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1 ÂMBITO
O presente documento constitui a resposta ao Pedido de Elementos Adicionais (PEA) 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 de
Ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra Da Nave”.
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
28 de janeiro de 2022. 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.
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2 ELEMENTOS ADICIONAIS
2.1 ASPETOS GENÉRICOS / DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
2.1.1 ENQUADRAMENTO
PEA – 1.1. As referências ao RJAIA estão desatualizadas – não contemplam a última atualização dada
pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, pelo que deverá ser apresentada uma errata no
sentido de retificar essas referências.
RESPOSTA – Na página 26 do RS, onde se lê:
“O Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março,
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro de 2017 estabelece o regime jurídico
da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados ...”
Deverá ler-se:
“Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março
(1ª alteração), pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de Agosto (2ª alteração), pela Lei n.º 37/2017, de
2 de junho (3ª alteração) e alterado (4ª alteração) e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de
11 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro (5ª alteração)
estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e
privados ...”

Na página 31 do RS, onde se lê:
“As metodologias e a estrutura do presente EIA foram desenvolvidas em conformidade com a
legislação em vigor, nomeadamente com o Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto, pela Lei n.º
37/2017 de 2 de junho e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro de
2017 e a Portaria n.º 395/2015 ...”
Deverá ler-se:

ELEMENTOS ADICIONAIS
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 6728 “PEDRA DA
NAVE”
EA_EIA_PEDRA_DA_NAVE
PÁGINA 5 DE 53

“As metodologias e a estrutura do presente EIA foram desenvolvidas em conformidade com a
legislação em vigor, nomeadamente com o RJAIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março (1ª alteração), pelo Decreto-Lei n.º 179/2015,
de 27 de Agosto (2ª alteração), pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho (3ª alteração) e alterado (4ª
alteração) e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro, alterado pelo DecretoLei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro (5ª alteração)) e a Portaria n.º 395/2015 ...”

Na página 39 do RS, onde se lê:
“No artigo 2º do Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014
de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro de 2017 são consideradas
como áreas sensíveis:”
Deverá ler-se:
“No artigo 2º do RJAIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de Março (1ª alteração), pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de Agosto (2ª alteração),
pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho (3ª alteração) e alterado (4ª alteração) e republicado pelo DecretoLei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro
(5ª alteração)) são consideradas como áreas sensíveis:”

2.1.2 ANTECEDENTES DO PROJETO
PEA - 2. Ponto de situação do cumprimento da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 14
de abril de 2014 para o projeto da “Pedreira de Granito n.º 6728 – Pedra da Nave”.
RESPOSTA – Tal como referido no RS, na auditoria referente à fase de exploração prevista no n.º 2 do
artigo 27º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no âmbito da qual foi efetuada a
verificação da implementação das condições impostas na DIA do projeto “Pedreira de Granito n.º 6728
- Pedra da Nave” foi realizada, por verificador de pós-avaliação, no dia 22 de maio de 2019 (em anexo
é apresentado o relatório). Apenas foi identificada uma NC que foi indicada na Tabela II do relatório e
que se apresenta de seguida:
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A não conformidade encontra-se em resolução com o presente processo de AIA e de pedido de
licenciamento da ampliação da área licenciada.

PEA - 3. Demonstração da exequibilidade do cumprimento dos termos da DIA exarada, com a execução
do projeto de ampliação, objeto do presente procedimento de AIA, designadamente no que se refere
a:
- Condicionante n.º 1 da DIA –

delimitação e conservação das áreas não afetadas pela exploração

para preservação florística e faunística, nomeadamente nas zonas de defesa da pedreira e da linha de
água (corredor ecológico);
- Condicionante n.º 2 da DIA - salvaguarda de qualquer intervenção no corredor ecológico constituído
pela linha de água que atravessa a pedreira e pela margem de 10m, conforme previsto no EIA, e ainda
pela área de drenagem natural, escoamento e concentração das águas de nascentes na parcela do
terreno adjacente, atualmente limitada pelo muro de pedra solta existente.
RESPOSTA – O Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” apresentado não cumpria
com a salvaguarda da linha de água referida Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 14 de
abril de 2014 para o projeto da “Pedreira de Granito n.º 6728 – Pedra da Nave” pois, foi entendimento
da equipa técnica de projeto e do EIA, que a linha de água não tinha relevância ecológica que impedisse
que a mesma não pudesse ser deslocada como foi proposto no Projeto.
Após a apresentação do Projeto e respetivo EIA, de forma a clarificar o carácter da linha de água
referida e também da linha de água localizada a nascente e designada por L3 no EIA, foi solicitada pela
equipa técnica do EIA, uma visita da Comissão de Avaliação à Pedreira. A visita foi realizada no dia 17
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de março de 2022 e o relatório da visita foi emitido em 22 de março de 2022 (o relatório da visita é
apresentado em anexo).
O relatório da visita refere que “Atendendo a que a área de lavra proposta interfere com as duas linhas
de água anteriormente referidas, o projeto deverá ser reformulado, mediante ajuste desta área, de
modo a garantir a salvaguarda integral destas duas linhas de água, através de uma zona de proteção
nunca inferior a 10 metros para cada lado, medidos desde a linha que limita o leito de cada linha de
água.”
Assim sendo o Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” foi reformulado sendo
agora impostas zonas de proteção de 10m às referidas linhas de água.
Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.
PEA - 4. Ponto de situação do encerramento da “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”,
devendo ainda ser indicada a quantidade de escombros proveniente da “Pedreira de Granito n.º 6728
– Pedra da Nave” já encaminhados e os que ainda se prevê encaminhar.
RESPOSTA – Os escombros produzidos na Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” encaminhados para a
“Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1” perfazem um total de 25 538 m3 estando previsto
encaminhar cerca de 16 462 m3, vide cálculos apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Escombros produzidos na Pedreira de Granito n.º 6728 “Pedra da Nave” encaminhados para a
“Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”.
Granito extraído

Blocos e semi-blocos
3

3

Escombros

Ano

ton

m

ton

m

ton

m3

2015

28162,8

10831,8

21663,7

8332,2

6499,1

2499,7

2016

31166,9

11987,3

23947,5

9210,6

7219,4

2776,7

2017

30829,3

11857,4

23714,8

9121,1

7114,5

2736,3

2018

32224,6

12394,1

24788,2

9533,9

7436,4

2860,2

2019

35469,7

13642,2

27284,4

10494,0

8185,3

3148,2

2020

42097,8

16191,5

28065,2

10794,3

14032,6

5397,2

2021

47730,9

18358,0

31820,6

12238,7

15910,3

6119,3

66398

25538

Total de escombros

m3
Capacidade total da “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”

42000

Capacidade restante da “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”

16462
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2.1.3 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
PEA - 5. Deverão ser quantificadas e cartografadas as áreas já intervencionadas na presente data, quer
na área de ampliação, quer na área total a licenciar.
RESPOSTA – A empresa LOPESTONE extravasou da área licenciada da pedreira, tendo sido alargada
para sul, onde foram criados novos acessos e uma área para depósito de materiais. Também a área
onde estão instaladas as instalações sociais e o pavilhão se encontra fora da área atualmente
licenciada. A área atualmente intervencionada é de cerca de 4,1 ha e é identificada sobre o
ortofotomapa oficial disponibilizado pela Direção Geral do Território datado de 2021 (vide Figura 1).
São também apresentados os limites da área licenciada, da área a licenciar, da área a
explorar/escavação.
Relativamente à área licenciada de 4,9 ha a área atualmente intervencionada sobrepõe cerca de 2,3
ha. Relativamente à área a licenciar de 10,5 ha a área atualmente intervencionada sobrepõe cerca de
4,1 ha.
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Cartografia de base: Ortofotos 25 cm – Portugal Continental – 2021 DGT
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Área a licenciar
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Figura 1: Localização da Pedreira sobre ortofotomapa oficial da DGT datado de 2021.
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PEA - 6. Deverá ser indicado se as instalações de apoio, à data e na situação de referência, se
encontram dentro ou fora da área licenciada.
RESPOSTA – As instalações de apoio encontram-se fora da área atualmente licenciada e dentro da
área agora proposta a licenciar. As peças desenhas do Plano de Pedreira evidenciam a situação
referida. Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.
PEA - 7. Deverá ser apresentada peça desenhada específica com os acessos internos da área de projeto,
bem como dos acessos à pedreira.
RESPOSTA – O acesso à pedreira pode ser efetuado passando na localidade de Carrapito ou pela
localidade de Pêra Velha. Os acessos internos de terra batida são apresentados na cartografia do Plano
de Pedreira. Na Figura 2 são apresentados os acessos internos e acessos à Pedreira n.º 6728 “Pedra da
Nave” sobre fotografia aérea.
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Figura 2: Acessos internos e acessos à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”.
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PEA - 8. As peças desenhadas referentes à fase de exploração não refletem a dimensão consecutiva
(nem inicial nem final) da zona de escombreiras, sendo tal informação omissa nos perfis referentes às
diferentes fases. Caso os escombros (deposição temporária) não sejam totalmente transferidos para o
exterior deverão ser equacionados graficamente nas peças. Da mesma forma, a identificação da zona
de depósito de lamas (referida na pág. 43), deverá ter correspondência nas peças desenhadas do PARP.
RESPOSTA – o Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” foi reformulado sendo
agora apresentadas as escombreiras em planta e em perfil.
Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.
PEA - 9. Deverão ser identificadas as linhas de água na planta de situação atual conforme
apresentadas. Da mesma forma o PARP não prevê a requalificação das linhas de água (peças
desenhadas) conforme definido na pág. 318 do Relatório Síntese (RS), devendo esta situação ser
esclarecida
RESPOSTA – o Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” foi reformulado sendo
agora apresentadas as linhas de água na planta da situação atual e a requalificação das linhas de água
no PARP.
Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.
PEA - 10. Na pág. 52 do RS faz referência às pargas localizadas na periferia da pedreira, as quais não
se encontram representadas nas peças desenhadas do Plano Lavra, situação que deverá ser corrigida.
RESPOSTA – o Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” foi reformulado sendo
agora apresentada a localização das pargas/terras de cobertura.
Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.
PEA - 11. Relativamente às Zonas de Defesa, deverão ser especificados quais os objetos a proteger e
respetivas distâncias de salvaguarda, bem como deverá ser apresentada peça desenhada específica.
RESPOSTA – As zonas de defesa, previstas no anexo II do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, medidas a partir da bordadura
da escavação ou de outro elemento integrante da pedreira mais próximo do objeto a proteger são
apresentadas na Tabela 2.
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Tabela 2: Distância das zonas de defesa dos objetos a proteger à pedreira.
Distância de
proteção
(m)

