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1 ÂMBITO
O presente documento constitui a resposta ao Pedido de Elementos Adicionais (PEA) e ao Aditamento
ao Pedido de Elementos Adicionais (OF_DAPP_ANC_7635/2021) ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
solicitados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) no âmbito
do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto da Pedreira n.º 5369
“Cernadela” (AIA_7/2021).
A convite da Autoridade de AIA, foi efetuado pelo proponente e equipa técnica do EIA e do Projeto, a
apresentação do Projeto e respetivo EIA à Comissão de Avaliação (CA), em reunião que ocorreu no dia
29 de março de 2021. Face à avaliação da conformidade do EIA efetuada pela CA, e sem prejuízo dos
esclarecimentos prestados no âmbito da reunião referida, a Autoridade de AIA solicitou formalmente,
esclarecimentos e informação adicionais sobre determinados aspetos do EIA.
Os elementos adicionais são apresentados nos pontos seguintes, organizados numericamente pela
ordem do PEA e dando resposta ao Aditamento ao Pedido de Elementos Adicionais.
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2 ELEMENTOS ADICIONAIS
2.1 ASPETOS GENÉRICOS, ANTECEDENTES E DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
PEA –1. O projeto /plano de pedreira deve reconhecer a ocupação irregular de áreas relativas ao
domínio público ferroviário, apresentando os elementos de caracterização de um projeto autónomo de
reposição (memória descritiva, plantas e perfis) que cumpra o disposto no Decreto-Lei n.º 276/2003,
de 4 de novembro, nomeadamente, os art.º 15º ("Zonas non aedificandi"), 16º ("Proibições de
atividade"), 18º ("Violação de zonas non aedificandi ou de proibições de atividade"), bem como,
demonstre respeitar as orientações resultantes de consulta prévia ao organismo de tutela.
Para além dessas orientações prévias do organismo de tutela ferroviária, esse projeto de reposição
autónomo deve ainda demonstrar respeitar a orientação n.º 6, da Conferência Decisória RERAE, de 28
de junho de 2019, nomeadamente, «Devem manter a zona de defesa, de 50 metros, ao canal ferroviário
(antiga linha férrea do Vale do Tua), devendo proceder-se à desobstrução do mesmo».

RESPOSTA – A Nordareias - Areias e Britas do Nordeste, Lda., assinou a delimitação do canal
ferroviário, a norte e a sul, em conjunto com a tutela ferroviária, as Infraestruturas de Portugal, IP,
conforme atas anexas, assinadas por ambas as partes.
O projeto prevê uma zona de defesa superior aos 50 metros do canal ferroviário, superior ao previsto
no Decreto-Lei n.º 276/2003.
Relativamente à distância à Zona non aedificandi conforme previsto no art.º 15.º do Decreto-Lei n.º
276/2003, e embora publicado posteriormente ao licenciamento da pedreira em 1991, a mesma é
garantida. Embora não existam construções anexas, só anexos amovíveis, os mesmos estão a mais de
10 m.
Relativamente à distância definida no ponto Proibição de Atividades conforme previsto no art.º 16.º
do Decreto-Lei n.º 276/2003, e embora este diploma tenha sido publicado posteriormente ao
licenciamento da pedreira em 1991, a mesma é garantida pois é salvaguardada uma distância à
atividade industrial mínima de 40 m.
A atual empresa exploradora, no cumprimento da condição n.º 6 do RERAE, “Devem manter a zona de
defesa, de 50 m, ao canal ferroviário (antiga linha férrea do Vale do Tua), devendo proceder-se à
desobstrução do mesmo”, efetuou ainda a delimitação do canal ferroviário com a tutela do mesmo, de
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forma a cumprir escrupulosamente os limites e procedeu à desobstrução do mesmo. Propõe-se ainda
a efetuar uma plantação de uma cortina arbórea no limite da área da pedreira, ao longo de toda a
linha de caminho-de-ferro, que será mantida e reforçada sempre que tal se justifique, ao longo de toda
a fase de exploração e posterior abandono.
Acresce ainda que a empresa se compromete, no caso de a linha de caminho-de-ferro ser reativada,
a:
-

Garantir a Zona non aedificandi, para a localização de qualquer anexo, num mínimo de 10 m

conforme previsto no art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 276/2003.
-

Garantir que a atividade industrial, se localiza num mínimo de 40 m conforme previsto no art.º

16.º do Decreto-Lei n.º 276/2003.
-

Acatar as condicionantes que lhe venham a ser impostas pela tutela ferroviária.

