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Norte área florestal

Sul área florestal

Este área florestal

Oeste área industrial e EN305

Área impermeabilizada não coberta (m2) 0,00

Área coberta (m2) 15 415,00

Área total (m2) 1 108 876,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização

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 Freguesia de Fragoso, no Concelho de Barcelos, Distrito de 
Braga.

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000006 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000009 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
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Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA
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ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

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

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 

Anexo I, n.º 18 e Anexo II, n.º 2, alínea e) 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 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 4, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua redação atual 

Localização 

(concelho e freguesia) 

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 

Freguesia de Fragoso, no Concelho de Barcelos, Distrito de Braga. 

Identificação das áreas 

sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual 

Proponente Motamineral - Minerais Industriais, S.A. 

Entidade licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto em avaliação constitui uma alteração de uma instalação mineira já existente, pretendendo-se 
ampliar e aprofundar as áreas de extração de caulino e fundir os dois núcleos de exploração das concessões 
C – 37 “Bouça da Guelha” e C – 49 “Alvarães” uma vez que são detidas pela mesma empresa e desenvolvem 
uma lavra integrada. Uma vez que os polígonos das mesmas não são inteiramente coincidentes, será necessário 
solicitar a inclusão na futura concessão de duas pequenas áreas com 2.180 m2 e 302 m2, respetivamente. As 
referidas concessões, com 96,2 ha e 230,7 ha respetivamente, foram outorgadas em 1994 e 1995, por um 
período de 40 anos, passível de prorrogação por mais 20 anos.  

O proponente pretende agora ampliar a área de exploração de 61,41 ha para 110,9 ha, compreendendo: 74,5 
ha afetos à área de extração, 22,6 ha correspondentes a áreas de defesa e áreas sem intervenção e 7,6 ha ao 
estabelecimento industrial. Esta ampliação permite o prolongamento da vida útil da mina por mais 41 anos, 
ao longo dos quais se estima extrair 10.037.984 m3 (20.075.968 t) de caulinos, areias e argilas em 5 áreas de 
extração (A a E). 
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A atividade terá três fases, a saber: 

 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 feito 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 
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, 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. 

Os materiais extraídos têm seguimentos distintos. As argilas (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. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 02/07/2020, uma vez 
reunidas todas as condições necessárias à boa instrução do mesmo.  

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), da 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da 
Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e do Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves, 
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do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

A metodologia adotada para a concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente. 

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento 
ao EIA.  

o Após análise do mesmo verificou-se a desconformidade do fator ambiental Socioeconomia, por 
não ter sido dada resposta cabal ao solicitado, em sede de pedido de elementos, encontrando-se 
também em falta um conjunto de informação / esclarecimentos para vários fatores. Assim foi 
proposta a desconformidade do EIA, nos termos do n.º 10 do artigo 14.º do referido diploma e 
aberto um período de audiência de interessados. 

o Em sede de audiência de interessados, o proponente contestou a proposta de desconformidade 
e submeteu informação complementar. Após análise da mesma, a Comissão de Avaliação, 
deliberou então pela conformidade do EIA, a 12 de janeiro de 2021. 

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, no que ao fator Socioeconomia dizia respeito, 
pelo que foi solicitada a apresentação de elementos complementares. 

• Abertura de um período de Consulta Pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 18 de janeiro de 
2020 a 26 de fevereiro de 2021. 

• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão de 
Avaliação, nomeadamente, às Câmaras Municipais de Barcelos e Viana do Castelo e à Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil.  

• Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA, no respetivo Aditamento e nos 
Elementos Complementares, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada 
com as informações recolhidas durante o processo e ponderados todos os fatores em presença, 
incluindo os resultados da participação pública. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

• Preparação da presente proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o 
Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão. 
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Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

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 Barcelos e de Viana do Castelo.    

A Câmara Municipal de Barcelos entende 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 no EIA. Refere que essas medidas são insuficientes e considera que os efeitos resultantes do 
projeto, 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. 