Prevista no Plano de
Pedreira

Prédios rústicos vizinhos, murados ou não

10

Sim

Caminhos públicos

15

Sim

Condutas de fluídos

20

Postes elétricos de baixa tensão

20

Linhas aéreas de telecomunicações telefónicas não
integradas na exploração/linhas de telecomunicações e
teleférico/cabos subterrâneos elétricos e de
telecomunicações

20

Linhas férreas

50

Pontes

30

Rios navegáveis e canais/nascentes de águas, cursos de água
de regime permanente e canais

50

Cursos de água não navegáveis e de regime não permanente

10

Objetos a proteger

Postes elétricos aéreos de média e alta tensão, postos
elétricos de transformação ou de telecomunicações
Edifícios não especificados e não localizados em pedreira e
locais de uso público

30
50

Nascentes ou captações de água

50

Estradas nacionais ou municipais

50

Autoestradas e estradas internacionais

70

Monumentos nacionais, locais classificados de valor turístico,
instalações e obras das Forças Armadas e forças e serviços de
segurança, escolas e hospitais
Locais e zonas classificadas com valor científico ou
paisagístico

Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Sim
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade
Não aplicável/Não existente
na proximidade

100

Não aplicável/Não existente
na proximidade

500

Não aplicável/Não existente
na proximidade

Nas peças desenhadas do Plano de Lavra e PARP são representadas as zonas de defesa. Em anexo é
apresentado o Plano de Pedreira revisto.
PEA - 12. Deverá ser apresentada informação vetorial que contemple todos os elementos do projeto,
como por exemplo, anexos e infraestruturas.
RESPOSTA – A informação vetorial solicitada é enviada em anexo.
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PEA - 13. Deverá ser apresentado levantamento fotográfico da situação atual, da área de intervenção
e envolvente próxima, com identificação do sentido de foco das imagens na respetiva peça desenhada.
RESPOSTA – Na Figura 3 é apresentada a localização e do sentido de foco das fotografias obtidas na
Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” e na envolvente próxima. Na Figura 4 são apresentadas as
fotografias obtidas na Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” e na envolvente próxima.
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Figura 3: Indicação da localização e do sentido de foco das fotografias obtidas na Pedreira n.º 6728 “Pedra da
Nave” e na envolvente próxima.
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Figura 4: Fotografias obtidas na Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” e na envolvente próxima.

PEA - 14. Deverá ser evidenciada / demonstrada a internalização dos princípios da Economia Circular
no projeto em avaliação.
RESPOSTA – O Projeto internaliza os princípios da economia circular pois prevê as melhores técnicas
disponíveis (MTD), maximizando o aproveitamento dos recursos naturais, fazendo uma utilização
máxima da matéria-prima explorada, minimizando a produção de resíduos, uma vez que são residuais
os materiais rejeitados e mesmo esses serão valorizados no enchimento do vazios de escavação e no
enchimento da pedreira vizinha “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”. 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
Salienta-se que a LOPESTONE, proponente do projeto, integra o Grupo Empresarial Polimagra. A
Polimagra é uma empresa muito competitiva e consolidada, com forte vocação exportadora. Nos
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últimos três anos o volume de exportações desta empresa foi superior a 70% do volume total de
negócios.
Encontrando-se a jusante de todo o sistema da indústria extrativa e transformadora, a Polimagra
processa as matérias primas provenientes das pedreiras das empresas parceiras, criando-se aqui uma
sinergia, que potencia a atividade de todos os intervenientes.

2.1.4 PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA (PARP)
PEA - 15. Existem áreas a Sul do limite da área a licenciar que estão intervencionadas (figura 8 do EIA).
Deverão ser esclarecido se a intervenção da responsabilidade do Proponente e/ou pertence exploração
em avaliação e, em caso afirmativo, o porquê dessas áreas não fazerem parte da área proposta a
licenciar, devendo ainda ser proposta a sua recuperação, devidamente orçamentada no PARP.
RESPOSTA – No que concerne às áreas a Sul do limite da área a licenciar que foram intervencionadas,
foi proposta a sua recuperação na 1.ª fase do PARP, que se envia em anexo. Estas áreas estão fora da
área a licenciar, mas dentro da área arrendada pela empresa LOPESTONE aos Baldios de Carrapito e
de Pêra Velha. Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.

PEA - 16. O PARP refere que os escombros nos primeiros 24 anos, segundo o EIA, serão 108 385 m3, e
que serão encaminhados para recuperação de uma outra pedreira [“Encosta da Ladeira n.º 1”].
Contudo o PARP dessa pedreira, anexo ao EIA, só prevê a utilização de cerca de 42 000 m3 e
prevê também que o enchimento seja realizado com os resíduos da transformação da unidade
industrial da empresa “POLIMAGRA – Granitos, S.A.”. Esta incongruência dever ser clarificada e
retificado o PARP do projeto em avaliação, justificando devidamente qual o encaminhamento a dar a
totalidade da volumetria de material estéril (escombros) que se prevê produzir.
RESPOSTA – Os escombros produzidos na Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” encaminhados para a
“Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1” perfazem um total de 25 538 m3 estando previsto
encaminhar cerca de 16 462 m3, vide cálculos apresentados na Tabela 1.
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Tabela 3: Escombros produzidos na Pedreira de Granito n.º 6728 “Pedra da Nave” encaminhados para a
“Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”.
Granito extraído

Blocos e semi-blocos
3

3

Escombros

Ano

ton

m

ton

m

ton

m3

2015

28162,8

10831,8

21663,7

8332,2

6499,1

2499,7

2016

31166,9

11987,3

23947,5

9210,6

7219,4

2776,7

2017

30829,3

11857,4

23714,8

9121,1

7114,5

2736,3

2018

32224,6

12394,1

24788,2

9533,9

7436,4

2860,2

2019

35469,7

13642,2

27284,4

10494,0

8185,3

3148,2

2020

42097,8

16191,5

28065,2

10794,3

14032,6

5397,2

2021

47730,9

18358,0

31820,6

12238,7

15910,3

6119,3

66398

25538

Total de escombros

m3
Capacidade total da “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”

42000

Capacidade restante da “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”

16462

Os resíduos da transformação da unidade industrial da empresa “POLIMAGRA – Granitos, S.A.”
transportados para a “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”, até à data, foram apenas 128
m3.
Salienta-se que não serão encaminhados mais escombros da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” para
a “Pedreira n.º 80051 – Encosta da Ladeira n.º 1”, os restantes escombros produzidos na Pedreira
n.º 6728 “Pedra da Nave” serão totalmente utilizados na recuperação paisagística da própria pedreira.
Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.

PEA - 17. Os escombros que foram e serão encaminhados para a pedreira vizinha devem ser
considerados no orçamento do PARP como se fossem removidos para o interior da corta.
RESPOSTA – O PARP foi revisto e é apresentado em anexo. Em anexo é apresentado o Plano de
Pedreira revisto.
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PEA - 18. Após a recuperação não devem existir paramentos verticais de grande altura, ou seja, não
deve existir verticalidade das bancadas. Deverá ser assegurada uma inclinação mínima. Estes
trabalhos deverão ser devidamente descritos e orçamentados.
RESPOSTA – O PARP foi revisto e é apresentado em anexo. A solução agora proposta assenta na
suavização das bancadas de escavação através da realização de um talude único com inclinação
máxima de 33%, desde a cota superior da área de escavação até à base (na zona da corta).
Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.

