana do
Castelo

Núcleo de
exploração

PARP
Uso Florestal

Plano de água e
vegetação associada

Área (ha)

Área (ha)

% (*)

Área (ha)

% (*)

Espaço Agrícola de
Produção

11,6

7,15

61,6

1,41

12,2

Espaço Florestal de
Produção

33,1

20,82

62,9

6,81

20,6

Espaços Florestais
de Proteção

35,8

11,44

32,0

17,91

50,0

Espaços Naturais/
Galerias Ripícolas

5,3

1,96

37,0

2,83

53,4

Espaços de Uso
Múltiplo (UOPG 61)

19,7

2,18

11,1

14,91

75,7

Nota: (*) Relação entre a área da categoria dos PDM abrangida pelo núcleo de exploração e o uso proposto pelo PARP.

4. SOLOS CONTAMINADOS
Apesar da resposta à questão 2.9 do pedido de elementos, mencionar a
apresentação no anexo III dos comprovativos de isenção de PCB nos
2 transformadores existentes, apenas anexam o boletim do resultado analítico do
transformador EFACEC 12935. Deverá ser apresentado o boletim analítico do
outro transformador.
A Mota Mineral compromete-se a proceder à análise solicitada e a remeter a
informação assim que esteja disponível.
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Anexo

I

Paisagem
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Anexo

II

Planta corte/ perfis da área em
“recuperação paisagística”
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Anexo

III

Plantas de Ordenamento com a
sobreposição da proposta de PARP
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