Apresenta-se no desenho N2-1 o pormenor em planta e perfil do canal ferroviário e da passagem de
nível.
PEA - 2. Os elementos constantes do projeto /plano de pedreira – nomeadamente a sua "área a
licenciar" – indiciam a pretensão de "agregar", em contiguidade, duas distintas áreas localizadas
respetivamente a norte e a sul do canal ferroviário. Ora, tal ocupação interdita só se afigura viável no
caso de prévia desclassificação do troço de linha em questão da rede ferroviária nacional (n.º 4 do art.º
6º) e da sua posterior desafetação do domínio público ferroviário (art.º 24º), intenção que os elementos
apresentados em AIA não confirmam, pelo que, as áreas a licenciar devem ser retificadas em
conformidade, em todos as peças escritas e desenhadas do EIA.
Nestes termos, pese embora a operação ferroviária se encontre atualmente suspensa, o proponente
não deve deixar de obter a pronúncia prévia da tutela ferroviária sobre a viabilidade (ou não) de
manter, ao longo do período de vida da exploração (cerca de 27 anos), as circulações inerentes à
atividade da pedreira, nos termos apresentados – constituída por dois polos simetricamente contíguos
ao domínio público ferroviário – nomeadamente, em face do disposto nos art. 19º ("Proibições de
circulação") e art.º 20º ("Exceções às proibições de circulação").
RESPOSTA - A Nordareias - Areias e Britas do Nordeste, Lda., assinou a delimitação do canal ferroviário
em conjunto com a tutela ferroviária, as Infraestruturas de Portugal, IP, conforme atas anexas,
assinadas por ambas as partes.
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A área licenciada da pedreira n.º 5369 Cernadela, localizada na Freguesia de Cortiços, Concelho de
Macedo de Cavaleiros foi licenciada em 1991 na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG, ex-DREN
e ex-DGM) em nome Nordareias - Areias e Britas do Nordeste, Lda., com uma área licenciada de 46
000 m2 e já contemplava a parte sul, da área de exploração, e a passagem para norte do canal
ferroviário.
A junta de freguesia de Cortiços atesta também que a referida passagem já é utilizada há mais de 30
anos (vide documento em anexo). De salientar que esta passagem foi concebida logo no início da
pedreira para evitar que o trânsito dos camiões fosse efetuado pelas povoações de Cernadela e de
Cortiços e para evitar ainda a travessia da Ponte de Cernadela que está inventariado como sítio
arqueológico pela Direção Geral do Património Cultural. De referir ainda que o funcionamento da linha
de caminho de ferro ainda coexistiu com a exploração da pedreira, no início dos anos 90, mas,
entretanto, esta foi desativada em janeiro de 1992.
A existência de um canal, onde anteriormente existiu uma linha de caminho-de-ferro, entre a área da
pedreira, foi levada em consideração através dos seguintes condicionalismos:
- De acordo com o Decreto-lei nº 340/2007 de 12 de outubro foi imposta uma zona de defesa, à área
de exploração, de pelo menos 50 m. É de referir que existe um projeto dos Municípios da região, para
esta via, nomeadamente entre Mirandela e Bragança (https://rr.sapo.pt/2017/08/09/vida/antigalinha-do-tua-da-lugar-a-ecopista-de-70-km/noticia/90743/), para o mesmo canal ser transformado em
ecopista, pelo que neste caso a zona de defesa, afastamento mínimo de um caminho público é de valor
inferior.
Relembramos também que quer no licenciamento inicial da pedreira, quer agora no licenciamento da
sua ampliação, na Conferência Decisória ao abrigo do RERAE, onde se obteve em junho de 2019, uma
deliberação final favorável condicionada, com os pareceres da DGEG, APA/ARHN, CCDRN, CMMC, e
ICNF e favorável da ER RAN N, nunca foi colocada qualquer condicionante relativa ao facto de existir
na proximidade da pedreira um corredor de linha de caminho-de-ferro, entretanto desativada há
várias dezenas de anos, para além da condição n.º 6: “Devem manter a zona de defesa, de 50 m, ao
canal ferroviário (antiga linha férrea do Vale do Tua), devendo proceder-se à desobstrução do mesmo”.
O projeto prevê uma zona de defesa superior aos 50 metros do canal ferroviário, inclusive superior ao
previsto no Decreto-Lei n.º 276/2003. A empresa exploradora, com conhecimento desta realidade,
efetuou também a delimitação do canal ferroviário com as Infraestruturas de Portugal, entidade que
tutela o canal ferroviário, de forma a cumprir escrupulosamente os limites e procedeu à desobstrução
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do mesmo. Propõe-se ainda a efetuar uma plantação de uma cortina arbórea no limite da área da
pedreira, ao longo de toda a linha de caminho-de-ferro, que será mantida e reforçada sempre que tal
se justifique, ao longo de toda a fase de exploração e posterior abandono.
Acresce ainda que a empresa se compromete, no caso de a linha de caminho-de-ferro ser reativada,
a:
-

Garantir a Zona non aedificandi, para a localização de qualquer anexo, num mínimo de 10 m

conforme previsto no art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 276/2003.
-

Garantir que a atividade industrial, se localiza num mínimo de 40 m conforme previsto no art.º

16.º do Decreto-Lei n.º 276/2003.
-

Acatar as condicionantes que lhe venham a ser impostas pela tutela ferroviária.