2.2 PAISAGEM
PEA - 19. Tendo em consideração os elementos e esclarecimento solicitados no ponto 1.7, e o definido
no capítulo 6.1.1 [Fases de Preparação, exploração e recuperação da pedreira], deverá ser ponderada
a eventual retificação de possíveis alterações de quantificação e qualificação de impactes.
RESPOSTA – A avaliação de impactes efetuada no fator ambiental da paisagem, no que se refere aos
impactes negativos, já foram considerados para as diferentes fases (preparação, exploração e
recuperação da pedreira). Contudo, em termos de impactes positivos, podemos acrescentar que a
solução de recuperação agora apresentada, na fase de recuperação, permite um maior nível de
segurança, pelo facto de deixarem de existir paramentos verticais das bancadas de escavação, permite
uma continuidade no relevo da envolvente com a área de pedreira, reforçada também pela ausência
de vedações na fase final da recuperação. Salienta-se ainda, o impacte positivo na fase de exploração,
com a recuperação da área existente a sul do limite da área a licenciar bem como a preservação e
recuperação das linhas de água existentes na área da pedreira.
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2.3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
PEA - 20. Deverão ser complementados os impactes cumulativos sobre o “Território” decorrentes da
localização de outras pedreiras existentes na envolvente, numa abrangência mais lata, contemplando
não só os Instrumentos de Gestão Territorial, como também os aspetos relativos à articulação do
território com a paisagem cultural, o ambiente biofísico e social, entre outros.
RESPOSTA – No RS no ponto “6.14 – Impactes cumulativos”, são apresentados os impactes
cumulativos tendo em consideração a informação disponível sobre as pedreiras vizinhas.
Na freguesia União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz estão identificadas 6
pedreiras no cadastro de pedreiras disponível na DGEG (vide Tabela 4), 4 encontram-se com caução,
incluindo a pedreira em análise. No Volume II foi apresentada cartografia com a localização das
Pedreiras identificadas na Área envolvente à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” (vide Figura 5 e
Volume II - Carta 2.2.4 - Localização das pedreiras vizinhas).
Tabela 4: Cadastro de Pedreiras na freguesia União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz
(DGEG, 2021).
N.º
Pedreira

Denominação

Entidade Registada

6746

Abelheira

Paulogranitos Unipessoal, Lda.

6728

Pedra da Nave

LOPESTONE - Extração de Granitos, LDA

6460

Encosta da Ladeira

Granitos B.H.M. Lda

6768

Penedo dos Corvos

Pedrasdanave - Unipessoal, Lda.

6814

Terra da Nave

Construções Pardais – Irmãos Monteiros,
Lda

Granito

Sem caução

6774

Corga da Raposa

GNT – Granitos do Norte, Lda

Granito

Com caução

Substância
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental

Estado
Sem caução
Com caução
Com caução
Com caução

A consulta da informação disponível no SIAIA (http://siaia.apambiente.pt) permitiu recolher
informação sobre os Projetos submetidos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental no
concelho de Moimenta da Beira. Os Projetos constantes desta listagem são duas Centrais Solares
Fotovoltaicas; dois Parques Eólicos e duas Pedreiras. O procedimento de AIA relativo à Pedreira n.º
6728 “Pedra da Nave” (procedimento de 2014) e a Pedreira n.º 6360 “Monte Coitado ou Outeiro”.
Nenhuma das pedreiras vizinhas, identificadas no cadastro de pedreiras na freguesia União das
freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz (DGEG, 2021), tem informação disponível no SIAIA
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não tendo sido possível obter informação sobre as reservas, taxa de exploração e tempo de vida, n.º
de trabalhadores e área de exploração.

Figura 5: Localização das pedreiras vizinhas à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”, sobre Ortofotomapa da zona
de intervenção, DGT, 2018.

Relativamente aos impactes negativos cumulativos verifica-se que, ao nível dos sistemas ecológicos,
cada uma das pedreiras representa, salvo exceções particulares, um impacte pouco significativo. No
seu conjunto, todas as pedreiras, podem ter impactes na disponibilidade de biótopos para diversas
espécies e habitats protegidos. No que diz respeito à paisagem na envolvente da pedreira, para além
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das unidades extrativas existem vários elementos que contribuem com um impacte negativo na
paisagem (a área industrial (na proximidade de Cabeça de Alva), as linhas de alta e/ou média tensão,
aéreas e os aerogeradores do Parque Eólico do Douro Sul (sub parque de Moimenta da Beira)). Assim,
a ampliação da área de exploração da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” irá contribuir para a
degradação da paisagem, contudo, pelo facto de a mesma se inserir num local já intervencionado, a
contribuição para o impacte cumulativo será pouco significativa. Assim, a exploração da Pedreira n.º
6728 “Pedra da Nave” irá contribuir para a degradação da paisagem, contudo, pelo facto de a mesma
se inserir num local já intervencionado, a contribuição para o impacte cumulativo será pouco
significativa.
Relativamente à qualidade do ar o estudo permitiu concluir que quer o contributo atual quer o futuro,
para os impactes provocados pelos poluentes atmosféricos emitidos pela exploração de todas as
indústrias extrativas existentes na área é pouco significativo junto dos recetores sensíveis existentes
na área em estudo. Quanto ao ruído os impactes cumulativos das emissões da Pedreira n.º 6728 “Pedra
da Nave” e da Pedreira adjacente Pedreira n.º 6460 “Encosta da Ladeira” poderá ter impactes
significativos nos recetores sensíveis mais próximos o que implicará a necessidade de implementação
de medidas de minimização. Salienta-se, no entanto, que o ruído é emitido apenas no período diurno.
Salienta-se que a indústria extrativa é uma atividade com reconhecida importância para o
desenvolvimento do concelho de Moimenta da Beira pois o granito existente no concelho pode
potenciar o investimento e criar riqueza para o mesmo. Deste modo deverá ocorrer um impacte
cumulativo positivo que resulta do facto de a indústria extrativa ser considerada uma atividade com
importância para o desenvolvimento do concelho de Moimenta da Beira que considera que o granito
existente no concelho (designadamente o Granito Cinzento de Ariz) pode potenciar o investimento e
criar riqueza para o mesmo. A Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” é parte de um conjunto de indústrias
extrativas que contribuem para este desígnio do concelho de Moimenta da Beira.
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2.4 SOCIOECONOMIA
PEA - 21. Tendo em conta o referido no EIA, que a “Pedreira n.º 6728 – Pedra da Nave” tem neste
momento uma área licenciada de 4,9 ha e será ampliada em 5,6 ha, perfazendo um total de 10,5 ha,
ultrapassando, em conjunto com as unidades similares, num raio de 1 Km, o limite dos 15 ha, considerase que o EIA deverá identificar, delimitar em planta e caracterizar, ainda que de forma sumária, as
restantes explorações, devendo para isso referir, além do estado, n.º de trabalhadores, área de
explorações, vida útil, explorações com AIA em desenvolvimento ou com DIA emitida.
RESPOSTA – Na freguesia União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz estão
identificadas 6 pedreiras no cadastro de pedreiras disponível na DGEG (vide Tabela 11), 4 encontramse com caução, incluindo a pedreira em análise. No Volume II foi apresentada cartografia com a
localização das Pedreiras identificadas na Área envolvente à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” (vide
Figura 6 e Volume II - Carta 2.2.4 - Localização das pedreiras vizinhas).
Tabela 5: Cadastro de Pedreiras na freguesia União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz
(DGEG, 2021).
N.º
Pedreira

Denominação

Entidade Registada

6746

Abelheira

Paulogranitos Unipessoal, Lda.

6728

Pedra da Nave

LOPESTONE - Extração de Granitos, LDA

6460

Encosta da Ladeira

Granitos B.H.M. Lda

6768

Penedo dos Corvos

Pedrasdanave - Unipessoal, Lda.

6814

Terra da Nave

Construções Pardais – Irmãos Monteiros,
Lda

Granito

Sem caução

6774

Corga da Raposa

GNT – Granitos do Norte, Lda

Granito

Com caução

Substância
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental

Estado
Sem caução
Com caução
Com caução
Com caução

A consulta da informação disponível no SIAIA (http://siaia.apambiente.pt) permitiu recolher
informação sobre os Projetos submetidos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental no
concelho de Moimenta da Beira. Os Projetos constantes desta listagem são duas Centrais Solares
Fotovoltaicas; dois Parques Eólicos e duas Pedreiras. O procedimento de AIA relativo à Pedreira n.º
6728 “Pedra da Nave” (procedimento de 2014) e a Pedreira n.º 6360 “Monte Coitado ou Outeiro”.
Nenhuma das pedreiras vizinhas, identificadas no cadastro de pedreiras na freguesia União das
freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz (DGEG, 2021), tem informação disponível no SIAIA
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não tendo sido possível obter informação sobre as reservas, taxa de exploração e tempo de vida, n.º
de trabalhadores e área de exploração.

