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1. Introdução 

Este documento consubstancia o Relatório Ambiental (RA) da Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) relativa à elaboração do Plano de Pormenor (PP) do Núcleo de Pedreiras das Pedras Finas, o 

qual é desenvolvido na modalidade de Plano de Intervenção em Espaço Rústico (designado 

seguidamente de forma abreviada por PIER-NPPF, ou simplesmente Plano), nos termos da alínea c) 

do artigo 103º e 104º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), do DL. n.º 

80/2015 de 14 de maio, o qual incide sobre a avaliação das opções estratégicas e modelo territorial 

proposto pelo Plano. A realização deste PP, que estava já previsto no Plano Diretor Municipal de Ponte 

de Lima, desde 2005, resulta sobretudo da necessidade de criar um instrumento vinculativo com vista 

a ordenar e disciplinar a atividade extrativa naquele território. A deliberação de elaboração do Plano foi 

tomada pela Câmara Municipal de Ponte de Lima, em 17 de março de 2014, e publicada no                    

Aviso n.º 4576/2014, de 3 de abril. 

O PIER-NPPF encontra-se sujeito a um processo de Avaliação Ambiental, de acordo com o RJIGT, 

DL n.º 80/2015, de 14 de maio e, subsidiariamente, com o DL n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado 

pelo DL n.º 58/2011, de 4 de maio. O quadro normativo referido define como responsável pela AAE o 

proponente do Plano, neste caso a Câmara Municipal. Essa responsabilidade estende-se à decisão de 

elaborar a AAE, à determinação do seu âmbito e alcance, à consulta de entidades e do público, à 

preparação do Relatório Ambiental e respetivas consultas públicas e institucionais e, por fim, à 

apresentação da Declaração Ambiental (DA) à Agência Portuguesa do Ambiente. Este relatório destina-

se a informar o processo de elaboração do Plano, sobre oportunidades e riscos de índole estratégica 

e, simultaneamente, indicar diretrizes com vista à integração das questões ambientais e de 

sustentabilidade nas fases subsequentes de planeamento.  

O presente Relatório estrutura-se nos seguintes capítulos: 1. Introdução; 2. Objetivos e 

metodologia da avaliação ambiental; 3. Objeto de avaliação da AAE; 4. Fatores Críticos de Decisão; 5. 

Análise e avaliação do modelo por FCD; 6. Monitorização; 7. Participação e 8. Síntese. A introdução 

apresenta de forma resumida o relatório. O segundo descreve os objetivos e a metodologia adotada 

para a elaboração do Relatório. O terceiro apresenta a área objeto de avaliação, analisa os 

antecedentes processuais e enuncia os grandes objetivos e os objetivos específicos. O quarto mostra 

a análise realizada do Quadro de Referência Estratégico (QRE), dos Fatores Ambientais (FA) 

suscetíveis de serem afetados pela implementação do PIER-NPPF, os Fatores Críticos para a Decisão 

(FCD), assim como do referencial para a avaliação do Plano. No quinto procede-se à avaliação de cada 

FCD, considerando os respetivos objetivos de sustentabilidade, a caracterização da situação atual e a 
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sua evolução provável sem o Plano, a avaliação estratégica das oportunidades e riscos associados às 

ações do Plano e as medidas de minimização que deverão ser implementadas. O sexto expõe o quadro 

dos indicadores que deverão ser adotados para a monitorização das ações do PIER-NPPF. O sétimo 

apresenta as modalidades de participação institucional e pública adotadas e identifica as ERAE a serem 

consultadas, assim como as ações de divulgação a desenvolver. O último, sintetiza as principais 

conclusões da Avaliação Ambiental.  

 A proposta de Plano, tal como o RA, foram sujeitos à apreciação por parte das Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE), que a Câmara Municipal de Ponte de Lima 

entendeu consultar, as quais apresentaram sugestões e recomendações que foram, maioritariamente, 

integradas na versão do Plano agora apresentada. Os anexos III, IV e V apresentam os pareceres das 

entidades consultadas e o resultado do exercício de ponderação efetuado por parte da Câmara 

Municipal e equipa técnica. 

A Ata da Conferência procedimental, realizada no dia 7 de janeiro de 2016,  revela o sentido dos 

pareceres das ERAE resultantes da apreciação da 1.ª versão do PIER-NPPF, verificando-se que "Em 

face dos pareceres transmitidos, o conjunto de entidades representadas, reunidas em conferência 

procedimental, decidiram emitir parecer desfavorável à proposta do Plano” (anexo III).  

A Ata da Conferência procedimental, realizada no dia 6 de setembro de 2017, reflete o sentido dos 

pareceres das ERAE resultantes da apreciação da 2.ª versão do PIER-NPPF, designadamente: a) 

CCDRN e ANPC - parecer favorável; b) ICNF e DGT - parecer desfavorável; c) DGEG - parecer 

favorável condicionado. As entidades reforçam a necessidade de “promover a agilização dos 

procedimentos associados ao licenciamento das explorações e de garantir um melhor resultado global 

na recuperação ambiental e paisagística, assim como permitir a maior previsibilidade do 

desenvolvimento das explorações, recomendar ao Município a promoção da elaboração de um 

procedimento de AIA único, ao qual deverá estar vinculada a totalidade dos projetos e outras 

intervenções a realizar na área do plano” (anexo IV).  

A Ata da Conferência procedimental, realizada 30 de janeiro de 2019, na qual estiveram 

presentes apenas representantes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-Norte) e Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), apresenta o sentido dos pareceres 

emitidos pelas entidades relativamente à 3.ª versão do PIER-NPPF pelas entidades consultadas: a) 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) – favorável; b) 

Agência Portuguesa do Ambiente, IP Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA - ARH do 

Norte) – favorável; c) Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - favorável; d) Autoridade Nacional 
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para a Proteção Civil (ANPC) – favorável; e) Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) – favorável condicionado; f) Direção Geral do Território (DGT) – favorável (anexo V). 
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2. Objetivos e metodologia da avaliação ambiental 

 A presente AAE visa assegurar a integração dos valores ambientais e de sustentabilidade no 

processo de planeamento, relativo à elaboração do PIER-NPPF, contribuindo para a “adoção de 

soluções inovadoras, mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo, que evitem ou reduzam 

efeitos negativos significativos no ambiente, decorrentes da execução do plano” (preâmbulo do DL n.º 

232/2007, de 15 de junho).  

 A AAE do PIER-NPPF pretende alcançar os seguintes objetivos específicos: 

a) Assegurar que as questões ambientais e de sustentabilidade sejam integradas no processo 

de elaboração, aprovação e implementação do Plano; 

b) Apoiar a adoção e promoção de princípios e práticas sustentáveis no desenvolvimento das 

atividades económicas; 

c) Identificar e avaliar oportunidades e riscos das opções estratégicas consideradas;  

d) Propor medidas de gestão e monitorização; 

e) Assegurar um processo transparente e eficaz de consulta e participação das autoridades 

relevantes e do público interessado. 

 

 Os documentos desenvolvidos no âmbito da AAE são os seguintes:  

a) Relatório de Definição de Âmbito, que reporta sobre o âmbito e alcance da AAE – enviado 

para consulta às ERAE em 4 junho de 2014;  

b) Relatório Ambiental, onde se inclui a análise de tendências e a avaliação de oportunidades e 

riscos das opções estratégicas e sua concretização no modelo territorial proposto, bem como 

as bases de um programa de seguimento da implementação do Plano – presente documento; 

c) Resumo não técnico da avaliação ambiental (RNT da Avaliação Ambiental); 

d) Declaração Ambiental (DA), a apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente no seguimento 

da aprovação do Plano.  

 

 O presente Relatório foi desenvolvido de acordo com os princípios emanados da Diretiva 

2001/42/CE de 27, de junho, transposta para o regime jurídico nacional pelo DL n.º 232/2007, de 15 de 

junho, e alterações introduzidas pelo DL n.º 58/2011, de 4 de maio. Atende, igualmente, à metodologia 
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de AAE desenvolvida por Partidário (2012)1, segundo a qual a avaliação deve ser conduzida, em 

simultâneo, com a elaboração do Plano (figura 2.1).  

 

Fig. n.º 2.1 - Procedimento de AAE definido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho                        
(adaptado de APA, 2007) 

 

                                                        
1 Partidário, M. R., 2012. Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações metodológicas para um 

pensamento estratégico em AAE. Agência Portuguesa do Ambiente com o Apoio de Redes Energéticas Nacionais (REN) SA, Lisboa, 
76 p. 
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 A metodologia adotada na AAE assenta em 4 etapas fundamentais, designadamente:  

a) Etapa 1 – na qual se procede à identificação e análise de FCD;  

b) Etapa 2 – que visa a análise de tendências;  

c) Etapa 3 – que procede à avaliação das oportunidades e riscos das opções estratégicas do 

modelo territorial; 

d) Etapa 4 – na qual se estabelecem as bases para um programa de seguimento, a prosseguir 

com a implementação do Plano.  
 

 A AAE considera, para efeitos da avaliação, os elementos desenvolvidos no âmbito do PIER-

NPPF, incluindo os que resultam da fase de caraterização da situação de referência e do diagnóstico, 

e ainda os que esclarecem as opções de desenvolvimento preconizadas.  

 A AAE tem ainda em linha de conta os resultados obtidos no âmbito das consultas às ERAE, 

incluindo os pareceres obtidos relativos ao RDA, RA, assim como consultas efetuadas no âmbito da 

participação pública.  

 As entidades consultadas na fase de RDA foram as seguintes:  

a) Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-Norte); 

b) Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - Departamento de Conservação da 

Natureza e Florestas do Norte (ICNF/DCNF-N); 

c) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N);  

d) Direção Regional da Economia do Norte (DRE-N); 

e) Autoridade Nacional de Proteção Civil - Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana 

do Castelo (ANPC);  

f) Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).  

 

 Com as consultas efetuadas referente ao RDA recolheram-se os pareceres da CCDR-N e ANPC 

(Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo), os quais foram integrados no 

processo de decisão. Note-se que, com o decorrer dos trabalhos da AAE, optou-se por alterar o quadro 

de avaliação. As alterações introduzidas foram feitas com base nos contributos das entidades 

consultadas e no exercício de reflexão efetuado pela equipa técnica. O anexo II apresenta os pareceres 

das entidades consultadas na fase de Definição de Âmbito e ainda a síntese das alterações efetuadas.  
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 Ocorreram ainda ajustes por via das alterações à legislação aplicável, ou da publicação no 

decorrer do processo de instrumentos estratégicos revistos, designadamente: 

a) Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) (Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-

B/2015, de 4 de fevereiro); 

b) Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR) 

(Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril); 

c) Bases do Regime Jurídico do Regime Jurídico da Revelação e do Aproveitamento dos 

Recursos Geológicos (Lei n.º 54/2015, de 22 de junho). 

 

 O RA foi também apreciado pelas entidades com responsabilidades ambientais consultadas pela 

Câmara Municipal de Ponte de Lima, que apresentaram sugestões e recomendações, as quais foram 

maioritariamengte integradas na versão do RA apresentada, após devida ponderação das mesmas por 

parte da Câmara Municipal e equipa técnica. Os anexos III a V apresentam os pareceres obtidos e o 

resultado do exercício de ponderação efetuado.  
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2.1 Abordagem metodológica específica 

 A abordagem metodológica prosseguida considerou as seguintes etapas:  

1. Definição do âmbito 

 Corresponde à identificação, justificação e apresentação dos Fatores Críticos para a Decisão 

(FCD) relevantes. Os FCD refletem os temas que estruturam a avaliação, ou seja que definem os 

aspetos ambientais fundamentais a serem considerados no processo de decisão, em particular na 

definição das opções estratégicas do plano, no estabelecimento do modelo territorial e das ações 

propostas no Plano.  

 A identificação dos FCD resulta da análise integrada dos seguintes elementos:  

a) Quadro de Referência Estratégico (QRE), que estabelece o referencial de avaliação face ao 

que se pretende para o desenvolvimento futuro do território em causa, bem como o 

enquadramento com outros planos e programas relevantes;  

b) Questões Estratégicas (QE), que configuram a conjuntura estratégica e objetivos; 

c) Fatores ambientais (FA), legalmente definidos no DL n.º 232/2007, de 15 de junho, 

considerados relevantes.  

 
 A definição dos FCD encontra-se estabelecida no RDA, que foi objeto de consulta por parte da 

ERAE, tal como referido anteriormente. No âmbito do RDA foram ainda identificados os objetivos de 

sustentabilidade e indicadores relevantes para a AAE, nos quais se suportou a avaliação. Foram, 

igualmente, estabelecidas as inter-relações com o processo de elaboração e aprovação do PIER-

NPPF, no que respeita à identificação de atores envolvidos e definição da estratégia de comunicação 

e envolvimento, a articulação de processos, calendários e consultas. 

2. Análise de tendências 

 Corresponde a um diagnóstico estratégico, fortemente articulado com o diagnóstico desenvolvido 

pela equipa responsável pela elaboração do PIER-NPPF. Esta análise de tendências é desenvolvida 

com base nos Critérios de Avaliação e Indicadores identificados para cada um dos FCD. Pretende-se, 

designadamente, identificar e analisar o cenário atual, os aspetos que se pretendem manter e os que 

se pretendem alterar. Os estudos de caracterização e diagnóstico, desenvolvidos pela equipa do PIER-

NPPF foram fundamentais para a análise de tendências.  
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 3. Avaliação estratégica 

 A avaliação estratégica resulta da análise de tendências realizada e pretende avaliar as 

oportunidades e riscos das opções de desenvolvimento preconizadas no Plano, à luz das questões 

relevantes que são expressas nos FCD. Assim, a avaliação das opções estratégicas foi feita por 

interação com a equipa do Plano e o resultado dessa discussão foi internalizado no PIER-NPPF. A 

avaliação estratégica que se apresenta corresponde à forma como as opções estratégicas se 

materializam no modelo territorial proposto.  

 4. Definição de Diretrizes para planeamento, gestão e monitorização 

 Constituem as bases para a monitorização (ou avaliação contínua) do PIER-NPPF.  
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3. Objeto de avaliação da AAE 

3.1 Objeto   

O modelo territorial proposto no âmbito do PIER-NPPF constitui o objeto de avaliação da AAE. Os 

limites do PIER-NPPF correspondem à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) n.º 18 

(fig. n.º 3.1), os quais foram estabelecidos na primeira alteração do Plano Diretor Municipal de Ponte 

de Lima, publicada através do Aviso n.º 4269/2012, de 16 de março. Administrativamente, aquela 

UOPG abrange parte das freguesias de Arcozelo e União de Freguesias Moreira do Lima-Cabração. A 

área de intervenção situa-se na encosta nascente da serra de Antelas, a norte do rio Lima e noroeste 

da vila de Ponte de Lima, ocupando uma superfície de, aproximadamente, 149 hectares (projeção em 

plano horizontal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. n.º 3.1 – Localização da UOPG n.º 18  
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 O PIER-NPPF é constituído pelas peças que se seguem, as quais foram consideradas na AAE: 

1 -   Elementos fundamentais 

a) Regulamento;  

b) Planta de implantação, elaborada à escala 1:2 000; 

c) Planta de condicionantes, elaborada à escala 1:2 000. 

d) Planta anexa à Planta de condicionantes - perigosidade de incêndio florestal, elaborada 

à escala 1:2 000; 

e) Planta anexa à Planta de condicionantes - áreas ardidas, elaborada à escala 1:2 000.  