Apresenta-se no desenho N2-1 o pormenor em planta e perfil do canal ferroviário e da passagem de
nível.
PEA - 3. O Plano de Gestão de Resíduos refere a produção de resíduos de extração, inertes não
contaminados, prevendo que «na fase final da exploração poderá ser efetuada uma deposição
temporária, com vista à utilização de materiais na recuperação paisagística da pedreira, conforme
descrito no PARP» (um volume total de 149.491,01 m3) e que os mesmos «serão armazenados em
escombreira para posterior reutilização».
Neste contexto, o projeto /plano de lavra deve apresentar a localização e os perfis topográficos dessa
escombreira, calcular a sua capacidade, prever os momentos de início e fim dessa operação e os fluxos
(m3/ano) relativos a esse período de deposição temporária de resíduos endógenos. De igual modo
(período, fluxo), deve caracterizar a fase de aceitação e deposição de resíduos exógenos e a fase de
mobilização geral de resíduos para cumprimento do PARP.
Estes elementos adicionais devem assegurar o cumprimento do previsto no DL 10/2010, tendo em vista,
em posterior fase de licenciamento, a sua sujeição ao procedimento previsto no seu Capítulo V.
RESPOSTA - A deposição temporária de terras, pedras, solos e rochas (exógenos) faz parte integrante
do Plano de Pedreira de acordo com o Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro. Na opinião da
equipa técnica não se aplica o Decreto-Lei n.º 10/2010, pelo princípio da simplificação administrativa,
art.º 7 do referido Decreto-Lei. Ou seja, não há lugar a licenciamento uma vez que se irão utilizar só
terras, pedras, solos e rochas.
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No entanto juntamos os elementos adicionais solicitados, nomeadamente o Plano de Gestão de
Resíduos ajustado com respetivo anexo de Enchimento de Vazio de Escavação, de forma a ser
submetido ao procedimento específico simplificado (vide Plano de Gestão de Resíduos enviado em
anexo).
O Projeto/Plano de Lavra apresenta, relativamente à fase final de exploração, na planta N2 do Plano
de Lavra a localização e na N3 os perfis topográficos finais da escombreira (vide plantas enviadas em
anexo).
A capacidade calculada da escombreira é de 90 000 m3, essencialmente para a deposição temporária
de resíduos exógenos uma vez que o granito extraído é totalmente transformado e não existem
escombros endógenos a assinalar.
Estima-se receber solos e rochas da região, durante a fase de exploração, logo após o 1º triénio onde
se prevê criar as condições de receção e deposição, ou seja, em cerca de 24 anos, a um ritmo médio
anual de 3 750 m3/ano, sendo que existe capacidade de escombreira temporária para armazenagem
temporária até 90 000 m3, para posterior utilização no PARP.
Os restantes 59 491 m3 serão recebidos durante a fase pós exploração, num período de cerca de 5-6
anos, a um ritmo estimado de 10 000 m3/ano.
A deposição de resíduos exógenos e a fase de mobilização geral de resíduos para cumprimento do
PARP, acontecerá na fase pós exploração, após os 26,8 anos estimados e decorrerá por cerca de mais
6 anos.
A área da escombreira temporária será sujeita a descompressão do solo, regularização, recobrimento,
sementeiras e plantações de acordo com o PARP.

PEA - 4. Tendo presente a recomendação da Conferência Decisória RERAE, nomeadamente, no sentido
de «acautelar a recuperação paisagística dos terrenos, o restabelecimento do relevo natural e a
reposição das camadas de solo», o EIA deve passar a incluir uma análise comparativa dos principais
impactes ambientais resultantes de três distintos cenários comparativos de recuperação ambiental: (i)
não concretização da exploração em rebaixo (reduzindo os períodos de exploração e de recuperação);
(ii) exploração em rebaixo com posterior enchimento parcial (a única solução apresentada e
correspondente a menos de 20% do vazio de escavação) e (iii) exploração em rebaixo com posterior
amplo enchimento (alargando o período de recuperação, em articulação com os trabalhos de lavra).
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RESPOSTA - Durante a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, que faz parte de uma das
condições da deliberação anterior, a equipa técnica após visitas ao local e após concordância da
empresa propôs, prescindir de parte da área de exploração da pedreira onde existe o habitat 9330
(sobreirais), alvo de proteção no ZEC Romeu.
Assim foi decidido rever o Plano de Lavra e reduzir a área de exploração proposta de 106 882 m2 para
65 948 m2, mantendo a cota final de exploração e, reduzindo as reservas calculadas de 7 362 762 ton
para 3 216 710 ton. Como consequência foi reduzida a produção média anual para cerca de metade e
a estimativa de produção anual de 29,5 anos para 26,8 anos.
Os investimentos neste tipo de indústria são avultados e daí ser necessário aumentar as reservas e
consequentemente o número de anos para que os investimentos tenham retorno, maximizando o
aproveitamento dos recursos naturais, garantindo padrões de produção sustentáveis.
A solução da criação de um plano de água com margens de declive suaves afigurou-se equilibrada:
quer em termos de tempo que medeia desde a conclusão dos trabalhos de escavação e até à conclusão
dos trabalhos de recuperação paisagística da pedreira; quer em termos ecológicos, pois cria um habitat
diferente daquele que é proporcionado pela Ribeira de Carvalhais e; em termos de combate aos
incêndios, pois constitui uma reserva de água. O degrau em rebaixo será suavizado com a criação de
um talude com 30% de declive que fará com que a margem do plano de água, que se irá formar pela
acumulação das águas pluviais, seja segura.
Salienta-se ainda que devido às Alterações Climáticas se prevê a possibilidade de escassez de água e
que o plano de água proposto constituirá uma reserva de água quer para a fauna quer mesmo para a
população.
PEA - 5. Evidenciar/demonstrar a internalização dos princípios da economia circular no projeto em
avaliação.
RESPOSTA – O Projeto internaliza os princípios da economia circular pois prevê as melhores
tecnologias disponíveis (MTD), maximizando o aproveitamento dos recursos naturais, fazendo uma
utilização praticamente integral da matéria-prima explorada, minimizando a produção de resíduos,
uma vez que são residuais os materiais rejeitados e mesmo esses serão valorizados no enchimento
parcial dos vazios de escavação. Ou seja, é prevista a gestão sustentável dos materiais, a fim de
proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana, assegurar uma
utilização prudente, eficiente e racional dos recursos naturais, reduzir a dependência de recursos
importados
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Salienta-se ainda a contribuição do projeto na operação de enchimento parcial dos vazios de escavação
com terras, pedras, solos e rochas, enquanto operação de valorização de resíduos (R10C), ajudando
ao cumprimento das metas e objetivos da economia circular.
A empresa Nordareias prevê também a instalação de uma central de betão de forma a expandir o valor
económico do produto.