Figura 6: Localização das pedreiras vizinhas à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”, sobre Ortofotomapa da zona
de intervenção, DGT, 2018.
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PEA - 22. Deverão ser identificadas as operações que mais afetarão a população local e as atividades
económicas existentes, tendo em consideração a atividade da “Pedreira n.º 6728 – Pedra da Nave” e
as explorações envolventes.
RESPOSTA – Tal como referido as unidades extrativas vizinhas mais próximas são: Pedreira n.º 6460
“Encosta da Ladeira”, Pedreira n.º 6774 “Corga da Raposa”, Pedreira n.º 6814 “Terra da Nave” e
Pedreira n.º 6768 “Penedo dos Corvos”. As principais atividades associadas à atividade da Pedreira n.º
6728 “Pedra da Nave” e das explorações vizinhas que afetam a população envolvente são as
apresentadas na Tabela 6.
Estas ações são potencialmente geradoras de emissões para a atmosfera, emissões de ruído e
vibrações. São também causadoras de impactes na paisagem e nos sistemas ecológicos. Por outro lado,
as atividades extrativas do núcleo de Pedreiras de Ariz são geradoras de emprego e potenciam a
atividade económica indireta (e.g. hotelaria; restauração; oficinas mecânicas).
Tabela 6: Principais atividades associadas à atividade da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” e as explorações
envolventes associadas à fase de preparação, exploração e recuperação.
Fase de

Fase de

Fase de

preparação

exploração

recuperação

Circulação de veículos e maquinaria pesada

X

X

X

Movimentos de terras (desmatação, decapagem e escavação)

X

Depósito temporário de materiais de terras

X

Ação

Desmonte e remoção de matéria prima

X
X

Movimentos de terras (modelação de terrenos)

X

Sementeira e plantação de zonas verdes

X

Salienta-se que a unidade extrativa contígua Pedreira n.º 6460 “Encosta da Ladeira” está em processo
de AIA. Todas estas unidades estão/estarão sujeitas a um conjunto de medidas de minimização e
planos de monitorização que pretendem assegurar (entre outros) a minimização dos impactes nas
populações e atividades económicas vizinhas.
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PEA - 23. A carta n.º 4.5.1 constante do EIA diz respeito à representação cartográfica dos recetores
sensíveis, nomeadamente a localização das povoações na envolvente do projeto, num raio de 3 Km,
tendo sido identificadas seis localidades. No entanto, não se encontra identificada a tipologia clara de
ocupação na envolvente, devendo para isso ser complementada essa informação, com as respetivas
distâncias.
RESPOSTA – No RS é referida a distância das povoações à área do projeto num raio de 3 km. Verificase a existência de seis aglomerados populacionais: a nor-nordeste localiza-se a localidade de Semitela
(cujas habitações mais próximas da área do projeto se localizam a cerca de 2,1 km); também a nornordeste localiza-se a Aldeia de Nacomba (cujas habitações mais próximas da área do projeto se
localizam a cerca de 2,5 km); a nordeste encontra-se a localidade de Carapito (cujas habitações mais
próximas da área do projeto se localizam a cerca de 220 m); a este encontra-se a localidade de Caria
(cujas habitações mais próximas da área do projeto se localizam a cerca de 2,8 km); a sudeste localizase a localidade de Vila Chã (cujas habitações mais próximas da área do projeto se localizam a cerca de
1,4 Km); a sul localiza-se a localidade de Pêra Velha (cujas habitações mais próximas da área do projeto
se localizam a cerca de 1,2 km). Salienta-se também a existência de um recetor sensível isolado
localizado a cerca de 620 metros a sudoeste.
A Carta n.º 4.5.1 - Localização das povoações e dos Recetores Sensíveis na envolvente do projeto foi
revista de forma a ser complementada com a informação solicitada e é apresentada em anexo.
PEA - 22. Deverão ser identificados os indicadores socioeconómicos necessários à posterior avaliação
e classificação dos impactes considerados, nomeadamente na criação de 9 postos de trabalho, bem
como a caracterização do emprego indireto a criar nas diferentes fases do projeto
RESPOSTA – Salienta-se que os dados sobre a população por atividade económica e local de residência
relativos aos censos 2021 ainda não estão disponíveis. Na Tabela 7 são apresentadas as atividades
económicas com maior população afeta nas freguesias de Pêra Velha e Aldeia de Nacomba e Ariz de
acordo com o censos 2011. Em 2011, na freguesia de Pêra Velha e Aldeia de Nacomba a atividade
económica “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” era a que envolvia maior número de
residentes, 32,6% e 19,4% da população, respetivamente, na freguesia de Ariz a atividade económica
“Indústrias transformadoras” era a que envolvia mais população, 15,4%. A atividade “Indústrias
extrativas” não tinha qualquer representatividade nas freguesias de Pêra Velha e Aldeia de Nacomba,
representando 7,7% da população envolvida na freguesia de Ariz. A manutenção dos 9 postos de
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trabalho, tendo em consideração o número reduzido de população ativa nestas freguesias, tem um
impacte positivo significativo. A quantificação do emprego indireto não é possível, no entanto, de
forma qualitativa, pode-se afirmar que a manutenção da exploração terá um impacte positivo em
atividades como: “Alojamento, restauração e similares” e “Comércio por grosso e a retalho; reparação
de veículos automóveis e motociclos”.

Tabela 7: Principais atividades económicas por local de residência, (INE, censos 2011).
Unidade
Territorial

Ariz

Aldeia de
Nacomba

Pêra Velha

Atividade Económica (CAE Ver. 3)
Indústrias transformadoras
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Atividades de saúde humana e apoio social
Educação
Indústrias extrativas
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória
Indústrias transformadoras
Construção
Educação
Indústrias extrativas
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias transformadoras
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Outras atividades de serviços
Construção
Indústrias extrativas

População
(n.º)
(%)
4
15,4%
3
11,5%
3
11,5%
3
11,5%
3
11,5%
2
2
6
6
4
3
3
3
0
14
6
5
4
4

7,7%
7,7%
19,4%
19,4%
12,9%
9,7%
9,7%
9,7%
0,0%
32,6%
14,0%
11,6%
9,3%
9,3%

4
0

9,3%
0,0%

PEA - 25. Deverá ser garantida a comunicação do projeto, através de um plano de comunicação, que
deve conter evidências de um bom nível de conhecimento das características e dos impactes do projeto
na população local, bem como evidenciar o tratamento a dar a eventuais reclamações.
RESPOSTA –A empresa LOPESTONE não possui um Plano de Comunicação. Salienta-se que o regime
jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras) (Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro) não exige que o
Plano de Pedreira inclua um Plano de Comunicação. A empresa LOPESTONE não possui um sistema de
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qualidade implementado e como tal não possui procedimentos de controle e gestão de comunicação.
Tendo em consideração o solicitado a empresa LOPESTONE desenvolveu um procedimento de registo
de reclamações que irá enviar para a união das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz
com a solicitação para efetuarem o registo de reclamações caso as mesmas venham a ocorrer. Em
anexo é enviado o formulário de registo a enviar à união das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de
Nacomba e Ariz.
PEA - 26. Na tabela 125 do Relatório Síntese (RS) do EIA, onde se encontra evidenciada a síntese dos
impactes na Socioeconomia, na avaliação dos impactes de outros fatores associados (Emissão de ruído
e poluentes atmosféricos e geração de vibrações), deverá ser retirada a referência ao fator ambiental
Saúde Humana, dado que se encontra em avaliação o impacte sobre a qualidade de vida da população.
O fator ambiental Saúde Humana é abordado em capítulo próprio.
RESPOSTA – Na tabela 125 do Relatório Síntese (RS) do EIA onde se lê:
“Saúde humana (Emissão de ruído e poluentes atmosféricos e geração de vibrações)”
Deverá ler-se:
“Emissão de ruído e poluentes atmosféricos e geração de vibrações”.
A tabela 125 deverá ser a seguinte:
Tabela 125: Síntese dos impactes na socioeconomia associados à fase após a desativação.
Impactes

Natureza Significância

Abrangência
espacial

Duração

Probabilidade
de ocorrência

Tipo de
incidência

Incerto

Indireto

Minimização/
Potenciação

Após a desativação
Demografia

Negativo

Pouco
significativo

Emprego

Negativo

Significativo

Local/regional

Permanente

Certo

Direto

Significativo

Local/regional

Permanente

Certo

Direto

Pouco
significativo

Local

Permanente

Certo

Direto

Atividade
Negativo
económica
Emissão de ruído e
poluentes
atmosféricos e
Positivo
geração de
vibrações