2 -   Elementos complementares 

a) Relatório de fundamentação; 

b) Relatório ambiental; 

c) Resumo não técnico da Avaliação Ambiental Estratégica; 

d) Programa de execução das ações previstas e plano de financiamento e fundamentação 

da sustentabilidade económica e financeira;  

e) Relatório que explicita as disposições que altera no PDM; 

f) Relatório de aferição das áreas ardidas; 

g) Relatório sobre recolha de dados acústicos; 

h) Declaração comprovativa da inexistência de compromissos urbanísticos na área; 

i) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de 

ponderação; 

j) Ficha dos dados estatísticos; 

k) Planta de localização; 

l) Planta da situação existente; 

m) Extrato da Planta de ordenamento do PDM; 

n) Extrato da Planta de condicionantes do PDM; 

o) Extrato de Planta de condicionantes do PDM - áreas percorridas por incêndio; 

p) Extrato de Planta de condicionantes do PDM - perigosidade;  

q) Planta de enquadramento geológico; 

r) Planta de enquadramento fisiográfico; 

s) Planta de faixa de gestão de combustível; 

t) Planta global de infraestruturas;  

u) Planta de usos previstos após cessação da atividade extrativa. 
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 As categorias/subcategorias de uso do solo propostas pelo PIER-NPPF são (fig. 3.2): 

a) Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos:  

i) Espaços Afetos à Atividade Extrativa – Pedreiras; 

ii) Espaços Afetos a Atividades de Transformação Industrial de Produtos Geológicos – 

Unidade de Britagem; 

b) Espaços Florestais: 

i) Espaços Florestais de Proteção. 
 

 A UOPG é, maioritariamente, ocupada pela categoria de uso “Espaços de Exploração de Recursos 

Energéticos e Geológicos”. 

 Na Planta de condicionantes verifica-se a incidência das seguintes Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública (fig. 3.3): 

 

a) Domínio Público Hídrico; 

b) Reserva Ecológica Nacional; 

c) Regime Florestal; 

d) Áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos; 

e) Áreas de perigosidade de incêndio alta e muito alta; 

f) Massas minerais (pedreiras); 

g) Infraestruturas viárias; 

h) Marco geodésico; 

i) Servidão radioelétrica. 
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Fig. n.º 3.2 – Planta de implantação do PIER-NPPF 
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Fig. n.º 3.3 – Planta de condicionantes do PIER-NPPF 
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3.2 Justificação, oportunidade e fundamentos para a elaboração do Plano 

 A oportunidade de realização do PIER-NPPF deve-se, por um lado, ao facto de o mesmo ter sido 

previsto em sede de revisão do PDM de Ponte de Lima e, por outro, a uma necessidade inequívoca de 

ordenar e disciplinar a atividade extrativa presente. O território abrangido pelo Plano tem sido objeto de 

uma contínua atividade de extração de inertes, que se tornou mais evidente sobretudo nas últimas duas 

décadas. Contudo, decorrente de não terem sido devidamente acautelados os impactes no ambiente, 

a área em causa constitui, presentemente, um foco de degradação ambiental e paisagística. Trata-se 

de uma realidade que consubstancia um quadro impróprio para o desenvolvimento desta atividade, 

perante o qual se torna prioritário intervir.  

 A exploração dos recursos geológicos constitui um meio relevante para o desempenho da economia 

local, mas aquela atividade tem que ser enquadrada por um exercício de planeamento responsável, 

que contemple de modo integrado as vertentes económica, social e ambiental, tal como é preconizado 

na Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais, aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 78/2012, de 11 de setembro.  

 Estando a área classificada como “Solo rústico”, a elaboração do Plano de Pormenor para o Núcleo 

de Pedreiras das Pedras Finas, na modalidade de PIER, afigura-se como um procedimento eficaz para 

apoiar a gestão daquela. Através do Plano será possível, não só compatibilizar a atividade com as 

condicionantes de ordenamento do território previstas, mas também estabelecer normas que 

condicionarão o uso e transformação futura dos espaços destinados à atividade extrativa, atendendo à 

realidade presente, aos recursos minerais disponíveis e, simultaneamente, aos imperativos ambientais. 

Neste âmbito, afigura-se pertinente, em particular, estabelecer as diretrizes comuns a atender no 

desenvolvimento dos Planos de Pedreira, quer para as explorações existentes, quer também para 

aquelas que se venham a estabelecer na sequência de novos licenciamentos, permitindo desta forma 

o desenvolvimento coordenado das operações individualizadas de cada pedreira, e assim garantir um 

tratamento global e uniforme para o território em causa.  

 A elaboração do PIER-NPPF poderá assim contribuir para a consolidação da estratégia de 

desenvolvimento sustentável do Município de Ponte de Lima, fomentando um aproveitamento eficiente 

e responsável dos recursos geológicos e melhorando o desempenho ambiental das Empresas 

dedicadas à extração, fator crítico para a competitividade económica deste sector de atividade.  
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3.3 Diagnóstico da área objeto da avaliação  

 Com base estudos de caracterização da situação de referência foi elaborado um diagnóstico síntese 

o qual se apresenta no quadro seguinte.  

Quadro n.º 3.1 – Análise SWOT – Diagnóstico síntese  

Diagnóstico SWOT - Fatores Internos 

Forças Fraquezas 
 Indústria extrativa constitui uma das principais atividades 

impulsionadoras da economia local e do emprego. 

 Forte implantação e tradição das atividades do sector da 
indústria extrativa na região. 

 Presença do recurso geológico e reservas disponíveis 
para muitos anos. 

 Forte concentração de unidades industriais na freguesia 
de Arcozelo (extração e transformação). 

 Localização estratégica, em particular proximidade a 
Espanha. 

 Acessibilidade favorável, através da A27/IP 9, que faz a 
ligação à A3/IP 1, com destino ao porto de Viana do 
Castelo, Valença/Espanha e ao Porto. 

 Existência de mão-de-obra que detém know-how, e 
comprovada experiência no ramo. 

 Notável know-how ligado à transformação do granito na 
manufatura de objetos artísticos de cantaria tradicional. 

 Esforços significativos por parte de principais 
stakeholders, no sentido de um planeamento estratégico 
para a promoção do “Granito das Pedras Finas”. 

 Instalação recente de unidade industrial – central de 
britagem - que pode constituir oportunidade de 
valorização e comercialização de subprodutos e 
resíduos, aumentando a rentabilidade das explorações e 
a diminuição da produção de materiais rejeitados. 

 Tendência para aumento do aproveitamento do material 
de importância secundária, o que rentabiliza a 
exploração e diminui o volume de material rejeitado. 

 Adesão a processo integrado por parte de um conjunto 
de pedreiras. 

 Aptidão para a produção florestal nas áreas atualmente 
afetas a este uso e que contribuem já para a integração 
de parte das áreas sujeitas a lavra. 

 Desorganização espacial e desrespeito por normas de 
ordenamento do território, Regime Jurídico de Prospeção e 
Exploração de Massas Minerais e outras no domínio do 
ambiente e Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. 

 Inexistência de uma estratégia sustentável para o correto 
aproveitamento da matéria-prima extraída.   

 Situação prolongada de licença provisória, conjugada com o 
retardamento na implementação dos Planos de Pedreira. 

 Pequena dimensão e segmentação das empresas que não 
possibilita um quadro favorável em termos de economia de 
escala. 

 Débil aposta na promoção e marketing, acompanhada de uma 
fraca incorporação de design nos produtos comercializados. 

 Incumprimento na proteção de áreas de defesa estabelecidas 
em lei, designadamente nos limites de pedreiras que 
confrontam com acesso, linhas de água e prédios vizinhos. 

 Elevada exposição visual da área de exploração. 

 Extensão da área em lavra sem quebras de continuidade 
(cortinas vegetais e/ou áreas recuperadas). 

 Ausência de práticas de remoção, armazenamento e 
conservação de solo. 

 Qualidade das águas afetada devido à deposição de matéria 
sólida ou dissolvida, ou ainda por descarga acidental de óleos e 
lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos.                             

 Alterações na rede de drenagem de águas natural. 

 Perturbação de habitats naturais e espécies. 

 Expansão de espécies vegetais invasoras. 

 Limitada implementação de medidas de prevenção e redução 
de impactes ambientais (ruído, atmosfera, etc.). 

 Depósito de resíduos em escombreiras sem qualquer Plano que 
equacione o melhor tratamento e destino final, por vezes fora 
dos polígonos de exploração.  

 Produção de um volume elevado de resíduos – “massa mineral 
rejeitada”, sem aproveitamento e valorização. 

 Fraca implementação de Melhores Técnicas Disponíveis. 

 Zonas sujeitas à extração abandonadas sem recuperação. 

 Escassez de recursos humanos qualificados. 

 Más condições ao nível de acesso viário interno. 

 Incómodo sentido pela população residente na área envolvente 
relacionado sobretudo com movimentação de veículos pesados. 

 Escassa implementação de medidas de Higiene, Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

 Fraca implementação de medidas de prevenção de riscos, com 
consequências evidentes na saúde e segurança de 
trabalhadores e ainda na qualidade do ambiente. 

 Desrespeito por horários de fogo, constituindo perigo para os 
trabalhadores e incómodo para residentes. 

 Ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação 
periódica de impactes. 
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Diagnóstico SWOT - Fatores Externos 

Oportunidades Ameaças 
 Enquadramento legal para o licenciamento. 

 Incremento da eficiência, qualidade e valor acrescentado 
em toda a fileira, que resultará dos esforços colocados na 
reorganização, legalização e modernização tecnológica 
das atividades ligadas ao sector da indústria extrativa. 

 Aproveitamento do efeito de melhoria da imagem de 
credibilidade gerada pela regularização das situações 
jurídico-administrativas e da implementação das medidas 
de recuperação ambiental e paisagística. 

 Existência de incentivos à fixação de empresas e de um 
ambiente propiciador de dinamismo e de 
empreendedorismo, resultado da implementação do Pólo 
Industrial das Pedras Finas (maior concentração, e 
possibilidade de correção de desorganização espacial).  

 Dinâmica criada pelo projeto Granito das Pedras Finas de 
Ponte de Lima: afirmação da marca em novos produtos e 
mercados, por via da certificação do produto, do 
desenvolvimento de novas soluções de design e da 
implementação do plano de marketing. 

 Reabilitação faseada da área para o uso florestal, com 
possibilidade de incremento de receitas a médio e longo 
prazo, beneficiando a comunidade local (terrenos 
baldios). 

 Concorrência externa (internacional) condiciona 
rentabilidade e reduz motivação para a recuperação. 

 Elevados períodos de exploração dificultam a recuperação 
paisagística, ameaçando o sucesso das ações de 
renaturalização. 

 Risco de agravamento da crise no sector da construção civil 
e consequências desta no enfraquecimento económico da 
atividade extrativa.  

 Risco de aumento de situações de abandono da atividade 
em resultado do enfraquecimento económico, deixando um 
passivo ambiental difícil de solucionar. 

 

Fonte: Proposta do Plano de Pormenor para o NPPF (2015) 
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3.4. Modelo e estratégia adotada 

 De uma forma sumária, as opções estratégicas e os objetivos do PIER-NPPF operam em torno do 

seguinte. 

 

1. Reforço da competitividade do sector extrativo 

 As medidas preconizadas no âmbito deste vetor estratégico procuram reforçar a competitividade do 

sector extrativo no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Para tal, o PIER-NPPF 

estabelece um conjunto de normas e propõe ações concretas que visam orientar os Empresários para 

a utilização eficiente e racional dos recursos em harmonia com o interesse público do melhor 

aproveitamento desses bens. O Plano preconiza ainda o cumprimento das medidas de proteção 

ambiental e de recuperação paisagística. Todos os aspetos referidos proporcionam vantagens 

competitivas às empresas do setor, num mercado que tende a ser progressivamente mais exigente em 

matéria de responsabilidade ambiental e social. 

 2. Ordenamento do território e melhoria das condições de desempenho funcional 

 A estratégia delineada para responder aos problemas de ordenamento do núcleo de pedreiras        

foca-se na correta definição dos usos e zonamento, assim como determinação de normas concretas 

de transformação, assegurando a compatibilização da atividade extrativa com os Instrumentos de 

Gestão Territorial e Servidões e Restrições de Utilidade Pública aplicáveis. O PIER-NPPF estabelece 

a base para o desenvolvimento dos Planos de Pedreira que serão desenvolvidos. O PIER-NPPF propõe 

ações concretas para a beneficiação das condições de acessibilidade e circulação na área de 

intervenção. 

 3. Proteção ambiental e valorização paisagística 

 A estratégia assenta na progressiva recuperação ambiental e paisagística da área, impondo a lavra 

e recuperação por fases. É objetivamente definido o uso futuro da área – florestal – que persegue a 

reposição da ocupação anterior à atividade extrativa. Aquele uso será concretizado à medida que forem 

cessando as frentes de lavra e concluído com a desativação das pedreiras. Integra ainda um conjunto 

de medidas que procuram conferir uma boa gestão e aproveitamento deste importante recurso 

geológico, numa perspetiva de obter a maior rentabilidade com o menor impacte ambiental possível. 
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 4. Prevenção e minimização de riscos 

 Visa a implementação de um conjunto de medidas com o objetivo de prevenir e minimizar os 

principais riscos naturais e tecnológicos, em particular os relacionados com doenças profissionais por 

exposição a poeiras e ruído, os riscos de incêndio, riscos de explosão e outros relacionados com queda 

de blocos, deslizamentos, entre outros, tão frequentes no desenvolvimento da atividade extrativa. 

Objetivos gerais e específicos 

 A proposta do PIER-NPPF sustenta-se nos seguintes objetivos gerais: 

a) Garantir a exploração sustentável e eficiente dos recursos minerais presentes;  

b) Assegurar a recuperação paisagística global e uniforme da área afetada;  

c) Prevenir riscos e minimizar os impactes ambientais que decorrem da atividade extrativa;        

d) Proteger e valorizar os espaços florestais, favorecendo o seu potencial produtivo e de 

conservação dos valores ambientais e ecológicos;   

e) Fomentar uma atitude social e ambientalmente responsável no desenvolvimento da atividade 

extrativa. 
 