2.2 RECURSOS HÍDRICOS
PEA - 6. Esclarecimento sobre o traçado atual da linha de água marcada na carta militar 1:25000 e na
carta de condicionantes do PDM de Macedo de Cavaleiros, direção sudoeste-nordeste, que atravessa
a propriedade afeta à pedreira, e as eventuais medidas tendentes à sua reposição e/ou conservação
integral da mesma e sua faixa marginal;
RESPOSTA – A área desflorestada, a sul da área a licenciar (vide área delimitada com linha amarela na
Figura 1), não é propriedade da empresa Nordareias. Salienta-se que a empresa Nordareias nunca teve
qualquer intervenção nessa área.

Figura 1: Fotografia aérea indicando a área desflorestada a sul da área a licenciar da Pedreira n.º 5369
“Cernadela”. A linha azul indica a área a licenciar e a linha amarela a área desflorestada a sul da área a
licenciar.
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No local pode-se verificar que a área foi reflorestada há alguns anos, sendo visível ainda as tubagens
de rega colocadas para o efeito (vide Figura 2)

Figura 2: Fotografias da área desflorestada a sul da área a licenciar.

Relativamente à linha de água marcada na carta militar 1:25000 e na carta de condicionantes do PDM
de Macedo de Cavaleiros, direção sudoeste-nordeste, que é indicada como atravessando a
propriedade afeta à pedreira, verifica-se que é uma linha de água torrencial e que não está marcada
no terreno. Salienta-se que o Plano de Lavra não prevê nenhuma intervenção nessa área nem na
vizinhança sendo deste modo garantida a conservação integral da área onde está indicada a linha de
água e a sua faixa marginal.
PEA

-

7.

Apresentação

de

proposta

detalhada

e

devidamente

calendarizada

para

recuperação/reposição a curto prazo (num prazo não superior a 1 ano), da vegetação ribeirinha que
foi afetada pela introdução da passagem hidráulica não autorizada e já removida, que inclua:
- a remoção da totalidade dos aterros ainda existentes no leito e margens da ribeira de carvalhais;
- a recuperação da faixa marginal de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito desta ribeira
e a promoção da sua galeria ripícola, não sendo admissíveis nessa faixa quaisquer elementos
integrantes da pedreira;
- a remoção de todos os inertes e detritos que tenham sido arrastados para o leito e margens da
referida linha de água.
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Esta proposta deverá também incluir uma caracterização pormenorizada da situação de referência
atual e das intervenções que incidiram ao longo dos anos no leito e margens (faixa de 10 metros medida
desde a linha que delimita o leito – crista superior do talude) da ribeira de Carvalhais.
RESPOSTA – A recuperação das margens da ribeira de Carvalhais já foi iniciada (vide Figura 3) e é
compromisso assumido pela gerência da empresa Nordareias, efetuar a recuperação das duas
margens da ribeira. A Nordeareias aguarda a necessária autorização e um prazo por parte da Agência
Portuguesa do Ambiente para efetuar a intervenção.

Figura 3: Fotografias da área do leito e margens da ribeira de Carvalhais obtidas em maio de 2021.

A empresa Nordareias propõe a recuperação da faixa marginal à ribeira de Carvalhais, afetada pela
passagem hidráulica realizada sem autorização e já removida, e a reposição da vegetação ribeirinha
nos 2 trimestres após a autorização para intervenção solicitada à APA.
Tabela 1: Calendarização propostas para a recuperação da faixa marginal e a reposição da vegetação ribeirinha
da ribeira de Carvalhais.
Ações a realizar
- a remoção da totalidade dos aterros ainda existentes no leito e margens
da ribeira de carvalhais;
- a recuperação da faixa marginal de 10 metros para cada lado da linha
que limita o leito desta ribeira e a promoção da sua galeria ripícola, não
sendo admissíveis nessa faixa quaisquer elementos integrantes da
pedreira;
- a remoção de todos os inertes e detritos que tenham sido arrastados para
o leito e margens da referida linha de água.