Local/regional Temporário/permanente

Não
minimizável
Não
minimizável
Não
minimizável

Potenciável
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PEA - 27. Deverão ser avaliados os impactes cumulativos na qualidade de vida da população de outros
fatores associados (emissão de ruído, poluentes atmosféricos e paisagem), decorrentes da atividade
da pedreira.
RESPOSTA – Tal como já referido no RS no ponto “6.14 – Impactes cumulativos”, são apresentados os
impactes cumulativos tendo em consideração a informação disponível sobre as pedreiras vizinhas.
Em resumo:
Relativamente aos impactes negativos cumulativos verifica-se que, ao nível dos sistemas ecológicos,
cada uma das pedreiras representa, salvo exceções particulares, um impacte pouco significativo. No
seu conjunto, todas as pedreiras, podem ter impactes na disponibilidade de biótopos para diversas
espécies e habitats protegidos. No que diz respeito à paisagem na envolvente da pedreira, para além
das unidades extrativas existem vários elementos que contribuem com um impacte negativo na
paisagem (a área industrial (na proximidade de Cabeça de Alva), as linhas de alta e/ou média tensão,
aéreas e os aerogeradores do Parque Eólico do Douro Sul (sub parque de Moimenta da Beira)). Assim,
a ampliação da área de exploração da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” irá contribuir para a
degradação da paisagem, contudo, pelo facto de a mesma se inserir num local já intervencionado, a
contribuição para o impacte cumulativo será pouco significativa. Assim, a exploração da Pedreira n.º
6728 “Pedra da Nave” irá contribuir para a degradação da paisagem, contudo, pelo facto de a mesma
se inserir num local já intervencionado, a contribuição para o impacte cumulativo será pouco
significativa.
Relativamente à qualidade do ar o estudo permitiu concluir que quer o contributo atual quer o futuro,
para os impactes provocados pelos poluentes atmosféricos emitidos pela exploração de todas as
indústrias extrativas existentes na área é pouco significativo junto dos recetores sensíveis existentes
na área em estudo. Quanto ao ruído os impactes cumulativos das emissões da Pedreira n.º 6728 “Pedra
da Nave” e da Pedreira adjacente Pedreira n.º 6460 “Encosta da Ladeira” poderá ter impactes
significativos nos recetores sensíveis mais próximos o que implicará a necessidade de implementação
de medidas de minimização. Salienta-se, no entanto, que o ruído é emitido apenas no período diurno.
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PEA - 28. Deverão ser propostas medidas de minimização adequadas dos impactes negativos e medidas
de potenciação dos impactes positivos identificados.
RESPOSTA – No RS, no ponto “8 – Medidas de Minimização e de Compensação” foram propostas as
medidas de minimização e compensação consideradas adequadas pela equipa técnica dos diferentes
fatores ambientais estudados. Salienta-se que atualmente já são aplicadas medidas de minimização
que resultam da DIA emitida em 14 de abril de 2014 relativa ao Projeto inicial da Pedreira n.º 6728
“Pedra da Nave”. Em 2019 foi efetuada a verificação da implementação das condições impostas na DIA
do projeto “Pedreira de Granito n.º 6728 - Pedra da Nave”, por verificador de pós-avaliação e no qual
apenas foi identificada uma não conformidade (anexo é apresentado o relatório).
A não conformidade detetada está relacionada o facto de a área licenciada ter sido extravasada e
encontra-se em resolução com o presente processo de AIA e de pedido de licenciamento da ampliação
da área licenciada.
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2.5 RECURSOS HÍDRICOS
No estudo são referidas três linhas de água, com interferência com a área da pedreira e é apresentada
uma caracterização das mesmas, tendo sido demonstrado que as linhas de água designadas como L2
e L3 possuem expressão no terreno.
Apesar da caracterização destas três linhas de água, e das evidências manifestas de duas delas no
terreno, não são caracterizados os impactes, sobre as linhas de água, que resultam das atividades de
exploração.
Não está igualmente proposta qualquer medida de salvaguarda, de modo a minimizar eventuais
impactes sobre o escoamento destas linhas de água, nem da possibilidade de ocorrerem fenómenos de
contaminação decorrente da descarga no solo ou nos recursos hídricos de águas residuais ou outra
substância poluente.
Não se encontra representada a rede de drenagem de águas pluviais potencialmente contaminadas
que constituem riscos de contaminação do solo e do meio hídrico. Do exposto, deverão ser
apresentados os seguintes elementos:
PEA - 29. Definição em peças escritas e em peça desenhada devidamente legendada, da zona de defesa
às linhas de água L2 e L3, por forma a garantir a salvaguarda integral do leito e margens das duas
linhas de água, não sendo admitidas quaisquer intervenções que afetem a sua integridade biofísica,
designadamente alterações da topografia e a prática de ações que contribuam para o aumento de
transporte de sedimentos para o meio hídrico ou que ponham em causa a estabilidade da margem.
RESPOSTA – Após a apresentação do Projeto e respetivo EIA, de forma a clarificar o carácter das linhas
de água designadas por L2 e L3 no EIA, foi solicitada pela equipa técnica do EIA, uma visita da Comissão
de Avaliação à Pedreira. A visita foi realizada no dia 17 de março de 2022 e o relatório da visita foi
emitido em 22 de março de 2022 (o relatório da visita é apresentado em anexo).
O relatório da visita refere que “Atendendo a que a área de lavra proposta interfere com as duas linhas
de água anteriormente referidas, o projeto deverá ser reformulado, mediante ajuste desta área, de
modo a garantir a salvaguarda integral destas duas linhas de água, através de uma zona de proteção
nunca inferior a 10 metros para cada lado, medidos desde a linha que limita o leito de cada linha de
água.”
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Assim sendo o Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” foi reformulado sendo
agora impostas zonas de proteção de 10 m às referidas linhas de água por forma a garantir a
salvaguarda integral do leito e margens. Não serão assim realizadas intervenções que afetem a sua
integridade biofísica, designadamente alterações da topografia e a prática de ações que contribuam
para o aumento de transporte de sedimentos para o meio hídrico ou que ponham em causa a
estabilidade da margem.
Em anexo é apresentado o Plano de Pedreira revisto.
PEA - 30. Planta com representação da rede de drenagem das águas pluviais potencialmente
contaminadas, da sua relação com a estrutura de decantação proposta e do ponto de rejeição no meio
recetor.
RESPOSTA – Como referido o Plano de Pedreira foi revisto e no “Desenho n.º 6 – Planta de Lavra a 3
anos Pedreira 6728 – Pedra da Nave” é apresentada a rede de drenagem prevista. O ponto de rejeição
está em processo de licenciamento.
PEA - 31. Caracterização dos impactes sobre as linhas de água designadas no estudo por L2 e L3.
RESPOSTA – Como referido o Plano de Pedreira foi revisto de forma a impor zonas de proteção de 10
m às linhas de água designadas no estudo por L2 e L3. Assim será salvaguardado de forma integral o
leito e margens. Não serão assim realizadas intervenções que afetem a sua integridade biofísica,
designadamente alterações da topografia e a prática de ações que contribuam para o aumento de
transporte de sedimentos para o meio hídrico ou que ponham em causa a estabilidade da margem. A
revisão agora proposta vai diminuir de forma significativa os impactes ambientais sobre estas linhas
de água.
PEA - 32. Caracterização da linha de água L1.
Na Figura 7 são apresentadas fotografias aéreas da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” evidenciando a
área onde se localizar-se-ia a linha de água designada por L1. Tal como referido no RS a cabeceira de
linha de água indicada na carta militar na zona sul da área a licenciar (no presente estudo designada
como L1) não existe como resultado da exploração que tem ocorrido ao longo dos anos e conduziu à
degradação da rede de drenagem superficial anteriormente existente. A drenagem é agora realizada
por uma vala que drena para a estação de tratamento constituída por 3 tanques de decantação. O
PARP prevê a recuperação da linha de água no final da exploração e remodelação do terreno.
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Figura 7: Fotografias aéreas da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” evidenciando a área onde se localizar-se-ia a
linha de água designada por L1.
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2.6 SISTEMAS ECOLÓGICOS
PEA - 33. Deverão ser identificadas as medidas de minimização referentes a medidas de gestão
propostas para a ZEC rio Paiva como medidas de mitigação inerentes à exploração da pedreira,
conforme referido no EIA.
RESPOSTA – As orientações de gestão para o Zona Especial de Conservação (ZEC) do Rio Paiva
(PTCON0059) especialmente dirigidas para a conservação das margens e respetivas galerias ripícolas,
visam sobretudo a salvaguarda deste curso de água e dos recursos faunísticos aquáticos e ribeirinhos
que lhe estão associados, nomeadamente a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), a lontra (Lutra
lutra) e o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), espécies piscícolas endémicas e para o mexilhão-de-rio
(Margaritifera margaritifera) (PSRN2000, ICNB; Resolução do Conselho de Ministros nº 76/00 de 5 de
julho).
As orientações de gestão para a ZEC Rio Paiva têm também como objetivo proporcionar as condições
necessárias à manutenção deste importante corredor de passagem / ligação entre as Serras de
Montemuro, Freita/Arada e Lapa/Leomil, fundamentais para a conservação da população de loboibérico (Canis lupus signatus) que ocorre a sul do rio Douro (PSRN2000, ICNB; Resolução do Conselho
de Ministros nº 76/00 de 5 de julho).
Realça-se ainda a importância das orientações de gestão que visam a preservação de habitats
prioritários situados nas zonas de cabeceira (PSRN2000, ICNB; Resolução do Conselho de Ministros nº
76/00 de 5 de julho).
Uma vez que a pedreira nº 6728 “Pedra da Nave” não se sobrepõe com o ZEC Rio Paiva não irá colidir
com as orientações de gestão propostas para este sítio. Inclusivamente, algumas das medidas de
gestão propostas para a ZEC Rio Paiva serão também incorporadas como medidas de mitigação
inerentes à exploração da pedreira.
Na Tabela 8 apresentam-se as orientações de gestão detalhadas para a ZEC Rio Paiva com referência
aos valores naturais alvo dessas medidas (PSRN2000, ICNB; Resolução do Conselho de Ministros nº
76/00 de 5 de julho) assim como as medidas de mitigação inerentes à exploração da pedreira,
elencadas no Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de Pedreira nº
6728 “Pedra da Nave” que vão de encontro com as medidas de gestão propostas para a ZEC rio Paiva.
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Tabela 8: Orientações de gestão para a ZEC Rio Paiva e respetivos valores naturais associados com
correspondência possível com as medidas de mitigação de impactes propostas inerentes ao projeto de
licenciamento da Pedreira nº 6728 “Pedra da Nave”.