 Por sua vez, os objetivos específicos são: 

a) Disciplinar o uso, ocupação e transformação do solo na área de intervenção; 

b) Estabelecer diretrizes para mitigação de impactes ambientais e requalificação paisagística da 

área afetada pela atividade extrativa;  

c) Garantir a adequada gestão de resíduos inertes resultantes da atividade extrativa;  

d) Beneficiar os espaços florestais afetados pela atividade extrativa;  

e) Qualificar as redes internas de infraestruturas e melhorar a acessibilidade;  

f) Desenvolver um programa de execução que garanta o cumprimento de ações de qualificação 

territorial; 

g) Definir medidas de acompanhamento, monitorização e controlo de impactes no ambiente. 
 

 

Opções e ações adotadas face aos vetores estratégicos 

 As opções estratégicas e ações propostas e sua relação com vetores estratégicos estão listadas no 

quadro que se segue. 
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Quadro n.º 3.2 – Opções estratégicas e ações do PIER-NPPF 

 
Opções estratégicas e ações do PIER-NPPF 
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 VE1 VE2 VE3 VE4 

Manter todas as parcelas já previstas no PDM de Ponte de Lima para a atividade 
extrativa (inclui pedreiras ativas/com licenças provisórias e outras zonas de expansão). • •   
Alargar a área da parcela designada por 04-C (pedreira atualmente abandonada), 
possibilitando a continuação da exploração com a obrigatoriedade de recuperação do 
passivo ambiental existente. 

• •   

Afetar à subcategoria de Espaços Destinados à Atividade de Transformação Industrial 
de Produtos Geológicos - Unidade de Britagem a parcela onde hoje se encontra 
localizada uma unidade de transformação destinada a este fim (reservada também à 
valorização de resíduos de construção e demolição), situação não prevista em PDM, 
por se entender que a mesma é determinante para a valorização da massa mineral 
rejeitada e, consequentemente para a diminuição dos impactes negativos no ambiente 
e paisagem. 

• •   

Possibilitar a instalação de equipamentos de britagem móveis, desde que associadas 
às respetivas pedreiras. • •   
Interditar a instalação de estabelecimentos industriais de transformação em todas as 
áreas integradas na subcategoria Espaços Afetos à Atividade Extrativa – Pedreira. • •   
Definir o conteúdo e regras a que deverão obedecer os Planos Ambientais de 
Recuperação Paisagística, garantindo um tratamento uniforme e global em toda a 
área. 

 • •  

Definir o conteúdo e regras a que deverão obedecer os Planos de Lavra de uma 
exploração ou conjunto de explorações, estabelecendo nomeadamente a lavra por 
fases, prevendo a continuidade da lavra nos limites confinantes entre pedreiras, 
determinando o limite em termos de altura e largura de patamares, entre outros. 

• •   

Eliminar passivo ambiental existente em duas áreas, definindo para tal as linhas 
programáticas a atender no desenvolvimento dos Projetos de Execução.   • • 
Excluir duas linhas de água do Domínio Público Hídrico, considerando o facto de, à 
data da realização deste Plano, os respetivos leitos terem desaparecido por completo 
devido às operações de extração.  

 •   

Definir a obrigatoriedade de reconversão da área para uso florestal, impondo a 
instalação de povoamentos mistos, fixando ainda o elenco florístico a adotar naquelas 
operações. 

 • • • 

Propor a beneficiação da rede viária interna e sua integração paisagística, incluindo a 
definição de linhas programáticas a atender no desenvolvimento do Projeto de 
Execução. 

 •  • 

Estabelecer as condições para a abertura de novos acessos no interior da área de 
intervenção do Plano.  •   
Propor a criação do Memorial das Pedreiras das Pedras Finas, a implementar no 
futuro, após cessação parcial ou total das pedreiras (Subunidade Operativa de 
Planeamento e Gestão 1). 

• •   

Definir para os Espaços Florestais de Proteção um modelo de silvicultura por função 
de proteção.  • •  
Fixar limites para a construção de anexos de pedreira, nomeadamente ao nível de 
área de implantação e n.º de pisos dos edifícios. 
 

 •   
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Opções estratégicas e ações do PIER-NPPF 

R
ef

o
rç

o
 d

a 
co

m
p

et
it

iv
id

ad
e 

   
  

d
o

 s
et

o
r 

ex
tr

at
iv

o
 

O
rd

en
am

en
to

 d
o

 te
rr

it
ó

ri
o

 e
  

m
el

h
o

ri
a 

d
as

 c
o

n
d

iç
õ

es
 d

e 
  

d
es

em
p

en
h

o
 f

u
n

ci
o

n
al
 

P
ro

te
çã

o
 a

m
b

ie
n

ta
l e

   
   

   
   

  
va

lo
ri

za
çã

o
 p

ai
sa

g
ís

tic
a 

P
re

ve
n

çã
o

 e
 m

in
im

iz
aç

ão
  

d
e

ri
sc

o
s

 VE1 VE2 VE3 VE4 

(continuação) 
Fixar limites para a edificabilidade associada à unidade de britagem, nomeadamente 
n.º de pisos, índices de construção e de impermeabilização. 

 •   

Definir a obrigatoriedade de demolição de anexos de pedreira com a cessação da 
atividade e recuperação ambiental da área afetada.  • • • 
Determinar o recurso a sistemas autónomos, ou em alternativa a ligação às redes 
públicas, das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem/tratamento de 
efluentes e de energia elétrica, a cargo dos interessados. 

 • •  

Definir a obrigatoriedade de implementação de medidas imediatas de recuperação 
ambiental e integração paisagística nos limites das pedreiras (coincidente com as 
zonas de defesa), até 18 meses após a aprovação dos PARP ou Projeto Integrado. 

 • • • 

Definir a obrigatoriedade de implementação de medidas imediatas de recuperação 
ambiental e integração paisagística nos limites da parcela destinada à atividade de 
transformação industrial de produtos geológicos, até 18 meses após a aprovação do 
PIER. 

 • • • 

Fixar as regras para a proteção de vegetação existente, impondo nomeadamente a 
sua proteção nas zonas de defesa, o abate sequencial nas áreas de extração em 
articulação com o planeamento da lavra e recuperação ambiental e paisagística. 

  •  

Impor medidas de proteção do solo, designadamente com a aplicação de técnicas de 
decapagem, transporte e armazenamento adequadas, possibilitando a sua utilização 
posterior nas operações de recuperação ambiental e paisagística. 

  •  

Fixar a obrigatoriedade de reposição da camada de solo fértil na operação de 
recuperação ambiental e paisagística.   •  
Definir a implementação de medidas específicas que, complementarmente à legislação 
específica vigente, garantem a proteção dos recursos naturais e a diminuição dos 
impactes ambientais, em matéria de emissão de poeiras, níveis de ruído e vibrações, 
contaminação de água e solo, controlo da expansão de espécies vegetais invasoras, 
entre outros. 

• • • • 

Definir medidas para a gestão e valorização dos escombros e outros resíduos que, 
complementarmente à legislação vigente na matéria, garantem sua adequada 
deposição, transporte e tratamento. 

  • • 

Aplicar medidas específicas nos processos de trabalho que, complementarmente ao já 
estabelecido em normativos aplicáveis, asseguram a prevenção e redução dos riscos 
naturais e tecnológicos. 

   • 

Estabelecer um conjunto de indicadores para a monitorização, que permitem uma 
avaliação contínua da implementação do Plano. • • • • 

 

   Fonte: Proposta de PIER-NPPF, 2015 
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4. Fatores Críticos de Decisão 

 A identificação e análise dos FCD já foram efetuadas no RDA, que foi apresentado à Câmara 

Municipal, em junho de 2014, e que, posteriormente, foi objeto de consulta junto das ERAE, conforme 

estipulado no art.º 3.º do DL n.º 232/2007 de 15 de junho alterado pelo DL n.º 58/2011 de 4 de maio.   

 Tal como descrito na metodologia2, a identificação dos FCD foi efetuada com base na análise 

integrada dos seguintes elementos: 

a) Fatores Ambientais (FA); 

b) Quadro de Referência Estratégico (QRE); 

c) Questões Estratégicas (QE). 

 

 Com efeito, da análise das relações existentes entre os objetivos do QRE estudado, as QE e os FA 

estabelecidos no DL n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, identificaram-se quatro FCD, 

os quais foram determinantes para a avaliação das oportunidades e riscos associados à implementação 

do Plano, nomeadamente: 

a) Fator Critico de Decisão 1 - Desenvolvimento socioeconómico e emprego; 

b) Fator Critico de Decisão 2 - Ordenamento do território; 

c) Fator Critico de Decisão 3 - Recursos naturais e paisagem; 

d) Fator Critico de Decisão 4 - Riscos e qualidade ambiental. 

 

 O quadro n.º 4.1 explica o foco de cada um dos FCD adotados. 

  

                                                        
2 Recomendada pela APA (2007, 2012). 
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Quadro n.º 4.1 – Fatores críticos para a decisão considerados na AAE 

FCD Enfoque  

Desenvolvimento socioeconómico       
e emprego 

Avaliar os efeitos significativos do plano, positivos e negativos, na geração de 
riqueza e de emprego, tendo em vista a promoção de um desenvolvimento 
social e económico sustentável. 

Ordenamento do território Avaliar os efeitos significativos do plano, positivos e negativos, para um 
correto ordenamento dos diferentes usos do solo, tendo em vista uma gestão 
compatível das atividades associadas à exploração de inertes no Núcleo de 
Pedreiras das Pedras Finas com outras preocupações de carácter 
socioeconómico, mas também de proteção do ambiente e paisagem. 

Recursos naturais e Paisagem Avaliar o contributo do Plano para o uso sustentável dos recursos naturais, 
também para a proteção e recuperação da paisagem. Em particular, efeitos 
significativos do Plano, positivos e negativos, no que diz respeito à proteção e 
aproveitamento dos recursos naturais, também na manutenção e promoção 
da biodiversidade e, necessariamente, na salvaguarda dos valores essenciais 
para a garantia do equilíbrio ecológico. 

Riscos e Qualidade ambiental Avaliar os efeitos significativos do Plano, positivos e negativos, na melhoria 
dos indicadores ambientais no Núcleo de Pedreiras das Pedras Finas, 
nomeadamente no que diz respeito qualidade da água, águas residuais, 
resíduos, ar, ruído, aspetos essenciais na qualidade do ambiente e 
consequentemente no bem-estar da população e saúde humana, assim como 
também na prevenção e minimização de riscos de naturais e tecnológicos, 
designadamente riscos de erosão, de incêndio, e de contaminação de águas 
superficiais e subterrâneas, assoreamento, ou outros. 

 

 O quadro n.º 4.2 expõe, para cada FCD, os critérios de avaliação considerados e o seu enfoque. Os 

Fatores Críticos de Decisão adotados correspondem, integralmente, à proposta indicativa formulada 

no documento de definição do âmbito e alcance da AAE, já submetido à apreciação das ERAE. 
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Quadro n.º 4.2 – Critérios de avaliação a considerar para cada Fator Critico de Decisão 

FCD Critério de avaliação Enfoque  

Desenvolvimento 
socioeconómico 
e emprego 

Dinâmica empresarial  De que forma o PIER contribui para o aumento da capacidade 
competitividade e adaptação das Empresas? 
De que forma o PIER contribui para a dinamização da atividade 
associada ao aproveitamento e valorização dos recursos geológicos?  

Emprego 
  

De que forma o PIER contribui para a economia local e geração de 
emprego? 

Responsabilidade 
ambiental e social 

De que forma o PIER impele os empresários à adoção de práticas 
sociais e ambientalmente adequadas? 
Poderá o PIER induzir maior adesão a processos de certificação 
ambiental por parte das Empresas? 

Ordenamento  
do território 

Usos do solo e 
Condicionantes legais  

O Regulamento do PIER fixa todas as normas necessárias à 
salvaguarda da adequada ocupação, uso e transformação do espaço? 
O PIER garante a compatibilidade de usos e a conformidade com as 
servidões e restrições de utilidade pública? 
O quadro normativo proposto pelo PIER é útil no quadro do processo de 
AIA a que as Empresas estarão sujeitas? 

Infraestruturas e 
equipamentos 

O PIER garante melhorias efetivas em termos de circulação e 
acessibilidade no espaço do Núcleo de Pedreiras das Pedras Finas? 

Recursos 
naturais e 
Paisagem 

Recursos geológicos O PIER promove a exploração e uso sustentável dos recursos 
geológicos presentes?  

Espécies da fauna e 
flora e biótopos 
florestais 

O PIER promove a recuperação proteção da biodiversidade e a 
promoção de serviços ligados a ecossistemas? 

Solos O PIER promove a proteção dos solos, contribuindo para a melhoria dos 
sistemas ecológicos? 

Rede hidrográfica O PIER promove a utilização sustentável dos recursos hídricos? 
De que forma o PIER garante o mínimo impacte possível no sistema 
hídrico?  

Paisagem O PIER promove a preservação e melhoria das condições ambientais e 
da paisagem? 

Riscos                    
e Qualidade 
ambiental 

Qualidade do ar De que forma o PIER contribui para a qualidade do ar? 

Ruído De que forma a estratégia adotada pelo PIER contribui para a redução e 
mitigação do ruído, promovendo a qualidade do ambiente sonoro?  

Energia De que forma o PIER contribui para a redução do consumo de energia 
nos sectores de atividade?  

Invasões biológicas 
 

De que forma a proposta do PIER contribui para a impedir a expansão 
das espécies vegetais invasoras que ocorrem na área? 

Riscos de erosão De que forma a proposta do PIER contribui para reduzir as ações 
suscetíveis de promover ou aumentar o grau de erosão e degradação 
dos solos? 

Qualidade da água De que a proposta do PIER contribui para a evitar as situações de risco 
de contaminação de águas?  

Saúde humana O PIER contribui para a melhoria das condições de trabalho?  

Gestão de resíduos  De que forma o PIER contribui para a redução e valorização dos 
resíduos, em particular dos escombros?  

Riscos naturais e 
tecnológicos  

De que forma a PIER contribui para a redução dos riscos naturais e dos 
riscos tecnológicos, assegurando a devida articulação com o POE e 
PMDFCI?  
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 Explicita-se, de seguida, o modo como foram estabelecidos os restantes fatores que suportaram a 

identificação dos FCD, designadamente: os Fatores Ambientais (FA), Quadro de Referência 

Estratégico (QRE), Questões Estratégicas (QE). 

 A relação dos FCD com os objetivos formulados para o PIER-NPPF é apresentada no quadro 

abaixo. 