Nesse contexto, destaca os seguintes impactes associados à execução do projeto: 

 A destruição das estruturas geomorfológicas e a remoção de um recurso natural não renovável; 

 O aumento da área e da profundidade de escavação, podendo ter efeitos sobre o escoamento 
subterrâneo e sobre a qualidade da água subterrânea; 

 O incremento da degradação do solo e da 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, que provocará a 
deslocalização de espécies de fauna para outras áreas; 

 As alterações ao nível da composição, estrutura e caráter da paisagem, originando perturbações ao 
nível visual; 

 O acréscimo de emissão de poeiras na fase de funcionamento do projeto, com potenciais efeitos ao 
nível da saúde humana; 

 A remoção do coberto vegetal e do solo que irá originar a perda do potencial para sequestro de 
carbono do núcleo de exploração; 

 O acréscimo dos níveis de ruído junto dos recetores sensíveis; 

A Câmara Municipal de Barcelos refere também que o projeto não apresenta efeitos positivos significativos 
na socioeconomia local, uma vez que apenas representa a continuidade de uma fonte de rendimento, não 
havendo aumento do número de postos de trabalhado. 

A autarquia considera ainda que a não concretização do projeto de ampliação e o encerramento da 
instalação seria 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 extrativa e ao transporte. Esta alteração traduzir-se-ia numa melhoria 
potencial na qualidade do ambiente. 

Conclui referindo que o projeto provocará diversas alterações desfavoráveis no que respeita aos 
parâmetros ambientais relevantes, pelo que manifesta a sua total discordância como o mesmo projeto, 
considerando que a decisão final do procedimento de AIA deve ser desfavorável. 
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A Câmara Municipal de Viana do Castelo analisou o projeto no âmbito dos instrumentos de gestão territorial 
e nesse contexto salientou que, muito embora a área em que se insere a atividade em causa esteja 
parcialmente integrada em Espaços Florestais para os quais não está prevista a exploração mineira, tendo 
em atenção a localização da pretensão em Áreas de Coutos Mineiros (recursos geológicos) é aplicável o 
disposto no ponto 2 do artigo 31.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo 
(PDMVC). Esta norma prevê que a atividade de exploração de recursos geológicos seja 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). 

Refere também a autarquia que a viabilidade da pretensão está ainda condicionada à observância das 
restantes disposições resultantes do estabelecido em instrumentos de gestão territorial aplicáveis ou 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública, designadamente: 

i. Emissão de reconhecimento do interesse municipal para autorização de atividade económica de 
valor estratégico (ponto 6 do artigo 162.º do Regulamento do PDMVC); 

ii. Reconhecimento do projeto 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.º 2 15/2011, de 23 de maio); 

iii. Parecer favorável da APA/ARH-Norte face à existência, no interior do núcleo de exploração, de 
diversas linhas de água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro e Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de 
maio); 

iv. 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 n.º 199/2015, de 16 de setembro). 

No que se refere aos impactes associados ao projeto, a Câmara Municipal de Viana do Castelo salientou 
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), através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2019, de 5 de março. 

Nesse sentido, o município identificou um conjunto de condições que entende que devem ser garantidas, 
nomeadamente ao nível da segurança das áreas intervencionadas, do controle e segurança na circulação 
de veículos, da redução do impacto visual das áreas intervencionadas e do controle do ambiente sonoro.  

O parecer do Município de Viana do Castelo anexa o parecer da Junta de Freguesia de Alvarães expressando 

preocupações face ao projeto e propondo condições para a sua execução. 

No parecer identificam-se 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, 
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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). 

Salienta a necessidade de disponibilizar acessibilidades seguras aos cidadãos que circulam dentro da área 

concessionada, considera, no entanto, que 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. 

Considerando que, face aos mesmos, deveria haver contrapartidas em investimento público, 

designadamente apoio financeiro para criação de pontuais projetos de melhoria da qualidade de vida da 

comunidade afetada. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual 
redação, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 18 de janeiro de 2020 a 26 de fevereiro de 
2021. 