1.º Trimestre

2.º Trimestre
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PEA - 8. Justificar o caudal de ponta de cheia, para um período de retorno 100 anos, para a ribeira de
Carvalhais, no ponto onde está a prever realizar a substituição da passagem hidráulica (PH) existente,
e que servirá de base ao cálculo da secção mínima de vazão necessária para a bacia hidrográfica
correspondente nesse ponto.
RESPOSTA – Relativamente ao dimensionamento da passagem hidráulica (PH) e à disparidade entre o
valor do caudal de ponta adotado, para um período de retorno para 100 anos, face a outros valores
apresentados, nomeadamente: no relatório síntese; em sede de licenciamento de PH proposta e em
sede tentativa de licenciamento de anterior PH junto da APA,I.P. os mesmos justificam-se, de acordo
com a opinião da equipa técnica, pelas seguintes razões:

- Em sede de procedimento AIA – Tabela 51 do Relatório Síntese: Caudal de ponta da ribeira de
Carvalhais = 190 m3/s;
O caudal apresentado no Relatório Síntese do EIA, para um período de retorno para 100 anos, foi o
presente no documento ARH-N. Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro, integrada
na Região Hidrográfica 3 (RH3) (2012). Valor que corresponde ao caudal de ponta da ribeira dos
Carvalhais determinado na sua foz. Ou seja, trata-se do caudal de ponta de toda a ribeira, considerando
toda a bacia de drenagem e todas as outras variáveis que contribuem para este cálculo (no PGRH estes
valores são considerados com base no método da fórmula racional).

- Em sede de licenciamento da PH proposta – Estudo hidrológico e hidráulico associado ao projeto:
Caudal de ponta = 48,3 m3/s;
Este valor, apenas considera a área da bacia a montante da passagem hidráulica e, daí, ser inferior ao
valor apresentado no PGRH (190 m3/s). O cálculo do caudal de ponta, para lá da área de drenagem da
bacia considerada, usa outros parâmetros (declive do terreno, ocupação da superfície, etc.) que
influenciam o resultado final. No caso em análise, para lá destes aspetos, teve-se ainda em
consideração o facto de, ao calcular o caudal, existir a informação de que a PH existente, dimensionada
por defeito, nunca ter sido galgada e, ainda, o facto de na eventualidade de ocorrer algum galgamento
das margens, este não causar estragos de monta nem colocar bens ou vidas humanas em risco. Refirase, contudo, que este valor é concordante com o do PGRH da RH3.
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- Em sede de tentativa de licenciamento de anterior PH junto da APA,I.P., no local onde o requerente
indica ter removido uma passagem que foi executada sem a devida autorização – Estudo hidrológico e
hidráulico associado ao projeto apresentado: Caudal de ponta = 520 m3/s.
O valor de caudal de ponta de 520 m3/s foi calculado por uma equipa técnica anterior. Na opinião da
atual equipa técnica está errado. Este valor de caudal de ponta é superior ao caudal máximo da ribeira
dos Carvalhais determinado na sua foz o que demonstra o erro no cálculo/estimativa.

PEA - 9. Clarificar e Identificar o(s) titular(es) dos terrenos que integram a margem direita da ribeira de
Carvalhais, onde o proponente prevê a execução/substituição da PH, bem como a intervenção no leito
e margem para recuperação paisagística da área onde interveio indevidamente.
RESPOSTA – O terreno entre o canal ferroviário e a ribeira de Carvalhais, apesar de estar fora da área
licenciada pertence ao artigo 386 que é propriedade da Nordareias (vide caderneta predial e planta
cadastral apresentadas em anexo).

2.3 ANÁLISE DE RISCOS
PEA - 10. Caracterização socioeconómica da região: População exposta ao risco na envolvente do
projeto, designadamente ao nível dos elementos vulneráveis (aglomerados populacionais, lares de
idosos, estabelecimentos de ensino, creches, jardins de infância e edifícios/recintos com elevada
concentração de pessoas). Deverá ser discriminado o número de habitantes dos aglomerados
populacionais, devendo desejavelmente ser identificadas as faixas etárias mais suscetíveis (crianças,
idosos) a uma eventual situação de acidente grave ou catástrofe.
RESPOSTA – Na Tabela 2 são apresentados os dados da população residente por local de residência e
grupo etário para o ano de 2011 (censos 2011). Verifica-se que a população da freguesia de Cortiços,
onde se localiza o Projeto em análise, é bastante idosa. A população com mais de 65 anos, representa
uma percentagem mais elevada do que a média nacional, 19,0%, quer no concelho de Macedo de
Cavaleiros, quer na freguesia de Cortiços, 28,1% e 38,5% respetivamente. As crianças representam
apenas 7,8% da população.
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Tabela 2: População residente por local de residência e grupo etário para o ano de 2011 (INE, censos 2011).
População
Residente
Total
0 a 14 anos
15 a 24 anos
25 a 64 anos
> 65 anos

Macedo de Cavaleiros
(Concelho)

Cortiços
(Freguesia)

n.º

15 776

296

n.º

1 848

23

%

11,7%

7,8%

n.º

1 561

24

%

9,9%

8,1%

n.º

7 932

135

%

50,3%

45,6%

n.º

4 435

114

%

28,1%

38,5%

Tal como referido no RS o núcleo habitacional mais próximo da área de projeto, localiza-se a cerca de
500 m. Salientam-se também, devido à sua proximidade e dimensão, as localidades de Cortiços a cerca
de 1,1 km a este, Vale da Coura a cerca de 2,5 km a oeste-noroeste, Romeu a cerca de 1,5 km a
noroeste e a localidade de Cernadela, a mais próxima do projeto, a cerca de 500 m a sul da área em
estudo (tal como apresentado no Volume II - Carta 4.5.1 - Localização das povoações e dos recetores
sensíveis na envolvente do Projeto e novamente em anexo à presente resposta).
Em caso de derrames, fugas acidentais, acidentes ou catástrofes (explosão, incêndio, etc.), tendo em
consideração as quantidades reduzidas de materiais/substâncias perigosos (explosivos, óleos e
combustíveis) existentes na área de pedreira, e a distância aos aglomerados populacionais, não é
expectável que ocorram danos na saúde das populações envolventes.