 

Quadro n.º 4.3 – Relação dos Fatores Críticos de Decisão com objetivos do Plano 

 

4.1 Fatores Ambientais  

 Entre o conjunto de FA a que se refere a alínea e) do n.º 1 do art.º 6.º do DL n.º 232/2007, na sua 

redação atual, identificaram-se como pertinentes, para orientar o processo de AAE, os seguintes:  

a) Biodiversidade/fauna e flora; 

b) População; 

c) Saúde humana; 

d) Solo; 

e) Água; 

f) Atmosfera; 

g) Fatores climáticos; 

h) Bens materiais; 

i) Paisagem. 

Objetivos 

Fatores Críticos de Decisão 

Desenvolvimento 
socioeconómico      

e emprego 

Ordenamento     
do território 

Recursos      
naturais e 
paisagem 

Riscos e 
qualidade 
ambiental 

Garantir a exploração sustentável e eficiente dos 
recursos minerais presentes • • •  
Assegurar a recuperação paisagística global e 
uniforme da área afetada • • • • 
Proteger e valorizar os espaços florestais, 
favorecendo o seu potencial produtivo e de 
conservação dos valores ambientais e ecológicos 

• • • • 
Prevenir riscos e minimizar os impactes 
ambientais que decorrem da atividade extrativa • •  • 
Fomentar uma atitude, social e ambientalmente, 
responsável no desenvolvimento da atividade 
extrativa 

• •   

Legenda: • forte ligação; • ligação média; (  ) ligação reduzida /inexistente. 
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 No quadro seguinte apresenta-se a relação entre os FCD e os FA relevantes estabelecidos.  

Quadro n.º 4.4 - Fatores Ambientais relevantes e sua relação com Fatores Críticos de Decisão 

Fator Critico de Decisão 
Fatores Ambientais estabelecidos no 

DL n.º 232/2007, de 15 de junho 
Relevância no processo 

Desenvolvimento 
socioeconómico e emprego  

População 

Bens materiais 

Inter-relação de vários 

Muito relevante 

Muito relevante 

Muito relevante 

Ordenamento do território 
Bens materiais 

Inter-relação de vários 

Muito relevante 

Muito relevante 

Recursos naturais e 
paisagem 

Bens materiais 

Biodiversidade, fauna/flora 

Solo 

Água 

Paisagem 

Muito relevante 

Relevante 

Relevante 

Muito relevante 

Muito relevante 

Riscos e qualidade 
ambiental 

Atmosfera 

Fatores climáticos 

Biodiversidade, fauna/flora 

Solo 

Água 

Saúde humana 

Inter-relação de vários 

Muito relevante 

Relevante 

Relevante 

Relevante 

Muito relevante 

Muito relevante 

Muito relevante 
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4.2 Quadro de Referência Estratégico 

 O QRE estabelece o enquadramento da AAE, sendo constituído pelas estratégias, programas e 

planos, que enquadram estrategicamente o PIER-NPPF, e para o qual estabelecem objetivos e/ou 

metas de sustentabilidade. Tendo em conta a natureza do Plano, e o âmbito e os objetivos da avaliação, 

foram reconhecidos como fundamentais os seguintes instrumentos de enquadramento estratégico:  

 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

 Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-N) (proposta); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM); 

 Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (PDM); 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Ponte de Lima (PMDFCI); 

 Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Ponte de Lima (PME); 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (PGRH-ML); 

 Plano de Nacional Ação para as Energias Renováveis (PNAER); 

 Plano Estratégico de Abast. de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR); 

 Plano Estratégico dos Resíduos Industriais (PESGRI); 

 Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNAAS); 

 Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PEAEE); 

 Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI); 

 Planos e Programas para a Melhoria da Qualidade do Ar (PPar); 

 Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água (PNUEA); 

 Bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos; 

 Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos-Recursos Minerais (ENRG-RM); 

 Estratégica Temática sobre o Uso Sustentável de Recursos Naturais; 

 Estratégia & Plano de Ação “ALTO MINHO 2020”; 

 Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego (EFICE); 

 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC); 

 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB); 

 Estratégia Nacional para as Florestas (ENF); 

 Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS); 

 Convenção Europeia da Paisagem (CEP); 

 Diploma da Responsabilidade Ambiental. 
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 Nos quadros em anexo (anexo I), são identificadas as estratégias, os programas e os planos que 

constituem o referencial estratégico, bem como as opções estratégicas preconizadas nesses 

instrumentos. O quadro, que se segue, sistematiza o referencial estratégico de cada um dos 

instrumentos de enquadramento identificados, focando apenas os aspetos que refletem maior 

pertinência no desenvolvimento deste Plano. 

 

Quadro n.º 4.5 – Síntese do referencial estratégico a que o PIER-NPPF terá de atender 

QRE Síntese do referencial estratégico  

Programa Nacional 
de Política de 
Ordenamento do 
Território 

Promover o correto ordenamento e gestão do território. 

Aproveitamento dos recursos geológicos numa ótica de compatibilização das vertentes ambiental, 
ordenamento do território, económica e social. 

Conservar e valorizar o património natural, paisagístico e utilizar de modo sustentável os recursos 
geológicos, prevenir e minimizar os riscos. 

Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do território. 

Superar os défices ambientais. 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território da Região 
Norte (proposta) 

 

Identificar passivos ambientais e riscos industriais decorrentes de atividades de exploração de massas 
minerais, bem como definir as premissas gerais para a sua recuperação. 

Incentivar o aproveitamento de forma ambientalmente sustentável da riqueza em termos geológicos. 

Definir linhas de atuação, dentro do quadro da legislação regulamentadora do sector, tendo em vista a 
criação de regras que obriguem à exploração racional dos recursos minerais, assim como ao respeito 
das regras ambientais e de ordenamento. 

Minimizar potenciais conflitos que possam ser gerados entre as atividades extrativas e outras que se 
situem próximas. 

Exigir na reposição dos solos no fim (total ou parcial) das atividades extrativas, para garantir a 
recuperação. 

Plano Regional de 
Ordenamento 
Florestal do Alto 
Minho 

Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos 
florestais. 

Promover a recuperação e condução da regeneração natural, nomeadamente das espécies mais 
afetadas pelos incêndios e das manchas mais promissoras de folhosas. 

Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à gestão florestal 
diversificado e descontinuado. 

Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das suas 
múltiplas funções, a sua sanidade e continuidade. 

Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas. 

Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação dos 
espaços e produtos florestais. 

Restaurar as áreas florestais ameaçadas, danificadas ou com problemas erosivos e controlar o avanço 
da desertificação ou destruição pontual causada pelos incêndios florestais, pragas e doenças. 

Promover, a médio/longo prazo, a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer. 

Plano Diretor 
Municipal de Ponte 
de Lima 

As zonas englobadas nesta área que não estejam em atividade de exploração terão uso 
preferentemente florestal, devendo promover -se a sua recuperação paisagística. 

A exploração de recursos geológicos subordinar-se-á, estritamente, ao permitido pelos 
condicionamentos impostos pela legislação em vigor. 

Respeitar as zonas de defesa previstas na legislação. 

Adotar medidas tendentes à redução do impacte ambiental e à preservação da qualidade do meio 
envolvente, durante o exercício da atividade licenciada. 

Promover, quando cesse a exploração da atividade, a execução de medidas de segurança e de 
recuperação ambiental e paisagística adequadas, de acordo com a legislação em vigor. 

Na área predominantemente florestal de produção condiciona é condicionada a exploração intensiva 
dos solos, não sendo permitidas quaisquer construções, exceto quando destinadas à prevenção e 
combate de fogos florestais e com aprovação das entidades competentes e, ainda, não são permitidas 
mobilizações do solo suscetíveis de promover ou aumentar o seu grau de erosão e degradação. 
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QRE Síntese do referencial estratégico  

(continuação) 

Plano Municipal de 
Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de 
Ponte de Lima  

Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais. 

Redução da incidência dos incêndios. 

Recuperação e reabilitação dos ecossistemas. 

Plano Municipal de 
Emergência e 
Proteção Civil de 
Ponte de Lima  

Minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe. 

Garantir as condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios e 
recursos disponíveis num determinado território. 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica 
do Minho e Lima 

Minimizar riscos de poluição e promover a valorização do domínio hídrico. 

Requalificar e renaturalizar as linhas de água degradadas. 

Proteger as massas de água, superficiais e subterrâneas, e o uso eficiente da água. 

Plano Estratégico 
de Abast. Água e 
Saneamento de 
Águas Residuais  

Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição provocada pela atividade 
humana e pelos sectores produtivos. 

Plano Estratégico 
dos Resíduos 
Industriais e Plano 
Nacional de 
Prevenção de 
Resíduos Industriais  

Minimizar a produção de resíduos na origem. 

Promover a instalação - por fileira - de unidades de reutilização ou reciclagem. 

Utilizar tecnologias de tratamento integradas e complementares que privilegiem a sua reutilização e 
reciclagem. 

Promover a eliminação do passivo ambiental. 

Plano Nacional de 
Ação Ambiente e 
Saúde 

Prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde com origem em fatores ambientais. 

Plano Nacional de 
Ação da Eficiência 
Energética e Plano 
de Nacional Ação 
para Energias 
Renováveis 

Reduzir os consumos e custos associados ao funcionamento das Empresas. 

Reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa. 

Planos e Programas 
para a Melhoria da 
Qualidade do Ar 

Aplicação de medidas de controlo da qualidade do ar, designadamente medidas direcionadas para 
emissões diretas das máquinas e motores associados às atividades económicas e “poeiras fugitivas”, 
emitidas durante processos como o transporte, manuseamento e armazenamento de materiais ou as 
demolições. 

Programa Nacional 
para o Uso Eficiente 
de Água 

Otimização do uso da água na unidade industrial, com aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis. 

Limitação dos impactes no meio ambiente associados às descargas de águas residuais industriais. 

Estratégia Nacional 
para os Recursos 
Geológicos -
Recursos Minerais  

Criação de riqueza e de emprego. 

Capacidade de integrar valor acrescentado, fomentando a inovação técnica e tecnológica e 
incentivando as exportações. 

Responsabilidade social e ambiental por parte das Empresas do sector. 

Redução de passivos ambientais e da sua reabilitação. 

Sustentabilidade na gestão dos recursos naturais, através da consideração do património geológico 
como elemento fundamental do planeamento e ordenamento do território. 

Preservação de recursos e garantia de abastecimento de matérias-primas. 

Aproveitamento do ciclo de vida integral e reciclagem. 

Proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores mineiros e das populações residentes. 

Estratégia & Plano 
de Ação “ALTO 
MINHO 2020” 

Gestão equilibrada dos recursos do território, ancorada na preservação dos elementos que definem a 
identidade do território sem, contudo, impedir a exploração do seu potencial de valorização. 

Recuperação de áreas minerais. 

Estratégia de 
Fomento Industrial 
para o Crescimento 
e o Emprego  

Maximizar a capacidade de exportação das Empresas, apostar na reindustrialização enquanto motor da 
economia, fomentar o investimento privado, a criação sustentada de emprego e o investimento no 
conhecimento e na qualificação eficiente dos recursos humanos. 

Desenvolvimento das oportunidades decorrentes da utilização sustentável dos recursos naturais, a par 
com a aposta no desenvolvimento de um setor industrial competitivo. 

Garantir à atividade industrial níveis elevados de desempenho ambiental, de segurança, higiene e de 
saúde públicas, bem como de um correto ordenamento do território. 
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QRE Síntese do referencial estratégico  

(continuação) 

Bases do regime 
jurídico da 
revelação e do 
aproveitamento dos 
recursos geológicos 

Promover a competitividade do setor extrativo, o seu crescimento sustentado e a criação de emprego. 

Promover as medidas necessárias para garantir o aproveitamento de forma eficiente e racional dos 
recursos geológicos, tendo em vista a minimização de todos os eventuais impactes ambientais 
negativos. 

Articular estratégia do setor com políticas públicas em matéria ambiental e de ordenamento do território. 

Definir as medidas legislativas e administrativas de proteção dos recursos geológicos, adequadas à sua 
natureza escassa, insubstituível e não deslocalizável. 

Cumprir as normas e medidas de higiene, segurança e saúde no trabalho, de proteção ambiental e de 
recuperação paisagística. 

Fazer o aproveitamento dos recursos, segundo as normas técnicas adequadas e em harmonia com o 
interesse público do melhor aproveitamento desses bens. 

Não fazer “lavra ambiciosa” que comprometa o melhor aproveitamento económico dos recursos 
geológicos. 

Desenvolver a atividade nas áreas concessionadas apenas com a aprovação de um Plano de Lavra, 
nos termos da legislação em vigor. 

Estratégica 
Temática sobre o 
Uso Sustentável de 
Recursos Naturais 

Desenvolvimento de planos e programas nacionais para o uso sustentável de recursos naturais, com 
vista a reduzir os impactes ambientais mais significativos do uso de recursos naturais ao longo do seu 
ciclo de vida. 

Estratégia Nacional 
de Adaptação às 
Alterações 
Climáticas  

Identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes decorrentes das alterações climáticas nos 
vários sectores. 

Aplicação das principais medidas de adaptação. 

Disseminar as boas práticas sectoriais de adaptação, com particular enfoque no setor florestal. 

Estratégia Nacional 
de Conservação da 
Natureza e da 
Biodiversidade  

Assegurar a conservação e a valorização do património natural. 

Desenvolver ações específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, bem como de 
salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico. 

Assegurar o cumprimento da legislação e a boa aplicação de programas em matéria de recuperação de 
pedreiras e escombreiras, nomeadamente por via da reposição do coberto vegetal com recurso a 
espécies autóctones. 

Controlo ambiental da exploração de massas minerais e à aplicação da figura do Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística, e ainda aos mecanismos que conduzem à recuperação ambiental das áreas 
de extração degradadas ou abandonadas, tendo em vista, também, objetivos de conservação da 
Natureza. 

Estratégia Nacional 
para as Florestas 

Defesa da floresta contra incêndios. 

Proteção contra agentes bióticos nocivos. 

Recuperação e reabilitação de ecossistemas florestais afetados. 

Conservar o solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação. 

Adequar as espécies às características da estação. 

Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas. 

Promover a resiliência da floresta. 

Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos. 

Estratégia Nacional 
para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Atitude inteligente de proteção e valorização dos recursos naturais e do seu património natural. 

Gestão dos riscos naturais e tecnológicos. 

Uma economia, competitiva à escala global, orientada para atividades de futuro e criadora de emprego. 

Prevenção de risco de incêndio, agravado pelas alterações climáticas e decorrente de espaços 
florestais pouco resistentes. 

Convenção 
Europeia da 
Paisagem 

Estabelecer os instrumentos que visem a proteção, a gestão e ou o ordenamento da paisagem. 

Integrar a paisagem nas suas políticas de ordenamento do território, por ser este um recurso favorável à 
atividade económica e contribuir para a criação de emprego. 