Neste âmbito 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) 

 Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

 Associação PUN - Portugal Unido pela Natureza 

 Núcleo de Apoio às artes Musicais 

 38 Cidadãos a título individual 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A Junta de freguesia de Fragoso considera que, não sendo visíveis evidências de medidas de mitigação de 
relevo e tendo em conta o impacte já gerado, a exploração atual 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; 
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• 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 pode comprometer a qualidade do 
recurso hídrico e afetar a fauna e flora existentes; 

• 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 associados aos Efluentes produzidos; Poluição 
atmosférica; Poluição sonora; Impactes nos níveis freáticos circundantes e nas águas de 
escorrência superficial; Impactes paisagísticos, na fauna e na flora; 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 do projeto com os instrumentos de gestão do território, concretamente com o Plano 
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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 localizada na 
área de concessão) 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 tem qualquer inconveniente com a 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 ainda 38 cidadãos, dos quais 37 se manifestam contra a realização deste projeto e 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 pode 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 pode 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.  

• 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 
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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 devem 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 (minerais 
industriais), fonte de matéria-prima para diversas indústrias nacionais de produção de materiais cerâmicos 
como os revestimentos, as faianças ou as louças sanitárias. 

Salienta ainda que, num momento 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. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida. A maioria dos aspetos manifestados coincidem com as principais temáticas abordadas e 
ponderadas na avaliação, constituindo as condições impostas na presente decisão uma forma de 
controlar/minimizar os impactes identificados nesse contexto. 

No que se refere às preocupações manifestadas referentes à expropriação, verifica-se que as áreas de 
concessão, atribuídas respetivamente em 1994 e 1995, incluem efetivamente zonas habitacionais. 
Contudo, a área do plano de lavra (que inclui as áreas onde a extração dos depósitos minerais se irá realizar) 
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não abrange nenhuma dessas zonas. 

No que se refere à responsabilidade em caso de acidente, salienta-se que, 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 (Decreto-Lei n.º 
162/90, de 22 de maio, Decreto-Lei n.º 88/90 e Lei n.º 54/90 e demais legislação aplicável). No entanto, a 
responsabilidade pelo acidente será avaliada em concreto na eventualidade da respetiva ocorrência.  

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, dado que a unidade não possui ligação à rede pública de 
saneamento (conforme declaração emitida pelos SMAS de Viana do Castelo). 

De referir ainda que a eventual presença de metais como ferro (Fe), alumínio (Al), zinco (Zn) e cádmio (Cd), 

relacionada com beneficiação do caulino (branqueamento), não se aplica ao presente caso. As conclusões 

de investigações a que aludem algumas das exposições apresentadas em sede de consulta pública 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 e sem qualquer controle ambiental, compostos como o ditionito de 

zinco, com possíveis contaminantes. 

Dos resultados da participação pública destacam-se ainda várias propostas de medidas de compensação 
que, entende o público, deveriam ser asseguradas pelo proponente. Neste contexto, e atendendo ao 
impacte direto que o projeto terá sobre o património arqueológico, considera-se relevante a colaboração 
do proponente na intensificação do estudo da presença humana neste território, concretamente, no 
período megalítico (Mamoas dos Barros Brancos).  

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

Dos instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor na área de intervenção, destacam-se os Planos 
Diretores Municipais (PDM) de Barcelos e 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 (PDMVC) 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. Neste sentido, a viabilidade da pretensão está condicionada: 

i. À emissão de reconhecimento do interesse municipal para autorização de atividade económica de 
valor estratégico (ponto 6 do artigo 162.º do regulamento do PDMVC); 

ii. Ao 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.º 
15/2011, de 23 de maio). 

No PDM de Barcelos a exploração de recursos geológicos em causa é conciliável com as diversas categorias 
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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.  

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, subsistem diversos 
aspetos a assegurar, designadamente a fundamentação do PARP proposto. 

Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública salienta-se que são afetadas áreas 
inseridas em Reserva Agrícola Nacional (RAN), em ambos os concelhos abrangidos pelo projeto. Neste 
sentido, o projeto carece de pronúncia favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional 
(ERRAN) quanto à utilização não agrícola de áreas integradas nesta condicionante, nos termos do 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 que define o regime jurídico da RAN. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

Tendo em conta que projeto em avaliação constitui uma alteração de uma instalação mineira já existente, 
dadas 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 – os 
caulinos, com características especiais que lhe dão valor acrescentado para a indústria e como bem de 
exportação. Tal irá promover a manutenção dos atuais 36 postos de trabalho da empresa, bem como postos 
de trabalho indiretos, designadamente os associados 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 (embora 
para a Bouça da Guelha já tivessem sido emitidas licenças anteriores, os impactes associados à extração do 
depósito mineral já ocorrem à data.  

Assim, os impactes negativos do projeto estão, genericamente, associados a: 

o Emissão de poeiras pela extração e o transporte dos minerais até à unidade de processamento 
(cerca de 63 camiões/dia), utilizando caminhos não pavimentados; 

o 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; 

o Movimentação de veículos pesados (47,2 camiões/dia, ou seja, 4,3 camiões/hora) tráfego gerado 
pela instalação (ruído, vibrações, emissões de gases com efeito de estufa); 

o Interferência com monumentos megalíticos (Mamoas dos Barros Brancos existentes na área 
prevista para a exploração ou na sua proximidade imediata; 
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o 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 núcleo de exploração, face à proximidade das cortas às vias; 

o Impactos na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos; 

o Impactos paisagísticos associados à desmatação/desflorestação e à alteração da morfologia; 

o Perda de solos, alguns integrados na reserva agrícola nacional. 

Estes impactes são todavia minimizáveis através do cumprimento de todas as disposições previstas na 
presente decisão e, em particular, das relativas à recuperação ambiental e paisagística. A eficácia destas 
condições será verificada longo do período de vida do projeto, através da implementação dos programas 
de monitorização.  

Verifica-se genericamente a compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial. No entanto, deverá 
ser garantida a necessária obtenção dos pareceres aplicáveis, nomeadamente no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos dos Planos Diretores Municipais aplicáveis. 

No final da exploração deverá ser preconizado o retorno aos usos de solos previstos nos instrumentos de 
gestão territorial. 

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 RAN. 

No que se refere aos pareceres emitidos pelas autarquias afetadas, verifica-se que ambas identificam um 
conjunto de impactos associados ao projeto. No entanto, o município de Viana propõe condições para a 
implementação do projeto, enquanto o município de Barcelos emite pronúncia 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 as Juntas de Freguesia de Alvarães e de Punhe colocaram 
condições para a execução do projeto e um cidadão salientou a importância de manter a exploração deste 
recurso mineral industrial. 

Verifica-se que a maioria das preocupações expressas quer pelas autarquias, quer pelo público interessado, 
coincide com as principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação efetuada. Importa referir que, 
mesmo que o projeto em avaliação não seja implementado, as atividades de extração permanecerão por 
mais alguns anos ao abrigo do contrato de concessão vigente. Acresce que, mesmo que se concluam as 
atividades associadas à lavra, a unidade industrial permanecerá em atividade. 

Assim, sem prejuízo da pertinência dos aspetos suscitados, a presente decisão, ao prever a adoção de um 
conjunto de medidas de minimização e compensação dos impactes identificados, constitui um instrumento 
que permite assegurar as preocupações expressas quer pelas autarquias, quer pelo público interessado. 
Importa ainda ter presente que o cumprimento dos termos e condições da presente decisão 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. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade passíveis de 
minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada 
aos termos e condições impostas no presente documento. 
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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 deve também integrar o espaço a céu aberto da área de tratamento e 
beneficiação dos materiais extraídos. 