PEA - 11. Análise dos impactes de um eventual aumento significativo do transporte de mercadorias
perigosas durante a fase de exploração, principalmente quando sejam atravessados aglomerados
populacionais.
RESPOSTA – Não está previsto o transporte de mercadorias perigosas pela empresa Nordareias. De
referir ainda que os explosivos utilizados na pedreira são materiais homologados e são manuseados
por operadores autorizados. Salienta-se também que não existe na pedreira armazenamento de
explosivos, os quais, mediante as necessidades de consumo previstas, são colocados na pedreira no
próprio dia para o qual são requisitados, por transportador legalmente autorizado que retoma e
expede da pedreira, no mesmo dia, eventuais materiais sobrantes.
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PEA - 12. Análise dos impactes nos elementos vulneráveis da população, identificados na situação de
referência, na eventualidade de ocorrer um acidente grave ou catástrofe na área do projeto.
RESPOSTA – Em caso de derrames, fugas acidentais, acidentes ou catástrofes (explosão, incêndio,
etc.), tendo em consideração as quantidades reduzidas de materiais/substâncias perigosos (explosivos,
óleos e combustíveis) existentes na área de pedreira, e a distância aos recetores sensíveis, não é
expectável que ocorram danos na saúde das populações envolventes.

PEA - 13. Análise dos riscos do ambiente sobre o projeto, nomeadamente a sua exposição e resiliência
face a acidentes graves ou a catástrofes e o risco de ocorrência desses mesmos fenómenos.
RESPOSTA – O projeto em análise, tendo em consideração as suas características, apresenta uma
elevada resiliência a fenómenos naturais (e.g. sismos, movimento de vertentes) e a acidentes graves
ou catástrofes (e.g. fogos florestais).
O Regulamento do PDM de Macedo de Cavaleiros, na Secção I “Áreas com risco de movimento de
vertentes”, artigo 86.º, identifica as Áreas com risco de movimento de vertentes como áreas que
apresentam perigosidade elevada e muito elevada ao deslizamento e rutura de solos, situadas em
especial nas zonas com geologia mais desfavorável. De acordo com o referido no artigo 87.º, nas Áreas
com risco de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade elevada quando permitida a construção
de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e a
estabilização dos taludes; nas Áreas com risco de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade
muito elevada a ocupação destas áreas obedece a alguns condicionalismos (a construção de novos
edifícios só é permitida quando seja comprovada a inexistência de risco de derrocada, após elaboração
de estudo específico; quando permitida a construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios
existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes).
Na Secção II “Áreas com risco de ocorrência de sismo”, artigo 88.º, são identificadas as Áreas com risco
de ocorrência de sismo que correspondem às áreas que apresentam perigosidade elevada e muito
elevada de ocorrência de terramotos. Nestas áreas é referido que deve ser assegurada a segurança de
pessoas e bens relativamente à ocorrência de sismos.
A área a licenciar e área de exploração encontram-se sobre Áreas com risco de movimento de
vertentes (54% e 33% respetivamente) e encontram-se 100% em Áreas com risco de ocorrência de
sismo – Perigosidade elevada (tal como apresentado no Volume II Carta 4.2.2 – Extrato da Planta de
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Ordenamento – 02 – Áreas de Risco ao Uso do Solo e novamente em anexo à presente resposta). A
exploração da Pedreira seguirá o Plano de Pedreira e o mesmo assegura as condições de segurança
para pessoas e bens.
Tal como referido no Relatório Síntese, na análise de riscos, a existência de vastas áreas florestais,
assim como as características do terreno, associado às práticas correntes de uso indevido do fogo, faz
com que a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais na zona em avaliação seja
potencialmente elevada. Salienta-se que face a um incêndio provindo do exterior, a pedreira constitui
uma barreira à sua propagação, ao tratar-se de uma área essencialmente rochosa (área de exploração),
maioritariamente desprovida de coberto vegetal. Assim o que o risco de incêndio florestal não coloca
em causa o Projeto.

PEA - 14. Deverão ser alertadas do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de
socorro e de proteção civil, nomeadamente os corpos de bombeiros, Serviços Municipais de Proteção
Civil/Gabinetes Técnicos Florestais.
RESPOSTA – O Projeto em causa já se encontra em funcionamento não havendo início dos trabalhos.

PEA - 15. Elaborar um Plano de Segurança/Emergência o qual deve identificar e caracterizar os
potenciais riscos associados à execução dos trabalhos, bem como definir os procedimentos a levar a
cabo pela empresa responsável pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra situação de
emergência, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos das mesmas. O Plano deverá conter
medidas de autoproteção para os riscos mais significativos associados ao projeto e/ou à sua
envolvente.
RESPOSTA – O Plano de Segurança e emergência faz parte integrante do Plano de Pedreira tendo já
sido apresentado.