Diploma da 
Responsabilidade 
Ambiental 

Determina a necessidade de prevenir e reparar os danos ambientais, causados às espécies e habitats 
naturais protegidos, à água (massas de água superficial ou subterrânea), ao solo, entre outros. 

 

 A análise sintetizada no Quadro atrás permitiu estabelecer as relações de relevância entre os FCD 

e os instrumentos de enquadramento identificados (ver quadro n.º 4.6).  
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Quadro n.º 4.6 - Relevância dos instrumentos do Quadro de Referência Estratégico por FCD 

Instrumentos de Gestão Territorial adotados no QRE 

Fatores Críticos de Decisão 

Desenvolvimento 
socioeconómico   

e emprego 

Ordenamento   
do território 

Recursos 
naturais e 
paisagem 

Riscos e 
qualidade 
ambiental 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do 
Território  • • • • 
Plano Regional de Ordenamento do Território da Região 
Norte (proposta) • • • • 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho   • • • 
Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima  • • • • 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do 
município de Ponte de Lima   • • 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Ponte 
de Lima     • 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima   • • 
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais    • • 
Plano Estratégico dos Resíduos Industriais e Plano 
Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais    • 
Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde    • 
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética e 
Plano de Nacional Ação para as Energias Renováveis •  • • 
Planos e Programas para a Melhoria da Qualidade do Ar    • 
Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água   • • 
Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos - 
Recursos Minerais  • • • • 
Bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento 
dos recursos geológicos • • • • 
Estratégia & Plano de Ação “ALTO MINHO 2020”  • • • 
Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e 
Emprego • •   
Estratégica Temática sobre o Uso Sustentável de Recursos 
Naturais  • •  
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas    • 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade  • •  
Estratégia Nacional para as Florestas •  • • 
Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável  • • • • 
Convenção Europeia da Paisagem • • •  
Diploma da Responsabilidade Ambiental • • • • 
Legenda: • forte ligação; • ligação média; (  ) ligação reduzida /inexistente. 
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4.3 Questões estratégicas 

 Com base no QRE, nas características e aspetos pertinentes do estado atual do território e, ainda 

a problemática subjacente à elaboração deste Plano, foram identificadas as QE, com as quais é 

possível perceber e sintetizar os fatores cruciais para a avaliação ambiental. Importa ainda esclarecer 

que esta identificação acontece na sequência do exercício de reflexão, desenvolvido pela equipa 

técnica, em estreita articulação com a Câmara Municipal, a partir do qual foi possível construir o cenário 

desejável para o território em causa. 

 As QE formuladas, e que forma mantidas desde a fase da elaboração do RDA, são as seguintes: 

a) Favorecer uma economia local competitiva e sustentável; 

b) Estabelecimento de quadro normativo claro e objetivo com vista a organizar e disciplinar as 

atividades; 

c) Gestão sustentável dos recursos naturais e recuperação paisagística das áreas afetadas; 

d) Eliminação e minimização de efeitos ambientais negativos e prevenção de riscos. 

 

 A relação entre QE e os FCD é, sumariamente, esquematizada no quadro seguinte. 

Quadro n.º 4.7 – Questões estratégicas e sua relação com FCD 

Questões estratégicas Fatores Críticos para a Decisão 

Favorecer uma economia local competitiva e sustentável Desenvolvimento socioeconómico e emprego 

Estabelecimento de quadro normativo claro e objetivo com 
vista a organizar e disciplinar as atividades 

Ordenamento do território 

Gestão sustentável dos recursos naturais e recuperação 
paisagística das áreas afetadas 

Recursos naturais e paisagem 

Eliminação e minimização de efeitos ambientais negativos 
e prevenção de riscos 

Riscos e qualidade ambiental 

 

4.4 Critérios de avaliação e objetivos de sustentabilidade 

 A cada FCD são associados Critérios de Avaliação e a estes Objetivos de sustentabilidade, 

conforme sintetizado no quadro seguinte. 
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Quadro n.º 4.8 – Objetivos de sustentabilidade e critérios de avaliação dos FCD 

FCD Critério de avaliação Objetivos de sustentabilidade 

Desenvolvimento 
socioeconómico e 
emprego 

Dinâmica empresarial Dinamizar a economia local e regional, impulsionando a 
criação/manutenção de Empresas ligadas ao sector. 

Emprego Fortalecer as atividades geradoras de emprego. 

Responsabilidade 
ambiental e social 

Promover uma cultura empresarial de responsabilidade ambiental e 
social. 

Ordenamento do 
território 

Usos do solo e 
Condicionantes legais 

 

Garantir a adequação dos usos do solo. 

Disciplinar os usos do solo presentes. 

Restringir a edificação em solo rústico. 

Agilizar mecanismos que conduzam à conformidade legal e ao correto 
ordenamento do território/regularização de licenças provisórias. 

Promover e proteger os valores naturais associados ao uso florestal. 

Infraestruturas Beneficiação das infraestruturas e equipamentos. 

Recursos naturais 
e paisagem 

Recursos geológicos Exploração sustentável dos recursos geológicos. 

Espécies da fauna e 
flora e biótopos 
florestais 

Restaurar condições para a diversidade biológica. 

Solos 

 

Proteger os solos e fomentar os processos de colonização natural. 

Controlar e minimizar a impermeabilização dos solos. 

Rede hidrográfica 

 

Proteger e manter a rede hidrográfica. 

Garantir o uso eficiente da água. 

Paisagem Reduzir o impacte visual gerado pela atividade extrativa e pela 
implantação de infraestruturas e equipamentos. 

Riscos e qualidade 
ambiental 

Qualidade do ar 

 

Contribuir para a melhoria da qualidade do ar/minimizar emissões 
atmosféricas. 

Potenciar captura e armazenamento CO2 

Ruído Reduzir os níveis de ruído. 

Energia Promover a eficiência energética. 

Invasões biológicas Controlar a invasão de espécies vegetais invasoras.  

Riscos de erosão Minimizar riscos de erosão do solo 

Qualidade da água Minimizar os riscos de poluição da água. 

Saúde humana Minimizar riscos de doenças profissionais por exposição a poeiras e 
ruído. 

Gestão de resíduos Promover a gestão adequada dos resíduos produzidos. 

Riscos naturais e 
tecnológicos 

Dotar a área de infraestruturas e equipamentos para separação e 
armazenamento temporário e valorização de resíduos. 

Minimizar riscos de incêndios florestais. 

Melhorar as condições de segurança e reduzir o risco de acidentes de 
trabalho. 
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5. Análise e avaliação do modelo por FCD  

 Neste capítulo, procedeu-se à avaliação dos efeitos da proposta do Plano relativamente a cada 

FCD, tendo por base o Relatório de fundamentação da proposta de Plano, o Regulamento, a Planta de 

implantação, a Planta de condicionantes e todos os restantes elementos elaborados no âmbito do 

mesmo. De seguida, apresenta-se de forma sumária o cenário atual, tendo em consideração os FCD 

adotados, assim como os Critérios de Avaliação. Apresenta-se ainda o resultado da análise da situação 

tendencial para a área do Plano, e da correspondência entre as opções do PIER-NPPF e os objetivos 

e metas estabelecidos nos documentos que compõem o QRE, tal como o resultado do estudo das 

oportunidades e riscos que a implementação pode introduzir. 

 

5.1. FCD1 - Desenvolvimento Socioeconómico e Emprego  

5.1.1 Situação atual  

 Expõem-se de seguida de forma sucinta, os aspetos-chave caraterizadores da situação atual, por 

Critério de Avaliação, para o FCD 1 – Desenvolvimento Socioeconómico e Emprego.  

 Critério de avaliação 1: Dinâmica empresarial 

 A área objeto do PIER-NPPF é caracterizada por uma forte concentração de atividades industriais 

do sector extrativo (extração a céu aberto), correspondendo a área afeta a esta atividade a cerca de 

61,8%, do total da UOPG, que engloba a área das parcelas atualmente licenciadas para a exploração 

(73,5 hectares) e aquela prevista para expansão no PDM de Ponte de Lima (18,6 hectares). A restante 

área encontra-se afeta à atividade florestal, a qual tem, ao longo dos últimos anos, sofrido vários 

incêndios, não tendo sido implementadas ações de reflorestação. Na envolvente da área do Plano, 

concentram-se vários estabelecimentos industriais de transformação do granito, que ocorrem de forma 

dispersa, mesclando uma área com uso sobretudo florestal e agrícola.  

 O núcleo é constituído por 19 parcelas (áreas licenciadas para a exploração), que na sua maioria 

encontram-se em plena atividade, definindo uma extensa área de extração. Das 19 parcelas situadas 

na área integrada no Plano, 18 possuem licença de exploração provisória ao abrigo do artigo 5º do DL 

nº 340/2007, de 12 de outubro, emitida pela Direção Regional de Economia do Norte, das quais 14 

encontram-se em lavra ativa e 4 ainda não iniciaram os trabalhos de exploração. A concessão 
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designada de 04-C encontra-se abandonada. As Empresas do sector extrativo que no presente operam 

na área são as seguintes: 

 
a) João Guerra e Filhos, Lda.; 

b) Feliciano Soares - Granitos de Ponte de Lima, Lda.; 

c) Gravalima, Granitos do Vale do Lima, Lda.; 

d) Granifinas - Exploração de Pedreiras, Lda.; 

e) Domingos Pereira de Matos; 

f) Prego & Fernandes, Extracção de Pedra, Lda.; 

g) Gustavo da Silva Fernandes, Lda.; 

h) Exigrapel - Exploração Industrial Granítica de pedra de Pedrogão, Lda.; 

i) João Rodrigues Gonçalves, Lda.; 

j) Industrial Exploradora Granitos Santo Ovídio, Lda.; 

k) José Manuel Lima Monteiro, Lda.; 

l) VitriPedras, Lda.; 

m) Fernandes & Matos - Granitos e Cantarias do Lima, Lda.; 

n) João de Amorim Carones, Lda.; 

o) Manuel da Cunha Fernandes. 
 

 Na área de intervenção deste Plano, encontra-se instalada ainda uma unidade de britagem (da 

responsabilidade da empresa Inerbritas - Transformação de Granitos, Lda.) e, também um 

estabelecimento de indústria extrativa, associado à Pedreira de Antelas. A unidade de britagem 

transforma e comercializa materiais destinados, maioritariamente, à construção civil, assumindo, por 

isso, uma importância decisiva na valorização de “massa mineral rejeitada” de outras pedreiras. O 

estabelecimento de indústria extrativa faz parte integrante da atividade da pedreira de Antelas e 

destina-se à valorização da rocha ornamental. 

 A atividade extrativa é praticada na área há várias décadas, estando a fileira da transformação e da 

construção civil da região bastante dependente deste recurso. A maioria das pedreiras é de exploração 

semi-artesanal, empregando 2 a 3 trabalhadores e com poucos meios mecânicos. Embora com menor 

expressão, existem também pedreiras que recorrem já a métodos mais avançados de extração do 

recurso.  
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 De acordo com um estudo desenvolvido por Parente (2009), a atividade poderá representar “(…) 

um volume de negócios na ordem dos 20 milhões de euros anuais” (Parente, 2009; p. 6)3. O sector 

das pedras naturais tem por isso uma importância capital na diversificação e sustentabilidade da base 

económica desta região, tal como defendido no Plano de Desenvolvimento Estratégico para o Sector 

dos Granitos (2009), que poderá, porventura, ser ampliada se corrigidas algumas das debilidades 

apontadas. A área dispõe de reserva de recursos minerais para muitos anos de exploração, com 

elevado interesse económico (Recurso, 2014).  

 Pese embora a disponibilidade de recursos e a importância económica reconhecida, o setor enfrenta 

também algumas debilidades, evidenciando-se nomeadamente: 

a) Uma estrutura marcada por Empresas de pequena dimensão; 

b) Escassez de recursos humanos qualificados; 

c) Pouco investimento em inovação técnica e tecnológica;   

d) Debilidade das estratégias comerciais/marketing; 

e) Débil organização associativa; 

f) Baixo nível de valorização dos recursos geológicos; 

g) Elevado grau de desorganização interna. 

 

 Critério de avaliação 2: Emprego 

 Em matéria de emprego, a atividade ocupa, de acordo com censos de 2011, 211 trabalhadores na 

extração e 138 no subsector da transformação (trabalho direto), correspondendo no total a cerca de 

2% da população ativa do município de Ponte de Lima4. Numa região caraterizada por carências 

significativas ao nível do emprego, todas as atividades aglutinadoras de mão-de-obra podem ser 

fundamentais para o seu desenvolvimento socioeconómico. Destaca-se não só o emprego direto, mas 

também os efeitos multiplicativos que tem no fomento das restantes atividades económicas do 

concelho.  

 Critério de avaliação 3: Responsabilidade Ambiental e Social das Empresas 

 Este território encontra-se fortemente afetado pela indústria extrativa e, em simultâneo, pela não 

implementação de ações de recuperação ambiental e paisagística. Esta situação revela, por si só, a 

necessidade de mudança na forma como a atividade tem vindo a ser desenvolvida. Será necessário 

incrementar novos procedimentos e métodos de produção caracterizados pela mitigação dos impactes 

                                                        
3 Parente, D.M. 2009. Plano de Desenvolvimento Estratégico para o Sector dos Granitos. Câmara Municipal de Ponte de Lima, 80 pág. 
 
4 Comunicação apresentada por Cevalor, intitulada “Exportar, exportar, exportar – A Experiência dos Principais Clusters Regionais”, 
Cluster da Pedra Natural Granito de Pedras Finas, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Viana do Castelo 11 de fevereiro de 2014. 
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ambientais típicos da atividade extrativa. O presente revela ainda que são necessárias outras iniciativas 

que proporcionem mais informação e formação dos Empresários do sector, com vista a reduzir os 

acidentes no trabalho e melhorar as condições de saúde e segurança. 

 

5.1.2 Tendências de evolução  

 O quadro abaixo apresenta a situação tendencial para a área objeto do PIER-NPPF, no âmbito do 

FCD 1 - Desenvolvimento Socioeconómico e Emprego. 

Quadro n.º 5.1 – Análise tendencial sem a implementação do PIER-NPPF para o FCD 1 

Critério Análise tendencial sem implementação do PIER-NPPF 

Dinâmica 
empresarial 

A condição provisória das licenças faz perdurar um ambiente de indefinição quanto ao futuro 
da atividade e desincentiva o investimento por parte dos Empresários do setor, 
designadamente no que se refere à adoção de novas tecnologias e procedimentos mais 
compatíveis com a proteção do ambiente, com a segurança e saúde no trabalho.  