Até três meses após a emissão da presente DIA: 

2. Projeto Recuperação e Integração Paisagística (PRIP) para os terrenos exteriores e contíguos ao núcleo 
de exploração, em propriedade do proponente, 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 preferencialmente seguida pelos mesmos 
especialistas autores do PRIP. 

iii. Deve contemplar todas as áreas dentro dos terrenos exteriores e contíguos ao 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, deve ser realizada a sua caracterização quanto à 
situação de referência, que deve ser suportada através de um registo fotográfico, assim como a 
cada uma das referidas áreas deve 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 
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integração e recuperação paisagística até à data apoiado no registo fotográfico de cada área e 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 deve 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. 

x. As espécies a usar devem 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 deve ser contemplado o seu transplante e a que vier a ser abatida 
deve 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 - deve ser acompanhado de 
certificados de origem e deve 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 deve 
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 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

15 

do material (vegetal) combustível. 

xix. Devem 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. 

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 e de potenciação 

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. 

MEDIDAS PARA A 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 são 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 são realizados de forma a permitir a leitura abrangente e 
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precisa da área a explorar onde se encontram referenciados os monumentos megalíticos; 

iii. Se no decurso do acompanhamento arqueológico forem identificados novos elementos 
patrimoniais, serão 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 em fase de avaliação ou que não apresentaram condições de visibilidade., 
nomeadamente as áreas de possível implantação dos monumentos megalíticos. Os resultados obtidos 
podem 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 devem 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 na presente decisão.  

MEDIDAS PARA A 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. 
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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. 

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 os 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 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. 
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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 
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. 
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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.  

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. 
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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 

Deve ser garantida a implementação dos programas de monitorização a seguir elencados, revistos de acordo 
com as orientações constantes da presente decisão. Devem ainda ser cumpridas as obrigações de reporte à 
autoridade de AIA e à entidade licenciadora. 

1. Monitorização de 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; 

• 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. 

Pode, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e acentuadas, no 
valor dos parâmetros analisados. A análise deve ser decidida consoante o caso, de modo a despistar as causas 
prováveis das alterações verificadas. 
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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.  

Os métodos laboratoriais e procedimentos de campo deverão estar de acordo com as normas nacionais e 
internacionais publicadas, nomeadamente a Diretiva 2000/60/CE (transposta para o direito nacional através 
da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e terão igualmente de obedecer ao estipulado na Diretiva 
2009/90/CE, transposta para direito interno através do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.  

As análises dos parâmetros físico-químicos deverão ser realizadas, preferencialmente, em laboratórios 
acreditados, não só na norma com os requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e 
calibração (NP EN ISO/IEC 17025:2005), mas sobretudo em laboratórios acreditados para os métodos de 
análise de cada parâmetro e para a matriz de águas naturais doces. 

Deverá ser tido em atenção os limites de quantificação dos métodos de análise a adotar. Para esse efeito 
deverá ter-se em consideração o disposto no n.º 2, do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho: 
o limite de quantificação a adotar deverá ser igual ou inferior a 30% da norma de qualidade ambiental e/ou 
valor paramétrico definido em legislação e/ou limiar definido no âmbito dos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica, adotando-se sempre os limites de quantificação mais restritivos. 

2. Monitorização de 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 1 – 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 devem 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, …) deve ser 
submetida a parecer prévio da APA/ARH-Norte. 

3. 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  

Deve ser determinada a Fração PM10 de partículas em suspensão no ar ambiente. Devem 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  

Devem ser monitorizados os recetores sensíveis identificados conforme localização apresentada na Figura 8.1 
do estudo apresentado (local P1 e P2). Os locais de amostragem devem 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 2 – Pontos de Monitorização da Qualidade do Ar 

Frequência de monitorização 

Devem 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 devem ser realizadas num período de 7 dias (incluindo fim de semana). As monitorizações devem 
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 23 
de setembro, na sua atual redação a periodicidade deve ser quinquenal. No caso de se verificar a 
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ultrapassagem desse valor devem ser aplicadas medidas de minimização adicionais e a campanha deve 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 

Devem ser entregues à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA) relatórios de monitorização 
sempre que se realizem campanhas de monitorização. O programa de monitorização deve 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. 

4. 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. Deve 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 3 – Pontos de Monitorização do Ruído 
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Caso surjam reclamações, esses recetores devem também ser monitorizados. Caso o recetor sensível esteja 
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 devem 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, deve 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 deve 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 
devem 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. 
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