PEA - 16. Assegurar o cumprimento do disposto no Regime Jurídico associado à Defesa da Floresta
contra Incêndios, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos espaços florestais
e vias de acesso, e demais restrições ao uso de maquinaria e veículos motorizados. Ainda em
conformidade com este regime legal, deverão ser respeitadas as condições de segurança relacionadas
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com a prevenção de incêndios rurais, em especial no que concerne à manutenção das faixas de gestão
de combustível.
RESPOSTA – A empresa Nordareias irá cumprir o Regime Jurídico associado à Defesa da Floresta.

2.4 RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
PEA - 17. Contudo, o Resumo Não Técnico deve ser revisto e complementado, no âmbito deste Pedido
de Elementos Adicionais, de forma a integrar os novos aspetos relevantes decorrentes do pedido de
elementos adicionais sobre os fatores ambientais relevantes deste pedido.
RESPOSTA – O RNT revisto é apresentado em anexo.

PEA - 18. Tendo em vista a utilização do atual sistema de consulta pública, através de uma plataforma
eletrónica, deverão ainda ser apresentados os ficheiros (em formato Shapefile) com a localização e
delimitação georreferenciada do projeto em avaliação, no sistema de coordenadas ETRS_1989_TM06Portugal.
RESPOSTA – Os ficheiros em formato shapefile são novamente submetidos.
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2.5 ADITAMENTO AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS (OF_DAPP_ANC_7635/2021)

PEA - Plantas e perfis topográficos da situação de referência (esc.1/500 ou 1/1000);
RESPOSTA – A planta da situação de referência é apresentada à escala 1/1000 no Desenho n.º 4 - Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística - Situação Referência (vide anexo).
Os perfis topográficos da situação de referência são apresentados à escala 1/1000 no Desenho n.º 8 Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística Perfis 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Situação Referência (vide anexo).
PEA - Plano de modelação e respetivos perfis (longitudinais e transversais), à esc.1/500 ou 1/1000,
correspondentes a cada fase da recuperação (em articulação com o faseamento da Lavra) – deverão
os referidos elementos apresentarem-se devidamente cotados, cotas de terrenos e cotas de projeto,
(curvas de nível e pontos) de forma a elucidarem adequadamente a proposta de modelação dos
terrenos e a sua integração com as cotas de terreno da envolvente, nomeadamente com a rede de
drenagem natural e/ou com as cotas de terreno de explorações contíguas ou próximas;
RESPOSTA – Em anexo são apresentados os elementos solicitados:
- Plantas das fases 3 fases de recuperação propostas, à escala 1/1000, nos Desenho n.º 5; Desenho n.º
5.1; Desenho n.º 6; Desenho n.º 6.1; Desenho n.º 7; Desenho n.º 7.1;
- Perfis das fases 3 fases de recuperação propostas, à escala 1/1000, nos Desenho n.º 8; Desenho n.º
9; Desenho n.º 10.
PEA - Sistema hídrico – deverá ser apresentada uma proposta final para a recuperação do sistema de
drenagem na área intervencionada e sua integração, com restituição ao sistema de drenagem natural
da zona;
RESPOSTA – Em anexo são apresentados os elementos solicitados:
- Plantas da 3.ª Fase, à escala 1/1000, Desenho n.º 7; Desenho n.º 7.1.

PEA -Plantação de cortinas arbóreas com o objetivo de não só fixar poeiras, mas também fazer a
obstrução visual dos agentes de impacte, deverá ser objeto de análise das principais visibilidades sobre
a área e requer uma plantação, que pode ser modular, cuja composição e desenho determinarão a sua
maior ou menor eficácia;
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RESPOSTA – O PARP prevê a plantação de cortinas arbóreas com o objetivo não só de fixar poeiras,
mas também de fazer a obstrução visual, tendo em consideração os principais locais de visualização
da área da pedreira. No entanto, pelo facto da pedreira se localizar numa zona de elevado risco de
incêndio, prevaleceu a necessidade de respeitar o estipulado no Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI) do Município de Macedo de Cavaleiros, nomeadamente quanto a faixas de
gestão de combustível numa largura de 10 m para cada lado dos caminhos, quanto ao distanciamento
das copas das árvores (quando atingem o porte adulto). Assim, quando possível, a cortina arbórea
proposta é composta por duas fiadas de árvores plantadas em quincôncio (tratando-se aqui de uma
cortina mais efetiva). Quando a plantação em quincôncio não é possível, devido à sobreposição com
áreas de atividade da pedreira, propõe-se a plantação de árvores numa fiada única, respeitando os 4
m de distância entre copas. Sempre que a faixa de proteção aos caminhos se sobrepõe à cortina
arbórea, respeita-se a primeira, onde a vegetação deve ter uma altura máxima de 20 cm. A seleção
das espécies arbóreas tem em consideração a vegetação autóctone da região, sendo que nas áreas
que não concernem a envolvente da ribeira se recorre para além do sobreiro (espécie claramente
dominante no local), ao carvalho negral, pois apresenta uma maior velocidade de crescimento. O
cronograma do PARP está desenvolvido de modo a que a cortina arbórea seja concretizada o mais
brevemente possível, afim de cumprir as suas funções também o mais brevemente possível (vide PARP
em anexo).
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PEA - Balanços dos movimentos e volumes de terra
- Volumes de materiais de subprodutos da exploração e volumes de materiais necessários para
enchimento (modelação final);
- Volumes de terras vegetais resultantes da decapagem dos terrenos explorados (condições de
armazenamento) e volume de terras vegetais necessárias para a recuperação; proveniência das terras
e suscetibilidade de contaminação biológica.
RESPOSTA – No PARP são apresentados os volumes solicitados, designadamente:
Na Tabela 3 apresenta-se uma estimativa dos volumes de material inerte, necessários à realização dos
trabalhos do PARP:
Tabela 3: Estimativa dos volumes de material inerte necessários à recuperação da pedreira.
Área
Fase