Sem a implementação do PIER-NPPF a tendência será para se manter a situação de 
utilização pouco sustentável dos recursos geológicos (“lavra ambiciosa”) e o incumprimento 
das várias normas aplicáveis. A médio e longo prazos é a sustentabilidade da própria atividade 
que é colocada em causa.  

Emprego Sem Plano a médio e longo prazo a tendência será para o número de empregos diminuir, 
pelas razões apontadas em cima. 

Responsabilidade 
ambiental e social 

Manter-se-á, no geral, o baixo nível de aplicação de boas práticas ambientais, aumentando o 
passivo ambiental.  

Aumento das situações de conflito por não serem implementadas medidas na mitigação de 
impactes que afetam as comunidades que residem na proximidade das pedreiras. 

A fraca implementação de ações de responsabilidade ambiental e social por parte das 
Empresas, a não certificação ambiental ou outros sistemas de reconhecimento dos 
procedimentos de gestão ambiental prejudica a imagem das Empresas e a promoção dos 
recursos geológicos.  

 

5.1.3 Avaliação das orientações de sustentabilidade  

 O quadro seguinte sintetiza a avaliação da forma como a proposta do PIER integra o referencial 

estratégico contido nos planos, programas e estratégias do QRE, com maior relevância para o FCD 1. 
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Quadro n.º 5.2 – Integração das estratégias do QRE – FCD 1 nas opções do PIER-NPPF 

Instrumentos do QRE Síntese de referencial estratégico a que o PIER terá de atender 
Nível de 
integração 

Programa Nacional de 
Política de Ordenamento 
do Território 

Aproveitamento dos recursos geológicos numa ótica de compatibilização das 
vertentes ambiental, de ordenamento do território, económica e social. 

Integra 

Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do 
território. 

Integra 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território da Região Norte 
(proposta) 

Definir linhas de atuação, dentro do quadro da legislação regulamentadora do 
sector, tendo em vista a criação de regras que obriguem à exploração racional 
dos recursos minerais, assim como ao respeito das regras ambientais e de 
ordenamento. 

Integra 

Plano Diretor Municipal de 
Ponte de Lima 

A exploração de recursos geológicos subordinar-se-á, estritamente, ao 
permitido pelos condicionamentos impostos pela legislação em vigor. 

Integra 

Plano Nacional de Ação 
para a Eficiência 
Energética 

Reduzir os consumos e custos associados ao funcionamento das Empresas 

 
Integra 
parcialmente 

Estratégia Nacional para 
os Recursos Geológicos-
Recursos Minerais 

Criação de riqueza e de emprego Integra 

Capacidade de integrar valor acrescentado, fomentando a inovação técnica e 
tecnológica e incentivando as exportações 

Integra 
parcialmente 

Responsabilidade social e ambiental por parte das Empresas do setor Integra 

 Preservação de recursos e garantia de abastecimento de matérias-primas Integra 

Aproveitamento do ciclo de vida integral e reciclagem Integra 

Bases do regime jurídico 
da revelação e do 
aproveitamento dos 
recursos geológicos 

Promover a competitividade do setor extrativo, o seu crescimento sustentado 
e a criação de emprego 

Integra 

Fazer o aproveitamento dos recursos, segundo as normas técnicas 
adequadas e em harmonia com o interesse público do melhor aproveitamento 
desses bens 

Integra 

Não fazer “lavra ambiciosa” que comprometa o melhor aproveitamento 
económico dos recursos geológicos 

Integra 

Desenvolver a atividade nas áreas concessionadas apenas com a aprovação 
de um Plano de Lavra, nos termos da legislação em vigor 

Integra 

Estratégia de Fomento 
Industrial para o 
Crescimento e o Emprego  

Maximizar a capacidade de exportação das Empresas, apostar na 
reindustrialização enquanto motor da economia, fomentar o investimento 
privado, a criação sustentada de emprego e o investimento no conhecimento e 
na qualificação eficiente dos recursos humanos 

Integra 
parcialmente 

Desenvolvimento das oportunidades decorrentes da utilização sustentável dos 
recursos naturais, a par com a aposta no desenvolvimento de um setor 
industrial competitivo 

Integra 

Estratégia Nacional para 
as Floresta 

Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos Integra 
parcialmente 

Estratégia Nacional para 
o Desenvolvimento 
Sustentável 

Uma economia, competitiva à escala global, orientada para atividades de 
futuro e criadora de emprego Integra 

Convenção Europeia da 
Paisagem 

Integrar a paisagem nas suas políticas de ordenamento do território, por ser 
este um recurso favorável à atividade económica e contribuir para a criação de 
emprego 

Integra 

Diploma da 
Responsabilidade 
Ambiental 

Determina a necessidade de prevenir e reparar os danos ambientais, 
causados às espécies e habitats naturais protegidos, à água (massas de água 
superficial ou subterrânea), ao solo, entre outros 

Integra 
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5.1.4 Avaliação dos efeitos significativos, oportunidades e riscos das opções do 
Plano 

 Seguidamente, são descritas as oportunidades e os riscos decorrentes da aplicação do plano, tendo 

considerando as ações/opções propostas mais diretamente relacionadas com o FCD 1. 

 

Quadro n.º 5.3 – Oportunidades e riscos associados ao FCD 1 

Ação/opção do Plano Oportunidades Riscos 

Manter todas as parcelas já previstas 
no PDM de Ponte de Lima para a 
atividade extrativa (inclui pedreiras 
ativas/com licenças provisórias e outras 
zonas de expansão). 

Alargar a área da parcela designada por 
04-C (pedreira atualmente 
abandonada), possibilitando a 
continuação da exploração com a 
obrigatoriedade de recuperação do 
passivo ambiental existente. 

Afetar à subcategoria de Espaços 
Destinados à Atividade de 
Transformação Industrial de Produtos 
Geológicos - Unidade de Britagem a 
parcela onde hoje se encontra 
localizada uma unidade de 
transformação destinada a este fim 
(reservada também à valorização de 
resíduos de construção e demolição), 
situação não prevista em PDM, por se 
entender que a mesma é determinante 
para a valorização da massa mineral 
rejeitada e, consequentemente para a 
diminuição dos impactes negativos no 
ambiente e paisagem. 

Possibilitar a instalação de 
equipamentos de britagem móveis, 
desde que associadas às respetivas 
pedreiras. 

Definir o conteúdo e regras a que 
deverão obedecer os Planos de Lavra e 
Planos Ambientais e de Recuperação 
Paisagística (PARP) de uma exploração 
ou conjunto de explorações. 

Desenvolvimento sustentável das 
atividades económicas instaladas, num 
processo equilibrado que garanta o 
aproveitamento dos recursos, segundo as 
normas técnicas adequadas e em 
harmonia com o interesse público do 
melhor aproveitamento desses bens. 

Agilizar a regularização das atividades 
económicas presentes (apoiar a 
regularização da central de britagem e 
das atividades extrativas); 

Melhora o contexto para o 
estabelecimento de acordos com vista à 
implementação de processos de 
licenciamento integrado (Projeto(s) 
Integrado(s); 

Valorização de “massa mineral rejeitada”, 
com a central de britagem e a 
possibilidade de instalação de unidades 
móveis associadas às respetivas 
pedreiras; 

Diversificação das atividades na fileira do 
setor extrativo no município, integrando a 
transformação primária;  

Consolidação da estratégia do município 
de concentração das indústrias de 
transformação no Pólo Industrial das 
Pedras Finas, localizado na zona adjacente 
à área de intervenção do PIER, na                
UOPG 19, objeto de um Plano de 
Urbanização (PU) e respetivo processo de 
AAE, interditando a instalação de 
estabelecimentos industriais no interior 
das pedreiras; 

Incremento de receitas, a médio e longo 
prazo, associadas à reconversão da área 
em produção florestal, com benefícios 
para a população das freguesias, 
considerando o facto da área se integrar 
em terreno baldio. 

Inexistência de acordos entre 
empresários com vista ao 
desenvolvimento de 
processos de licenciamento 
integrados (Projeto Integrado); 

Retardamento na 
concretização dos Planos de 
Pedreira (ou Projeto 
Integrado), com 
consequências negativas ao 
nível da obtenção das 
licenças de atividade 
definitivas; 

A obrigatoriedade de 
implementação das normas 
pode conduzir a abandono da 
atividade por parte de alguns 
empresários, agravado pelos 
efeitos da atual crise 
económica no setor da 
construção civil. 
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5.2 FCD2 – Ordenamento do Território 

5.2.1 Situação atual  

 Explicita-se, de seguida e de forma sucinta, a situação atual, por critério de avaliação, no que se 

refere ao FCD 2 – Ordenamento do Território.  

 Critério de avaliação 1: Usos do solo e Condicionantes legais  

 Entre os principais instrumentos com aplicação direta na área do PIER-NPPF, destacam-se o PDM 

de Ponte de Lima, o Plano Regional de Ordenamento Florestal – Alto Minho (PROF-AM) e o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta e Controlo de Incêndios (PMDFCI). 

 Na área aplicam-se ainda as seguintes Servidões e Restrições de Utilidade Pública: Reserva 

Ecológica Nacional, Regime Florestal, Servidão Radioelétrica, Infraestrutura elétrica, Domínio hídrico, 

Marco Geodésico (Antelas), Massas minerais, Áreas de perigosidade de incêndio alta e muito alta, 

Áreas florestais percorridas por incêndios. O quadro normativo aplicável na área estende-se ainda a 

outras normas específicas, em particular o Regime Jurídico de Prospeção e Exploração de Massas 

Minerais, Higiene e Segurança no Trabalho, ruído, uso de explosivos, gestão de resíduos e outras 

diretamente ligadas às questões do ambiente e à atividade dominante. Contudo, apesar de a legislação 

em vigor integrar mecanismos adequados para regulamentar a exploração de massas minerais, são 

inúmeras as situações em que esta atividade se desenvolve sem atender normas legais.  

 O Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, que na versão revista está em vigor desde 2005, 

consagrou para aquela área as seguintes classes de uso: 

a) “Área para exploração de recursos geológicos”; 

b) “Área predominantemente Florestal de Produção Condicionada”. 
 

 

 A atividade extrativa desenvolve-se, maioritariamente, nas zonas identificadas com o uso “Área para 

exploração de recursos geológicos”. Todavia, em situações pontuais esta atividade tem vindo a ocupar 

zonas integradas em “Área predominantemente Florestal de Produção Condicionada” (operações de 

extração, depósitos de inertes e instalação de uma unidade de britagem). 

 Outro dos aspetos mais críticos, em matéria de incumprimento legal, prende-se com o facto de não 

estarem a ser atendidas algumas das exigências previstas no Regime Jurídico de Prospecção e 

Exploração de Massas Minerais, em particular o que se refere à concretização e implementação dos 

Planos de Lavra e Planos Ambientais de Recuperação Paisagística das pedreiras. A falta de 
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concretização daqueles, reflete-se no adiamento dos procedimentos de Avaliação de Impacte 

Ambiental, não sendo assim introduzidos, por esta via, outras obrigações, que pudessem minorar os 

impactes. Existirá também um nível insuficiente de ações de fiscalização, que contribui para a 

manutenção das desconformidades (ver quadro 5.4). A não observância dos requisitos legais referidos, 

direta ou indiretamente, interfere com a dinâmica económica das Empresas, na medida em que quando 

lhes são exigidos certificados ou declarações não têm como apresentar os respetivos comprovativos. 

 Importa salientar a importância da articulação das intervenções previstas na área do PIER e na área 

do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas, considerando que o Pólo Industrial foi objeto de processo 

de AIA (com DIA emitida em 28 de março de 2014). O Pólo industrial referido está localizado na zona 

adjacente à área de intervenção do PIER, na UOPG 19, objeto de um Plano de Urbanização (PU) e 

respetivo processo de AAE. 

 

Quadro n.º 5.4 - Principais situações irregulares verificadas em relação aos principais instrumentos de 
gestão territorial e outros normativos aplicáveis 

Plano Diretor Municipal de            
Ponte de Lima 

Servidões e Restrições de   
Utilidade Pública 

Regime Jurídico de Prospeção e 
Exploração de Massas Minerais 

A atividade extrativa em 
determinadas pedreiras extrapolou 
os limites de parcelas destinadas à 
extração, ocupando Área 
predominantemente Florestal de 
Produção Condicionada. 

 
A unidade de britagem encontra-se 
instalada em Área 
predominantemente Florestal de 
Produção Condicionada 
contrariando o estabelecido no 
PDM. 

 
Não são implementadas as medidas 
tendentes à redução do impacte 
ambiental e a preservação da 
qualidade do meio envolvente 
durante o exercício da atividade 
licenciada. 

 
Existe deposição de resíduos da 
atividade extrativa/escombros em  
Área predominantemente Florestal 
de Produção Condicionada. 

 
A atividade extrativa afeta as 
manchas florestais 
adjacentes, submetidas a 
Regime Florestal. 

 
A REN impõe a 
implementação de medidas 
de minimização das 
disfunções ambientais e o 
adequado tratamento 
paisagístico, o que não se 
verifica. 

 
A REN determina ainda como 
largura máxima de acessos 
6m, limite que em 
determinadas situações é 
ultrapassado. 

 
Linhas de água classificadas 
como Domínio Público Hídrico 
encontram-se, no presente, 
totalmente destruídas pela 
operação de desmonte. 

 
Não são respeitadas as zonas de defesa, 
em relação a acessos, linhas de água e 
prédios rústicos adjacentes. 

 
A gestão de resíduos diretamente 
relacionados com a atividade de exploração 
não obedece ao previsto em legislação 
específica. 
 
Inexistência de implementação de medidas 
que decorrem dos Planos de Lavra e 
Planos Ambiental de Recuperação 
Paisagística. 
 
Não são adotadas as Melhores Técnicas 
Disponíveis, ao nível do controlo de ruído, e 
emissão de poeiras. 
 
Não existem medidas de proteção do solo 
(decapagem, armazenamento e reposição). 
 
Ausência de implementação de medidas de 
mitigação de impactes ambientais e de 
segurança. 
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 Critério de avaliação 2: Infraestruturas 

 As acessibilidades e localização e do NPPF são francamente favoráveis à atividade económica. O 

acesso à área de intervenção é realizado, essencialmente, através da Estrada Nacional n.º 201, que 

faz a ligação de Ponte de Lima a Valença e ao nó de acesso à Autoestrada n.º 27/Itinerário Principal 

n.º 9 (A27/IP9), que faz a ligação por sua vez à Autoestrada n.º3/Itinerário Principal n.º 1 (A3/IP1), com 

destino a Valença/Espanha e ao Porto. Ressalta-se ainda o acesso privilegiado ao porto de Viana do 

Castelo. Por sua vez, o NPPF beneficia ainda da proximidade ao Pólo Industrial das Pedras Finas 

(UOPG19), onde a Câmara Municipal pretende concentrar a atividade do subsector da transformação 

de pedras naturais. Contudo, a natureza das atividades económicas implantadas e o modo pouco 

planeado como tem vindo a operar fez com se mantivesse um baixo grau de infraestruturação da área. 