Medidas de minimização e de compensação globais presente no Relatório Síntese
1. Cumprir na integra o Plano de Pedreira. Seguir as indicações do Plano de Lavra, Plano de Gestão de Resíduos e PARP
3. Limitar a circulação de máquinas e de recursos humanos nas áreas estritamente necessárias ((circulação a baixa velocidade, apenas pelos
caminhos definidos e evitar o período noturno);
4. Utilizar maquinaria em boas condições de manutenção, para reduzir ao máximo o ruído e as emissões de poluentes;
5. Limitar o corte de vegetação às zonas efetivamente a explorar e respetivos acessos, de forma a que as áreas com vegetação possam
continuar a constituir o habitat preferencial de certas espécies da fauna (nomeadamente aves, invertebrados, répteis, etc.) adaptáveis à
presença deste tipo de projeto;
6. Corte da vegetação existente de forma faseada à medida que a frente de trabalho for progredindo. Preservar, sempre que possível,
todos os exemplares arbóreos e arbustivos autóctones junto do perímetro da zona de exploração, que não perturbem a atividade,
sinalizando-os quando próximos das áreas intervencionadas
7. A terra vegetal resultante da decapagem da área de ampliação e áreas diretamente intervencionadas deverá ser removida e armazenada
em local próprio para posterior revestimento dos taludes, plataformas e áreas afetadas. Esta terra vegetal deverá ser reposta à medida
que a exploração for avançando, devendo-se implementar medidas que evitem a sua erosão.
8. Proteger as pargas com uma sementeira de herbáceas, de modo a controlar a altura das mesmas, de modo a evitar processos de
arrastamento de terras provocadas por ação do vento e da chuva, e de modo a integrar as pargas na paisagem
9. Evitar a realização dos trabalhos relacionados com a movimentação de terrenos, e que acarretam a destruição do coberto vegetal e as
alterações de uso do solo, durante o período de maior sensibilidade ecológica para a maioria das espécies presentes, isto é, durante o
período de reprodução/ nidificação, que ocorre sobretudo entre março e maio.
10. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos
acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de partículas.
11. As operações de desmatação, decapagem e modelação de terras deverão ser realizadas, preferencialmente, numa fase em que não
ocorra precipitação, de modo a não sujeitar o solo à ação erosiva da chuva.
12. Caso ocorra deposição de terras e rocha, colocar alguns depósitos sob a forma de pequenos montes, em zonas com menor perturbação
que à medida que forem sendo colonizados por vegetação, poderão tornar-se abrigos perfeitos e excelentes zonas de reprodução para o
coelho-bravo e répteis
14. Assegurar o caráter provisório das escombreiras de deposição de inertes provenientes da extração
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Condicionar
intervenções nas
margens e leito de
linhas de água
Promover a
regeneração natural

3260
5230*
91E0*
91F0
9230
92A0
91E0*
9230
9330

GERAIS
AGRICULTURA E
PASTORÍCIA

Condicionar
mobilização do solo

Lutra lutra

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Chioglossa lusitanica

Rutilus macrolepidotus

Oxygastra curtisii

Chondrostoma polylepis

Canis lupus

1.

10.
11.

x x x x x x x x

x x x

x x

x

x x

4030
5230*
6220*
8220
91F0
9330

6220*

Canis lupus – condicionar a
construção
de
grandes
infraestruturas
em
áreas
sensíveis. Garantir a livre
circulação da espécie e das suas
presas
1.
Chioglossa lusitanica, Galemys 14.
pyrenaicus, Lacerta schreiberi –
na construção de novas
estradas ou alargamento das
existentes, evitar proximidade
às linhas de água
1.
6.

x x x x x x x

Conservar / promover
sebes, bosquetes e
arbustos

Impedir introdução
de espécies não
autóctones /
controlar existentes

MEDIDAS
MITIGAÇÃO
PROPOSTAS
EM EIA

1.
6.

4030
5230*
5330
6220*
6230*
8130
8220
9330

Conservar / recuperar
vegetação ribeirinha
autóctone

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO
ESPECÍFICAS

x x x x x x x x

Monitorizar, manter/
3260,
melhorar qualidade
6410
da água

Condicionar a
construção de
infraestruturas

Margaritifera margaritifera

HABITATS
ALVO

Lucanus cervus

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO

Cerambyx cerdo

ESPÉCIES ALVO

x x x x x x

Canis lupus – em áreas mais
abertas, com o objetivo de criar
locais de refúgio e reprodução
Lutra lutra – promover a
manutenção/ criação de sebes
e bordaduras de vegetação
natural na periferia das zonas
húmidas
Implementar programas de
controlo e erradicação de
espécies vegetais exóticas
invasoras nas margens das
linhas de água e encostas
adjacentes, promovendo a sua
substituição
por
espécies
autóctones

1.
5.
6.

1.

1.
5.
6.
7.
9.
11.
14.
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Remover, por corte
mecânico, a biomassa 6230*
aérea não pastoreada
5230*
91E0*
9230
Adotar práticas
9260
silvícolas específicas
92A0
9330
5330
5330
Condicionar a
6510
florestação
8220
9330
Conservar / recuperar
povoamentos
florestais autóctones
Conservar / recuperar
vegetação dos
estratos herbáceo e
arbustivo
Promover áreas de
matagal
9330
mediterrânico
Manter árvores
mortas ou árvores
velhas com cavidades
5230*
5330
Reduzir risco de
91E0*
incêndio
9230
9330
Apoiar tecnicamente
o alargamento de
estradas e a limpeza
de taludes

CONSTRUÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

SILVICULTURA

OUTROS USOS E
ATIVIDADES

Lutra lutra

Canis lupus

Galemys pyrenaicus

condicionar
desmatação

x x

3260
6410

Tomar medidas que
impeçam a circulação
de viaturas fora dos 5230*
caminhos
estabelecidos

operações

x

em áreas mais sensíveis

x

a

a

com
um
diversificado

MEDIDAS
MITIGAÇÃO
PROPOSTAS
EM EIA

de 1.
6.

1.
6.

sub-coberto 1.
6.
1.
5.
6.
8.

x

1.
6.

x x

1.
6.

x x x x x x x x x x x

1.
6.

x x x
x x x

Condicionar captação
3260
de água

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO
ESPECÍFICAS

6.

Reduzir mortalidade
acidental

Condicionar
drenagem

Lacerta schreiberi

Chioglossa lusitanica

Rutilus macrolepidotus

Oxygastra curtisii

Chondrostoma polylepis

Margaritifera margaritifera

Lucanus cervus

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO

HABITATS
ALVO

Cerambyx cerdo

ESPÉCIES ALVO

x x x x
x

x x

Adjacentes às linhas de água de
forma a não aterrar/ destruir as
1.
margens das linhas de água e a
vegetação aí existente
1.
3.
4.
(nas zonas mais sensíveis e
durante os meses de menor 1.
pluviosidade)
(em áreas mais sensíveis)

1.
8.
1.
3.
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Tomar medidas que
impeçam as
deposições de
dragados ou outros
aterros

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Ordenar
acessibilidades

x x

Lutra lutra

x

5230*
9330

5330
Efetuar desmatações 6220*
seletivas
6230*
6410
Estabelecer
programas de
repovoamento/
fomento /
reintrodução de
presas
6410
Manter / recuperar
6430
habitats contíguos
91E0*

Canis lupus

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Chioglossa lusitanica

Rutilus macrolepidotus

Oxygastra curtisii

Chondrostoma polylepis

Margaritifera margaritifera

Lucanus cervus

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO

HABITATS
ALVO

Cerambyx cerdo

ESPÉCIES ALVO

(em áreas mais sensíveis)

x

x

x x

x

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO
ESPECÍFICAS

MEDIDAS
MITIGAÇÃO
PROPOSTAS
EM EIA

1.
7.
8.
14.

Condicionar a utilização /
1.
abertura de acessos em áreas
3.
sensíveis
1.
5.
6.
9.