Zona de exploração

aproximada

Volume estimado
Volume estimado

Volume estimado de

de estéril (m3)

terra de cobertura (m3)

(m2)

de escavação
(m3)

3 773,77

125,95

905,70

282,93

8 318,04

0,00

0,00

0,00

2 956,93

305,77

0,00

665,53

Total 1ª fase

15 048,74

431,72

905,70

948,46

2ª
Bancadas em flanco de encosta
Fase

8 174,75

3 427, 57

1 961,94

0,00

Total 2ª fase

8 174,75

3 427, 57

1 961,94

0,00

Enchimento parcial da corta
explorada em rebaixo - talude

52 663,00

172 285,46

12 639,12

0,00

Regularização do terreno a
nascente da escavação

42 705,96

5 633,48

10 249,43

20 290,86

Regularização do terreno na zona
norte da pedreira

22 081,74

1 224,07

5 299,62

2 596,66

117 450,70

179 143,02

28 188,17

22 887,52

Zona a norte da área a licenciar
1ª Margens da Ribeira de Carvalhais
Fase
Caminho a ser restabelecido, a
sul/sudoeste da pedreira

3ª
Fase

Total 3ª fase
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Relativamente ao volume de material inerte necessário salienta-se:
•

na 1ª fase do PARP, o volume de material inerte resultante da escavação permite suprir o
volume de material inerte necessário para aterro;

•

na 2ª fase do PARP, será necessário recorrer a material inerte proveniente de obras da região
para se fazer a suavização dos degraus de escavação. Uma vez que os subprodutos da
exploração são praticamente nulos, mas que sobram 516,74 m3 de material inerte resultante
da escavação realizada na 1ª fase do PARP, serão necessários 2 910,83 m3 de material inerte
proveniente de obras da região e devidamente armazenado na escombreira ao longo da vida
útil da pedreira. Estima-se que a escombreira venha a receber, ao longo da vida útil da
pedreira, um volume de material inerte de 90 000 m3 proveniente de obras da região;

•

Na 3ª fase, serão necessários 179 143 m3 de material inerte, para a implementação do PARP.
Porém, dos trabalhos de escavação necessários à regularização do terreno, resultam 22 888
m3 de material inerte a que acrescem os 87 089 m3 provenientes da escombreira (90 000 m3
a que se retiraram 2 911 m3 necessários à execução da 2ª fase do PARP). Assim, para a
conclusão do PARP, e mais particularmente para o enchimento parcial previsto da zona de
escavação da pedreira, será necessário um volume de material inerte proveniente de obras
da região, de cerca de 69 166 m3. Considerando que a pedreira, depois de terminada a
exploração, continuará a receber material inerte proveniente de obras da região a um ritmo
de 10 000 m3 por ano, serão necessários cerca de 7 anos para concluir os trabalhos de
modelação do PARP.

A modelação deverá respeitar o traçado proposto nos planos de implantação altimétrica e
planimétrica do PARP, sendo a mesma realizada por camadas, em que as camadas inferiores serão
modeladas recorrendo a materiais inertes mais grosseiros e as camadas superiores com elementos
mais finos, possibilitando, sucessivamente o preenchimento dos espaços vazios da camada inferior.
A seguir à modelação do terreno, o PARP prevê a aplicação de uma camada superior com 0,20 m de
terra de cobertura. A terra de cobertura presente na área de exploração, resultante da decapagem do
solo que antecede a fase de exploração, na quantidade que se estima ser de 7 730,80 m3 (considerando
uma espessura média de 0,10 m) e que deverá ser aplicada na recuperação, encontra-se armazenada
em pargas (montículos), a localizar na zona de defesa, desde que afastadas mais de 2 m da bordadura
da escavação. Salienta-se que esta terra será gradualmente aplicada na recuperação paisagística,
mediante o definido no cronograma da exploração e recuperação. Este volume de terras não será
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suficiente, tendo de se recorrer a terras de cobertura provenientes de obras da região (desde que não
contaminadas).
Relativamente às terras de cobertura necessárias salienta-se:
•

na 1ª fase, serão necessários 906 m3 de terras de cobertura, daí que ainda sobrarão da terra
proveniente da decapagem, 6 825 m3 para as fases seguintes;

•

Para a 2ª fase do PARP serão necessários 1 692 m3 de terras de cobertura, daí que ainda
sobrarão para a fase seguinte 5 133 m3 de terras de cobertura provenientes da decapagem da
pedreira;

•

Para a 3ª fase do PARP, serão necessários 28 188 m3 de terras de coberturas. Recorrendo às
terras provenientes da decapagem, serão ainda necessários 23 055 m3 de terras de cobertura
provenientes de obras da região.