A rede de acessos interna encontra-se muito desorganizada, em más condições de conservação e 

detém problemas de segurança.  

 A origem da água para uso industrial e/ou doméstico assenta na captação de água subterrânea 

disponível em furo na área, ou na captação de água superficial em lagoa. Foram também construídos 

reservatórios de água, que são alimentados por nascentes ou pela chuva. Situação semelhante ocorre 

relativamente à rede de drenagem de efluentes. As unidades de transformação existentes na área do 

NPPF dispõem de fossas sépticas para tratamento das águas residuais domésticas e de tanques de 

decantação para retenção de sólidos.  

 A energia elétrica é fornecida à área de intervenção em Média Tensão, a partir de rede com um 

traçado que acompanha a Estrada Nacional n.º 201, existindo um ramal na zona norte da área de 

intervenção do PIER-NPPF que fornece energia ao estabelecimento industrial associado à pedreira de 

Antelas e à unidade de britagem.  

 

5.2.2 Tendências de evolução  

 O quadro que se segue apresenta a situação tendencial para a área objeto do PIER-NPPF, no 

âmbito do FCD 2 – Ordenamento do Território. 
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Quadro n.º 5.5 – Análise tendencial sem a implementação do PIER para o FCD 2 

Critério Análise tendencial sem implementação do PIER 

Usos do solo e 
condicionantes legais 

Os usos do solo associados à indústria extrativa manter-se-ão na área, considerando a importância 
que têm na economia da região, mas a tendência será para manter-se o inadequado aproveitamento 
dos recursos minerais disponíveis e o retardamento na concretização dos Planos de Pedreira ou 
Projeto Integrado. Tendência para manter-se a ocupação indevida de áreas florestais aumentando 
as áreas de extração e escombreiras. 

Haverá tendência para a construção de estabelecimentos industriais dentro das áreas licenciadas 
para a extração, facto que contraria a estratégia atualmente defendida pela CM de Ponte de Lima de 
concentração deste tipo de atividades no Pólo Industrial das Pedras Finas (UOPG19). 

Manutenção do carácter ilegal da unidade de britagem, considerando o facto do zonamento do PDM 
não possibilitar este tipo de usos no local onde se encontra instalada atualmente (incompatibilidade 
com zonamento e Servidões de Utilidade Pública). 

Sem o PIER não há uma estratégia de ordenamento integrante dos diferentes usos do solo aí 
presentes, que garanta a sustentabilidade e viabilidade do espaço após o período de vida extrativo.     
O regulamento do PDM de Ponte de Lima não especifica com o detalhe as condições de uso e 
transformação naquela área, remetendo para a elaboração do Plano de Pormenor, única via para 
garantir uma operação de lavra e recuperação paisagística coordenada, global e uniforme da área 
afetada pela atividade extrativa. 

Infraestruturas e 
Equipamentos 

A presença de infraestruturas débeis e o baixo nível de infraestruturação, característicos da área de 
intervenção do PIER, iriam ser mantidos. Assim as infraestruturas manter-se-iam apenas com 
carácter provisório e perduraria a situação de clara insuficiência perante as necessidades das 
explorações. 

Ao nível das infraestruturas viárias manter-se-iam as más condições de circulação e segurança, 
assim como perdurariam os impactes ambientais que da sua condição e utilização decorrem 
(elevados índices de emissão de poeiras, nomeadamente). Sem a intervenção proposta pelo PIER 
nas vias internas haveria necessidade de, após desgaste provocado pelo uso e pela erosão hídrica, 
se proceder recorrentemente à reposição de novas camadas de material inerte para estabilizar o 
pavimento. Desta operação resulta, frequentemente, aterros de grandes volumes de inertes sobre a 
periferia das vias, que invadem áreas adjacentes florestais. 

 

5.2.3 Avaliação das orientações de sustentabilidade  

 O quadro que se segue, sintetiza a avaliação da forma como a proposta do PIER integra o referencial 

estratégico contido nos planos, programas e estratégias do QRE, com maior relevância para o FCD 2. 
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Quadro n.º 5.6 - Integração das estratégias do QRE – FCD 2 nas opções do PIER-NPPF 

Instrumentos do QRE Síntese de referencial estratégico a que o PIER tem de atender 
Nível de 
integração 

Programa Nacional de 
Política de Ordenamento 
do Território 

Promover o correto ordenamento e gestão do território. Integra 

Aproveitamento dos recursos geológicos numa ótica de compatibilização das 
vertentes ambiental, de ordenamento do território, económica e social. 

Integra 

Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do 
território. 

Integra 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território da Região Norte  

(proposta) 

 

Definir linhas de atuação, dentro do quadro da legislação regulamentadora do 
sector, tendo em vista a criação de regras que obriguem à exploração racional 
dos recursos minerais, assim como ao respeito das regras ambientais e de 
ordenamento. 

Integra 

Minimizar potenciais conflitos que possam ser gerados entre as atividades 
extrativas e outras que se situem próximas. 

Integra 

Plano Diretor Municipal de 
Ponte de Lima 

As zonas englobadas nesta área que não estejam em atividade de exploração 
terão uso preferentemente florestal, devendo promover -se a sua recuperação 
paisagística. 

Integra 

A exploração de recursos geológicos subordinar-se-á, estritamente, ao permitido 
pelos condicionamentos impostos pela legislação em vigor. 

Integra 

Respeitar as zonas de defesa previstas na legislação. Integra 

Na área predominantemente florestal de produção condicionada não é permitida 
a exploração intensiva dos solos, nem quaisquer tipo de construções, exceto 
quando destinadas à prevenção e combate de fogos florestais, e não são 
permitidas mobilizações do solo suscetíveis de promover a sua erosão. 

Integra 
parcialmente 

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do 
Alto Minho 

Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à 
gestão florestal diversificado e descontinuado. 

Integra 

Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o 
cumprimento das suas múltiplas funções, a sua sanidade e continuidade. 

Integra 

Bases do regime jurídico 
da revelação e do 
aproveitamento dos 
recursos geológicos 

Articular estratégia do sector com políticas públicas em matéria ambiental e de 
ordenamento do território. 

Integra 

Definir as medidas legislativas e administrativas de proteção dos recursos 
geológicos, adequadas à sua natureza escassa, insubstituível e não 
deslocalizável. 

Integra 

Desenvolver a atividade nas áreas concessionadas apenas com a aprovação de 
um Plano de Lavra, nos termos da legislação em vigor. 

Integra 

Estratégia & Plano de 
Ação “ALTO MINHO 
2020” 

Gestão equilibrada dos recursos do território, ancorada na preservação dos 
elementos que definem a identidade do território sem, contudo, impedir a 
exploração do seu potencial de valorização. 

Integra 

Estratégia de Fomento 
Industrial para o 
Crescimento e Emprego  

Garantir à atividade industrial níveis elevados de desempenho ambiental, de 
segurança, higiene e de saúde públicas, bem como de um correto ordenamento 
do território. 

Integra 

Estratégica Temática 
sobre o Uso Sustentável 
de Recursos Naturais 

Desenvolvimento de planos e programas nacionais para o uso sustentável de 
recursos naturais, com vista a reduzir os impactes ambientais mais significativos 
do uso de recursos naturais ao longo do seu ciclo de vida. 

Integra 

Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade 

Assegurar o cumprimento da legislação e a boa aplicação de programas em 
matéria de recuperação de pedreiras e escombreiras, nomeadamente por via da 
reposição do coberto vegetal com recurso a espécies autóctones. 

Integra 

Estratégia Nacional para 
o Desenvolvimento 
Sustentável 

Atitude inteligente de proteção e valorização dos recursos naturais e do seu 
património natural. 

Integra 
indiretamente 

Convenção Europeia da 
Paisagem 

Estabelecer os instrumentos que visem a proteção, a gestão e ou o 
ordenamento da paisagem. 

Integra 

Integrar a paisagem nas políticas de ordenamento do território, por ser este um 
recurso favorável à atividade económica e contribuir para a criação de emprego. 

Integra 

Diploma da 
Responsabilidade 
Ambiental 

Determina a necessidade de prevenir e reparar os danos ambientais, causados 
às espécies e habitats naturais protegidos à água (massas de água superficial 
ou subterrânea), ao solo, entre outros. 

Integra 
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5.2.4 Avaliação dos efeitos significativos, oportunidades e riscos das opções do 
Plano 

 
 O quadro que se segue sintetiza as oportunidades e riscos associados ao FCD2.  

 
Quadro n.º 5.7 – Oportunidades e riscos associados ao FCD 2 

Ação/opção do Plano Oportunidades Riscos 

Manter todas as parcelas já previstas no PDM 
de Ponte de Lima para a atividade extrativa 
(inclui pedreiras ativas/com licenças 
provisórias e outras zonas de expansão) 

Interditar a instalação de estabelecimentos 
industriais de transformação em todas as 
áreas integradas na subcategoria Espaços 
Afetos à Atividade Extrativa – Pedreiras. 

Afetar à subcategoria de Espaços Destinados 
à Atividade de Transformação Industrial de 
Produtos Geológicos - Unidade de Britagem a 
parcela onde hoje se encontra localizada uma 
unidade de transformação destinada a este 
fim, situação não prevista em PDM. 

Excluir duas linhas de água do Domínio 
Público Hídrico, considerando o facto de, à 
data da realização deste Plano, os respetivos 
leitos terem desaparecido por completo devido 
às operações de extração. 

Propor a beneficiação da rede viária interna e 
sua integração paisagística. 

Estabelecer as condições para a abertura de 
novos acessos no interior da área de 
intervenção. 

Fixar limites para a construção de anexos de 
pedreiras. 

Propor a criação do Memorial das Pedreiras 
das Pedras Finas, a implementar no futuro, 
após cessação parcial ou total das pedreiras. 

Fixar limites para a edificabilidade associada à 
unidade de britagem, nomeadamente n.º de 
pisos, índices de construção e de 
impermeabilização. 

Definir a obrigatoriedade de demolição de 
anexos de pedreira com a cessação da 
atividade e recuperação ambiental da área 
afetada. 

Determinar o recurso a sistemas autónomos, 
ou em alternativa a ligação às redes públicas, 
das infraestruturas de abastecimento de água, 
drenagem/tratamento de efluentes e de 
energia elétrica. 

Definir a obrigatoriedade de reconversão da 
área para uso florestal. 

Definir o conteúdo e regras a que deverão 
obedecer os Planos de Pedreira. 

Estabelecer um conjunto de indicadores para a 
monitorização, que permitem uma avaliação 
contínua da implementação do Plano. 

Agilizar a regularização das 
atividades económicas presentes 
(apoiar a regularização da central 
de britagem e das atividades 
extrativas); 

Qualificação do solo em função da 
reconhecida potencialidade da 
área para a exploração de 
recursos geológicos e das 
dinâmicas de ocupação 
verificadas nos últimos anos; 

Clarificação das regras de 
ocupação e transformação do solo 
na área (p.ex. para a abertura de 
novos acessos, 
construção/demolição de anexos 
de pedreira, entre outros); 

Melhoria das condições de 
segurança das vias internas 
principais e, simultaneamente, 
redução dos impactes ambientais 
associados (em particular emissão 
de poeiras provocadas pela 
circulação de veículos, 
contaminação de águas e solos); 

Ação concertada entre 
empresários da industria extrativa 
possibilitando um tratamento 
uniforme e global à área em 
termos de recuperação, garantido 
pelo estabelecimento das linhas 
programáticas /regras a atender 
na elaboração dos Planos de 
Pedreira (ou Projeto(s) 
Integrado(s); 

Maior coerência de tratamento 
com a realidade da área 
envolvente – reconversão em 
floresta; 

Maior controlo da aplicação do 
PIER e adoção de medidas 
corretivas de forma atempada 
com a implementação de um 
programa de monitorização. 

 

Inexistência de acordos entre 
empresários com vista ao 
desenvolvimento de processos 
de licenciamento integrados 
(Projeto Integrado); 

Retardamento na concretização 
dos Planos de Pedreira (ou 
Projeto Integrado), com 
consequências negativas ao 
nível da salvaguarda dos 
recursos naturais e paisagem; 

Retardamento na concretização 
do(s) Estudo(s) de Impacte 
Ambiental; 

Risco de incumprimento do 
estabelecido nos Planos 
Ambientais de Recuperação 
Paisagística, que pode ser 
colmatado com o incremento de 
ações de fiscalização; 

Aumento da área 
impermeabilizada relacionada 
com a edificação associada a 
unidade de britagem e anexos 
de pedreira e com a 
beneficiação de acesso, 
embora o plano estabeleça a 
obrigatoriedade de pavimento 
permeável/semipermeável;  
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5.3 FCD3 - Recursos Naturais e Paisagem 

5.3.1 Situação atual  

 Explicita-se, de seguida, os aspetos-chave do cenário atual, por critério de avaliação, no que se 

refere ao FCD 3 – Recursos Naturais e Paisagem.  

 Critério de avaliação 1: Recursos geológicos 

 São as caraterísticas particulares do granito que dão o nome de “Pedras Finas”, tal como referido 

no Relatório de Fundamentação do PIER. Passa-se a citar: “Trata-se de um granito de duas micas, de 

grão médio a fino, com tendência porfiroide e uma estrutura foliada com orientação NW-SE, marcada 

pela orientação dos feldspatos potássicos, da biotite e dos encraves. Na bordadura onde se localiza a 

área reconhecida, a tendência porfiroide e a foliação do maciço são mais marcadas, observa-se uma 

grande concentração de encraves e a granulometria do maciço é mais fina justificando a designação 

local de “Pedras Finas” (Recurso, 2014). 

 Ainda de acordo com Recurso (2014, cit. no Relatório de Fundamentação, 2015): “De acordo com 

a terminologia dos concessionários e o valor comercial do inerte extraído, diferenciam-se três fáceis 

graníticas: 

a) Granito Azul: granito pouco alterado a são (W1-W2), oxidado apenas ao longo das fraturas, com 

minerais da rocha original bem preservados e cor azulada. Apresenta elevada resistência; 

b) Granito Branco: granito moscovítico, sem biotite, com feldspatos argilizados e cor clara 

(esbranquiçada). O maciço medianamente alterado (W3) com toque macio e resistência 

moderada; 

c) Granito Amarelo: granito medianamente alterado (W3), com biotites oxidadas, feldspatos 

parcialmente argilizados e cor amarelada. O maciço tem um toque áspero e resistência 

moderada”. 
 