Promover o fomento de presas
12.
selvagens

1.
6.
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2.7 RESÍDUOS
A legislação relativa ao descritor Resíduos está muito desatualizada, dado não ter sido considerado,
designadamente o Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o regime geral da
gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão
de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e
2018/852.
Os impactes gerados pelos resíduos foram avaliados como sendo negativos, mas não foram
apresentadas medidas de minimização, para além de definir que deve ser cumprido na íntegra o Plano
de Gestão de Resíduos (PGR), o Plano de Pedreira (PP) e o PARP, mas designadamente no PGR é
mencionado que não são propostas medidas de minimização para a gestão dos resíduos. Situação com
a qual se discorda, face à classificação do impacte como negativo.
Não foi apresentado plano de monitorização, nem foi apresentado qualquer elemento que confirme
que a empresa tem feito o respetivo preenchimento anual do MIRR. Do exposto, deverão ser
apresentados os seguintes elementos:
PEA - 34. Efetuar a atualização da legislação relativa ao descritor Resíduos e consequentes alterações
que se possam manifestar necessárias.
RESPOSTA – No RS a legislação referida está atualizada.
Na página 280 do RS é referido:
“O Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º
3/2021, de 21 de janeiro, e alterado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de agosto, transpõe as Diretivas (UE)
2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852, e aprova o regime geral da gestão de resíduos (RGGR), o
regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos
de resíduos.”
PEA - 35. Melhorar a caracterização da situação de referência, com a caracterização dos locais de
armazenamento temporário, designadamente a localização (planta), as dimensões, se são cobertos,
impermeabilizados, dotados de bacias de retenção, etc., bem como as condições de acondicionamento
(em contentores, big-bags, a granel, etc.).
RESPOSTA – Para além dos resíduos inertes de granito, os resíduos produzidos na Pedreira n.º 6728
“Pedra da Nave” estão associados principalmente à utilização de máquinas e equipamentos. Na Tabela
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9 é apresentada a caracterização dos locais de armazenamento temporário de resíduos. Neste
momento não existem sucatas nem pneus usados armazenados na pedreira.

Tabela 9: Caracterização dos locais de armazenamento temporário dos resíduos gerados na Pedreira n.º 6728
“Pedra da Nave”.
Código Ler

Tipo de Resíduos

Condições de
acondicionamento

13 02 08

Óleos de motores, transmissões e lubrificação.

Bidões

150202 ((*)

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações),
panos de limpeza e vestuário de proteção,
contaminados por substâncias perigosas)

Bidões

Local de armazenamento

Oficina – Local coberto,
impermeabilizado. Bacias de
retenção para os bidões.

Na Tabela 10 é apresentado o resumo da produção de resíduos de acordo com os MIRR inseridos na
plataforma SILIAMB. As baterias e pneus usados são recolhidos pelas empresas que efetuam a
manutenção não existindo armazenamento destes resíduos.
Tabela 10: Resíduos gerados nas atividades de manutenção das máquinas e equipamentos existentes na
Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”.
Tipo de Resíduos

Destino
Final

Quantidade
enviada
(ton) – 2017

Quantidade
enviada (ton) –
2018

Quantidade
enviada
(ton) –
2019

Quantidade
enviada
(ton) –
2020

130205*

Óleos minerais não
clorados de motores,
transmissões e lubrificação

Operador
de gestão
de
Resíduos

0,6

0,357

---

---

12 01 01

Aparas e limalhas de metais
ferrosos

Operador
de gestão
de
Resíduos

---

---

---

15,64

Código
Ler

Os óleos novos e os óleos usados são armazenados no pavilhão, em área impermeabilizada e sobre
bacias de retenção (vide Figura 8). Os óleos usados são encaminhados para destino adequado, por
meio de uma empresa devidamente autorizada para o efeito. Os filtros, materiais absorvente e
resíduos de solos contaminados são armazenados em local impermeabilizado até serem recolhido por
empresas licenciadas para este tipo de recolha.
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Figura 8: Registo fotográfico do local de armazenamento de óleos.

PEA - 36. Apresentar as medidas de minimização necessárias implementar de forma a minimizar os
impactes ambientais identificados.
RESPOSTA – No RS, no ponto “8 – Medidas de Minimização e de Compensação” foram propostas as
medidas de minimização e compensação consideradas adequadas pela equipa técnica dos diferentes
fatores ambientais estudados. Salienta-se que atualmente já são aplicadas medidas de minimização
que resultam da DIA emitida em 14 de abril de 2014 relativa ao Projeto inicial da Pedreira n.º 6728
“Pedra da Nave”. Em 2019 foi efetuada a verificação da implementação das condições impostas na DIA
do projeto “Pedreira de Granito n.º 6728 - Pedra da Nave”, por verificador de pós-avaliação e no qual
apenas foi identificada uma não conformidade (anexo é apresentado o relatório).
A não conformidade detetada está relacionada o facto de a área licenciada ter sido extravasada e
encontra-se em resolução com o presente processo de AIA e de pedido de licenciamento da ampliação
da área licenciada.
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PEA - 37. Elaborar um Plano de Monitorização dos Resíduos, para as diversas fases do projeto que
defina as responsabilidades, parâmetros, metodologias, periodicidades do acompanhamento e que
identifique os destinos finais para os diferentes fluxos, bem como estabeleça os objetivos e metas a
alcançar pela monitorização. O Plano de Monitorização para a gestão de resíduos deverá ainda incluir
/ abranger o “Plano de Gestão de Resíduos” definido nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º
10/2010, de 4 de fevereiro.
RESPOSTA – O Decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 31/2013, de
22 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações
de depósitos de minerais e de massas minerais, nomeadamente a gestão dos resíduos resultantes da
prospeção, extração, tratamento, transformação e armazenagem de recursos minerais, bem como da
exploração das pedreiras, designados por resíduos de extração. O enquadramento legal próprio para
a gestão de resíduos de extração, justifica-se devido à especificidade da atividade extrativa e dos
resíduos que dela resultam e pretende-se evitar a duplicação de processos de licenciamento,
integrando o licenciamento da deposição dos resíduos de extração no da própria pedreira, mina ou
oficina de transformação.
No caso da Pedreira de Granito n.º 6728 “Pedra da Nave”, verifica-se a existência dum único fluxo
constituído apenas pelas frações de pedra rejeitadas por não terem valor comercial para que sejam
comercializadas sob a forma de qualquer dos produtos finais disponibilizados, sendo seu destino final,
a modelação da área intervencionada, conforme consta do Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística (PARP) que integra o Plano de Pedreira.
De acordo com o número 2 e 3 do artigo 40.º do regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos
das explorações de depósitos de minerais e de massas minerais:
“2 — A reposição de resíduos de extração nos vazios de escavação deve constar do plano de lavra ou
do plano de pedreira, consoante se trate de exploração dos depósitos minerais ou de massas minerais,
desenvolvida nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, e no Decreto-Lei n.º
270/2001, na sua redação atual, respetivamente.”

Conforme consta do Plano da Pedreira da Pedreira de Granito n.º 6728 “Pedra da Nave”,
designadamente, do respetivo PARP, os resíduos de pedra acabam por ser valorizados por meio da sua
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utilização na modelação topográfica das áreas intervencionadas pelos diversos trabalhos realizados,
principalmente, os de escavação, mas também os de trânsito de máquinas e equipamentos. Não se
trata, portanto, dum simples enchimento, mas também duma recuperação paisagística que minimize
quaisquer impactes visuais decorrentes da exploração, sendo que o próprio coberto vegetal a
implementar contribui significativamente para a própria estabilidade da escombreira, prevenindo
eventuais deslizamentos de material, os quais são, aliás, de probabilidade muito remota.
“3 — Para além do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, e no artigo 30.º
do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de
Outubro, o plano de lavra ou o plano de pedreira a que se alude no número anterior não pode ser
aprovado sem que dele constem as medidas necessárias para:
a) Garantir a estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo 12.º, com as necessárias adaptações;
b) Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do disposto
no artigo 11.º, com as necessárias adaptações;
c) Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de escavação, nos termos dos n.os 3
a 5 do artigo 13.º, com as necessárias adaptações.”

O Plano da Pedreira da Pedreira de Granito n.º 6728 “Pedra da Nave”, designadamente, do Plano de
Gestão de Resíduos e o Plano de Lavra, referem um conjunto de medidas e princípios a respeitar, de
modo a garantir a estabilidade da deposição de resíduos, a qual é, conforme aí se refere, de carácter
temporário, dado que, de acordo com o PARP, os mesmos serão usados na modelação das áreas
intervencionadas.
Nestas condições, a estabilidade da escombreira fica garantida desde que seja respeitado o ângulo de
talude natural do material em deposição, conforme está estabelecido, o qual é constituído por frações
de granito, de maior ou menor calibre ou granulometria, normalmente, à escala decimétrica, mais
raramente, métrica, procurando fazer a deposição do material de maior dimensão na base dos taludes,
ficando o de menor calibre na parte superior. Por outro lado, a altura média prevista para a
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escombreira é de cerca de 10 metros, com um máximo de 12, o que facilita as operações de deposição
e controlo.
No que respeita à poluição dos solos e águas, quer superficiais, quer subterrâneas, deve referir-se que
o material da escombreira provisória é constituído por granito (rejeitado), o qual é inerte, dado tratarse duma rocha constituída por minerais (quartzo, feldspato e micas) não suscetíveis de sofrer
alterações físico-químicas significativas. Por outro lado, está previsto que as águas pluviais que
provenham da escombreira, são recolhidas e conduzidas por meio de valas de drenagem para tanques
de decantação, de modo a fazer sedimentar as partículas sólidas que possam ser transportadas, sendo
certo que a permeabilidade K dos terrenos é muto baixa, dado que a circulação de águas subterrâneas
neste tipo de granitos é fissural e os aquíferos têm produtividades muito baixas (50/dia.km2, no maciço
antigo).
A monitorização consiste, conforme se referiu no Plano de Pedreira, numa inspeção visual periódica
feita, principalmente, durante o período de tempo em que as escombreiras se encontrarão em
atividade, sendo posteriormente verificadas as condições de deposição do material usado na
modelação, em circunstâncias muito mais favoráveis, do ponto de vista da estabilidade, carecendo,
contudo, duma monitorização cuidada.
A responsabilidade desta operação, tal como de todos os trabalhos que decorram a coberto da licença
de exploração, são da entidade exploradora, assim como do responsável técnico, o qual é
solidariamente responsável pela execução do Plano de Pedreira, independentemente de o haver
subscrito, havendo também responsabilidade do encarregado dos trabalhos pela boa execução dos
mesmos.
PEA - 38. Apresentar evidências que confirmem que a empresa tem feito o respetivo preenchimento
anual do MIRR (cópias). Identificar para os vários resíduos produzidos, os códigos LER, condições de
acondicionamento, quantidades, encaminhamento e destino final adotado.
RESPOSTA – Em anexo são apresentadas as cópias do MIRR de acordo com o solicitado. A Identificação
dos vários resíduos produzidos, dos códigos LER, das condições de acondicionamento, das
quantidades, do encaminhamento e do destino final adotado é apresentada na resposta ao ponto
anterior. Na resposta ao ponto 35 foram identificados os resíduos produzidos, os códigos LER,
condições de acondicionamento, quantidades, encaminhamento e destino final adotado.
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2.8 SOLOS E USOS DO SOLO
PEA - 39. Deverão ser apresentados os perfis relativos à configuração final das bancadas (Desenho n.º
8 – Planta da lavra final), demonstrativos da salvaguarda do caminho público, face à sua proximidade
da zona de exploração.
RESPOSTA – O Plano de Pedreira foi revisto e são apresentados os perfis que demonstram a
salvaguarda dos 15 m relativamente ao caminho público.
O Plano de Pedreira revisto é apresentado em anexo.
PEA - 40. Sobre a Carta 4.1.13 [Ocupação do solo na área do projeto], deverá ser apresentada uma
tabela que quantifique a área e percentagem afetada em termos de usos do solo.
RESPOSTA – Em anexo é apresentada a Carta n.º 4.1.13 - Ocupação do solo na área do projeto revista
de acordo com o solicitado.
PEA - 41. Deverá ser apresentado o extrato da Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal, com
a identificação da área de intervenção.
RESPOSTA – Em anexo é apresentada a carta “Carta n.º 4.14.6 - Carta de Aptidão da Terra do Nordeste
de Portugal“ e a carta “Carta n.º 4.14.5 - de Solos do Nordeste Transmontano” com identificação da
área a licenciar de acordo com o solicitado.

PEA - 42. Deverão ser propostas medidas de minimização dos impactes cumulativos que decorrem da
ampliação deste projeto, com pedreiras existentes na envolvente ou outros projetos existentes,
projetados ou fase de construção, que se encontrem nas suas imediações.
RESPOSTA – Tal como referido no RS na freguesia União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de
Nacomba e Ariz estão identificadas 6 pedreiras no cadastro de pedreiras disponível na DGEG (vide
Tabela 11), 4 encontram-se com caução, incluindo a pedreira em análise. Na Figura 9 é apresentada a
fotografia aérea com a localização das Pedreiras identificadas na Área envolvente à Pedreira n.º 6728
“Pedra da Nave”.
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Tabela 11: Cadastro de Pedreiras na freguesia União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz
(DGEG, 2021).
N.º
Pedreira

Denominação

Entidade Registada

6746

Abelheira

Paulogranitos Unipessoal, Lda.

6728

Pedra da Nave

LOPESTONE - Extração de Granitos, LDA

6460

Encosta da Ladeira

Granitos B.H.M. Lda

6768

Penedo dos Corvos

Pedrasdanave - Unipessoal, Lda.

6814

Terra da Nave

Construções Pardais – Irmãos Monteiros,
Lda

Granito

Sem caução

6774

Corga da Raposa

GNT – Granitos do Norte, Lda

Granito

Com caução

Substância
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental
Granito
Ornamental

Estado
Sem caução
Com caução
Com caução
Com caução

A consulta da informação disponível no SIAIA (http://siaia.apambiente.pt) permitiu recolher
informação sobre os Projetos submetidos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental no
concelho de Moimenta da Beira. Os Projetos constantes desta listagem são duas Centrais Solares
Fotovoltaicas; dois Parques Eólicos e duas Pedreiras. Estão assim disponíveis os procedimentos de AIA
relativos à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” (procedimento de 2014) e à Pedreira n.º 6360 “Monte
Coitado ou Outeiro”.
Nenhuma das pedreiras vizinhas, identificadas no cadastro de pedreiras na freguesia União das
freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz (DGEG, 2021), tem informação disponível no SIAIA
não tendo sido possível obter informação sobre as reservas, taxa de exploração e tempo de vida.
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Figura 9: Localização das pedreiras vizinhas à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”, sobre Ortofotomapa da zona
de intervenção, DGT, 2018.

Salienta-se também que a extração futura prevista na Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” será
equivalente à atual.
A Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” em conjunto com as atividades extrativas vizinhas tem impacte
no solo e no uso do solo.
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Relativamente ao solo ocorrerá um efeito cumulativo, em termos de área, de alteração da morfologia
do solo, remoção da camada de solo (por ação da preparação do terreno para a exploração da massa
mineral), compactação do solo (por ação da movimentação das máquinas e equipamentos),
contaminação do solo (por acidentes/derrames) e remoção hídrica do solo.
Relativamente ao uso do solo o mesmo está a deixar de ter um uso de produção florestal para ter um
uso industrial, exploração de massas minerais. Este impacte é reversível a longo prazo pois as
atividades extrativas estão sujeitas à implementação de Planos Ambientais de Recuperação
Paisagística específicos.
As medidas propostas para minimizar os impactes do Projeto de Ampliação da Pedreira n.º 6728
“Pedra da Nave” no solo e uso do solo e desse modo minimizar os impactes cumulativos são as
apresentadas na Tabela 12.
Tabela 12: Medidas de minimização propostas para o fator ambiental Solo e Uso do Solo.
Medida de minimização e compensação

Cumprir na integra o Plano de Pedreira. Seguir as indicações do Plano de Lavra, Plano de Gestão de Resíduos e PARP
Reforçar a formação aos trabalhadores, sobre as boas práticas a ter durante a realização dos trabalhos, elencando o
conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua importância
Limitar a circulação de máquinas e de recursos humanos nas áreas estritamente necessárias
As operações de desmatação, decapagem e modelação de terras deverão ser realizadas, preferencialmente, numa fase
em que não ocorra precipitação, de modo a não sujeitar o solo à ação erosiva da chuva.
Assegurar o caráter provisório das escombreiras de deposição de inertes provenientes da extração
Deverão ser aplicados os meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis ou
outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames ser tratados
como resíduos
Em caso de derrame de óleos ou de outras substâncias que coloquem em causa a proteção do ambiente ou a segurança
nas vias de acesso à pedreira deverá ser suspensa a circulação e remoção da substância derramada
Não deverá ser efetuada a reparação/manutenção de veículos e máquinas na área de pedreira se existir possibilidade de
derrames
Os sistemas de drenagem natural e os sistemas de drenagem construídos devem ser mantidos de forma a permitir o
escoamento das escorrências superficiais para os terrenos confinantes
Garantir que o escoamento das águas pluviais se processa de forma natural e adequada com o menor impacte possível
através da rede de drenagem.
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2.9 RISCOS
PEA - 43. Deverá ser descrita, ainda que de forma sucinta e no âmbito do capítulo 7, para não modificar
toda a estrutura do relatório, a situação em termos do descritor Riscos, com eventual consulta ao
Plano Municipal de Emergência de Moimenta da Beira, ou outros documentos, por forma a evidenciar
a interferência, ou não do projeto nos riscos já existentes no território e/ou a criação,
agravamento, desagravamento, da situação existente. Tal poderia ter sido feito seguindo a estrutura
do RS, tal como para todos os outros descritores. As conclusões encontradas deverão igualmente ser
vertidas para o RNT, naturalmente de forma sintética.
44. No capítulo 7 estão descritos 3 riscos considerados mais importantes mas é importante assegurar
a interdependência entre eles e o projeto não dando a ideia de que unicamente a atividade da pedreira
poderá ser afetada pela manifestação dos mesmos mas, igualmente, a pedreira poder ser foco de
origem de riscos.
45. Deverá ser incluído nos documentos de referência o Plano Municipal de Emergência e Proteção
Civil de Moimenta da Beira, como é feito, aliás com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Moimenta da Beira.
Resposta – Em anexo é apresentado o fator ambiental Riscos revisto.

2.10 RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
PEA – 46. Sem prejuízo de incorporar a informação decorrente de eventuais solicitações no âmbito da
apreciação dos vários fatores ambientais, o RNT deverá ser revisto e reformulado, de acordo com as
seguintes considerações:
- Na pág. 6 as legendas estão sobrepostas, pelo que deverá ser retificado;
- Na pág. 10, no Capítulo referente à Água Superficial e Subterrânea, deverá constar a representação
gráfica das linhas de água.
Resposta – O RNT revisto é apresentado em anexo à presente resposta.