 Apesar de existirem relatos de exploração do granito das Pedras Finas com cerca de cem anos, só 

recentemente a extração de inertes começou a ser realizada em escala mais significativa. Na 

atualidade, a maior parte da área que integra a UOPG já se encontra em exploração, correspondendo 

os escassos terrenos inativos à zona do vértice geodésico e do sopé da encosta do limite Sudeste.  

 Os métodos e técnicas adotadas na extração no NPPF não garantem, no momento atual, o melhor 

aproveitamento económico dos recursos geológicos.   
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 Critério de avaliação 2: Espécies da fauna e flora e biótopos florestais 

 A extração contínua conduziu à progressiva degradação do coberto vegetal original e à perda da 

diversidade biológica. A biodiversidade é afetada sobretudo pelo depósito de escombros e pelo efeito 

que a dispersão das poeiras tem sobre a vegetação. Acresce a estas ameaças, a presença de espécies 

vegetais invasoras, que se manifestam em núcleos de dimensão expressiva. As áreas florestais na 

envolvente são pobres, correspondendo a manchas bastante homogéneas dominadas por matos 

baixos ou floresta, essencialmente, representada pelo pinheiro bravo (Pinus pinaster) e eucalipto 

(Eucaliptus globulus). 

 Não é notada qualquer ação de renaturalização devidamente programada, e as intervenções de 

reflorestação são parcas. Para além da degradação dos solos e coberto vegetal, os movimentos de 

veículos pesados, máquinas em funcionamento e de pessoas limitam ainda mais a ocorrência de 

espécies faunísticas e florísticas relevantes sob o ponto de vista da conservação da natureza. A 

situação crítica em que se encontra este território, do ponto de vista ambiental, revela um quadro 

bastante adverso para a colonização espontânea (com espécies autóctones). 

 Critério de avaliação 3: Solos 

 Os solos não são submetidos à operação prévia de decapagem nas áreas sujeitas à atividade 

extrativa, quer para extração, quer para depósito de escombros. Esta situação torna-se gravosa, não 

só pela perda de solo, mas também porque torna mais onerosa a futura recuperação paisagística. Além 

do mais, a atividade extrativa introduziu alterações profundas na morfologia do terreno que potenciam 

os processos erosivos. O solo é ainda afetado por compactação decorrente do uso de máquinas e 

veículos pesados que circulam numa rede de acessos bastante extensa.  

 Critério de avaliação 4: Rede hidrográfica 

 A atividade extrativa afeta significativamente o sistema hídrico, alterando o traçado natural das 

linhas de água (duas linhas de água englobadas no DPH desapareceram na sequência das operações 

de desmonte), modificando as condições de infiltração da água no solo e drenagem das águas pluviais. 

A qualidade das águas é ainda afetada devido ao arrastamento e deposição de matéria sólida ou 

dissolvida, ou ainda por descarga acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos. 

Estes impactes verificam-se não só na UOPG, mas também nos troços das linhas de água a jusante, 

como é o caso dos rios Labruja e Lima, afetando, indiretamente, habitats naturais e espécies que 

ocorrem no Sítio de Importância Comunitária Rio Lima (PTCON00020), englobado na Rede Natura 

2000. 
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 Critério de avaliação 5: Paisagem 

 Os impactes na paisagem são evidentes, pela alteração da morfologia do terreno, desorganização 

na deposição dos inertes nas escombreiras, destruição do coberto vegetal, nomeadamente. Acresce 

ao referido o facto de não se terem executado até à data quaisquer medidas de mitigação destes 

impactes. A situação fisiográfica - meia encosta - assim como a extensão das pedreiras são fatores que 

agravam o impacte paisagístico, que chega a afetar o centro histórico da vila de Ponte de Lima. Esta 

problemática é particularmente relevante uma vez que o concelho de Ponte de Lima e, em particular, a 

vila são focos de atração turística. 

 

5.3.2 Tendências de evolução  

 O quadro que se segue apresenta a situação tendencial para a área objeto do PIER-NPPF, no 

âmbito do FCD 3 – Recursos Naturais e Paisagem. 

 

Quadro n.º 5.8 – Análise tendencial sem a implementação do PIER para o FCD 3 

Critério Análise tendencial sem implementação do PIER 

Recursos geológicos A tendência seria para a manutenção do desenvolvimento da atividade extrativa de 
forma desordenada e pouco sustentável, nomeadamente, sem preocupação com o 
aproveitamento racional dos recursos e valorização dos mesmos. 

Espécies da fauna e 
flora e biótopos 
florestais 

Continuar-se-ia a verificar a degradação ambiental já existente com a consequente 
destruição dos ecossistemas presentes.  

Solos  Manter-se-iam as práticas que conduzem à degradação dos solos, agravando-se 
também as condições para a recuperação da área, uma vez que o seu 
armazenamento é vital no sucesso da operação. 

Rede hidrográfica Continuar-se-ia a verificar a destruição da rede de drenagem natural e o agravamento 
dos fenómenos de erosão hídrica.  
Manter-se-ia a forma inadequada de desenvolver a lavra e de deposição de 
escombros, comprometendo a produtividade e qualidade das águas subterrâneas. 

Paisagem Continuar-se-ia a verificar o desenvolvimento da atividade sem qualquer medida de 
prevenção e correção dos impactes na paisagem, com efeitos negativos noutras 
atividades económicas, designadamente no turismo, que nesta região encontra na 
paisagem um dos seus principais motivos de atração. 
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5.3.3 Avaliação das orientações de sustentabilidade  

 O quadro que se segue, sintetiza a avaliação da forma como a proposta do PIER integra o referencial 

estratégico contido nos planos, programas e estratégias do QRE, com maior relevância para o FCD 3. 

Quadro n.º 5.9 - Integração das estratégias do QRE – FCD 3 nas opções do PIER-NPPF 

Instrumentos do QRE Síntese de referencial estratégico a que o PIER tem de atender 
Nível de 
integração 

Programa Nacional de 
Política de Ordenamento do 
Território 

Conservar e valorizar o património natural, paisagístico e utilizar de modo 
sustentável os recursos geológicos, prevenir e minimizar os riscos. 

Integra 

Superar os défices ambientais. Integra 

Plano Regional de 
Ordenamento do Território 
da Região Norte (proposta) 

 

 

Identificar passivos ambientais e riscos industriais decorrentes de atividades 
de exploração de massas minerais, bem como definir as premissas gerais 
para a sua recuperação. 

Integra 

Incentivar o aproveitamento de forma ambientalmente sustentável da riqueza 
em termos geológicos. 

Integra 

Exigir na reposição dos solos no fim (total ou parcial) das atividades extrativas, 
para garantir a recuperação. 

Integra 

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do 
Alto Minho 

Promover a recuperação e condução da regeneração natural, nomeadamente 
das espécies mais afetadas pelos incêndios e das manchas mais promissoras 
de folhosas.  

Integra 

Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada 
à gestão florestal diversificado e descontinuado. 

Integra    
parcialmente 

Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o 
cumprimento das suas múltiplas funções, a sua sanidade e continuidade. 

Integra    
parcialmente 

Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas. Integra    
parcialmente 

Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e 
diversificação dos espaços e produtos florestais. 

Integra 

Restaurar as áreas florestais ameaçadas, danificadas ou com problemas 
erosivos e controlar o avanço da desertificação ou destruição pontual causada 
pelos incêndios florestais, pragas e doenças. 

Integra 

Promover, a médio/longo prazo, a ampliação dos espaços florestais 
destinados ao recreio e lazer. 

Integra 
indiretamente 

Plano Diretor Municipal de 
Ponte de Lima 

As zonas englobadas nesta área que não estejam em atividade de exploração 
terão uso preferentemente florestal, devendo promover -se a sua recuperação 
paisagística. 

Integra 

Adotar medidas tendentes à redução do impacte ambiental e à preservação 
da qualidade do meio envolvente, durante o exercício da atividade licenciada. 

Integra 

Promover, quando cesse a exploração da atividade, a execução de medidas 
de segurança e de recuperação ambiental e paisagística adequadas, de 
acordo com a legislação em vigor. 

Integra 
indiretamente 

Na área predominantemente florestal é condicionada a exploração intensiva 
dos solos, não sendo permitidas quaisquer construções, exceto quando 
destinadas à prevenção e combate de fogos florestais e com aprovação das 
entidades competentes e, ainda, não são permitidas mobilizações do solo 
suscetíveis de promover ou aumentar o seu grau de erosão e degradação. 

Integra    
parcialmente 

Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra 
Incêndios  

Recuperação e reabilitação dos ecossistemas. 

 

Integra 

Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Minho e 
Lima 

Minimizar riscos de poluição e promover a valorização do domínio hídrico. Integra 

Requalificar e renaturalizar as linhas de água degradadas. Integra 

Proteger as massas de água, superficiais e subterrâneas, e o uso eficiente da 
água. 

Integra 
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Instrumentos do QRE Síntese de referencial estratégico a que o PIER tem de atender 
Nível de 
integração 

Programa Nacional para o 
Uso Eficiente de Água 

Limitação dos impactos no meio ambiente associados às descargas de águas 
residuais industriais. 

Integra 

Plano Nacional de Ação 
para a Eficiência Energética  

Reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa. 

 

 

 

 

Integra 
indiretamente 

(continuação) 

Estratégia Nacional para os 
Recursos Geológicos-
Recursos Minerais  

Redução de passivos ambientais e da sua reabilitação. Integra 

Sustentabilidade na gestão dos recursos naturais, através da consideração do 
património geológico como elemento fundamental do ordenamento do 
território. 

Integra 

Preservação de recursos e garantia de abastecimento de matérias-primas. Integra 

Bases do regime jurídico da 
revelação e do 
aproveitamento dos 
recursos geológicos 

Promover as medidas necessárias para garantir o aproveitamento de forma 
eficiente e racional dos recursos geológicos, tendo em vista a minimização de 
todos os eventuais impactes ambientais negativos. 

Integra 

Fazer o aproveitamento dos recursos, segundo as normas técnicas 
adequadas e em harmonia com o interesse público do melhor aproveitamento 
desses bens. 

Integra    
parcialmente 

Estratégia & Plano de Ação 
“ALTO MINHO 2020” 

Gestão equilibrada dos recursos do território, ancorada na preservação dos 
elementos que definem a identidade do território sem, contudo, impedir a 
exploração do seu potencial de valorização. 

Integra 

Recuperação de áreas mineiras. Integra 

Estratégica Temática sobre 
o Uso Sustentável de 
Recursos Naturais 

Desenvolvimento de planos e programas nacionais para o uso sustentável de 
recursos naturais, com vista a reduzir os impactes ambientais mais 
significativos do uso de recursos naturais ao longo do seu ciclo de vida. 

Integra 

Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade 

Assegurar a conservação e a valorização do património natural. Integra  
parcialmente 

Desenvolver ações específicas de conservação e gestão de espécies e 
habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e 
dos elementos notáveis do património geológico. 

Integra  
parcialmente 

Assegurar o cumprimento da legislação e a boa aplicação de programas em 
matéria de recuperação de pedreiras e escombreiras, nomeadamente por via 
da reposição do coberto vegetal com recurso a espécies autóctones. 

Integra 

Controlo ambiental da exploração de massas minerais e à aplicação da figura 
do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, e ainda aos mecanismos 
que conduzem à recuperação ambiental das áreas de extração degradadas ou 
abandonadas, tendo em vista, também, objetivos de conservação da 
Natureza. 

Integra 

Estratégia Nacional para as 
Florestas 

Recuperação e reabilitação de ecossistemas florestais afetados. Integra 

Adequar as espécies às características da estação. Integra 

Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações 
climáticas. 

Integra 

Promover a resiliência da floresta. Integra 

Estratégia Nacional para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Atitude inteligente de proteção e valorização dos recursos naturais e do seu 
património natural. 

Integra 
indiretamente 

Convenção Europeia da 
Paisagem 

Estabelecer os instrumentos que visem a proteção, a gestão e ou o 
ordenamento da paisagem. 

Integra 

Diploma da 
Responsabilidade 
Ambiental 

Determina a necessidade de prevenir e reparar os danos ambientais, 
causados às espécies e habitats naturais protegidos, à água (massas de água 
superficial ou subterrânea), ao solo, entre outros. 

Integra 
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5.3.4 Avaliação dos efeitos significativos, oportunidades e riscos das opções do 
Plano 

 O quadro que se segue apresenta a síntese das oportunidades e riscos associados ao FCD 3. 

Quadro n.º 5.10 – Oportunidades e riscos associados ao FCD 3 

Ação/opção do Plano Oportunidades Riscos 

Definir para os Espaços Florestais de 
Proteção um modelo de silvicultura por 
função de proteção. 

Definir a obrigatoriedade de implementação 
de medidas imediatas de recuperação 
ambiental e integração paisagística nos 
limites das pedreiras (coincidente com as 
zonas de defesa), até 18 meses após a 
aprovação dos PARP ou Projeto Integrado. 

Definir a obrigatoriedade de implementação 
de medidas imediatas de recuperação 
ambiental e integração paisagística nos 
limites da parcela destinada à atividade de 
transformação industrial de produtos 
geológicos, até 18 meses após a aprovação 
do PIER-NPPF. 

Definir a obrigatoriedade de reconversão da 
área para uso florestal, impondo a 
instalação de povoamentos mistos, fixando 
ainda o elenco florístico a adotar naquelas 
operações. 

Fixar as regras para a proteção de 
vegetação existente, impondo 
nomeadamente a sua proteção nas zonas 
de defesa, o abate sequencial nas áreas de 
extração em articulação com o planeamento 
da lavra e recuperação ambiental e 
paisagística. 

Impor medidas de proteção do solo, 
designadamente com a aplicação de 
técnicas de decapagem, transporte e 
armazenamento adequadas, possibilitando 
a sua utilização posterior nas operações de 
recuperação ambiental e paisagística. 

Definir a obrigatoriedade de reposição da 
camada de solo fértil na operação de 
recuperação ambiental e paisagística. 

Eliminar passivo ambiental existente em 
duas áreas, definindo para tal as linhas 
programáticas a atender no 
desenvolvimento dos Projetos de Execução. 

Definir a implementação de medidas 
específicas que, complementarmente à 
legislação específica vigente, garantem a 
proteção dos recursos naturais e a 
diminuição dos impactes ambientais. 

Estabelecer um conjunto de indicadores 
para a monitorização, que permitem uma 
avaliação contínua da implementação do 
Plano. 

Ação concertada entre 
empresários da industria extrativa 
possibilitando um tratamento 
uniforme e global à área em 
termos de recuperação, garantido 
pelo estabelecimento das linhas 
programáticas /regras a atender 
na elaboração dos Planos de 
Pedreira (ou Projeto(s) 
Integrado(s); 

Aumento da área florestal, a 
médio e longo-prazo, resultado 
da obrigatoriedade de 
reconversão das pedreiras, com 
benefícios ambientais e de 
valorização paisagística da área; 

Suster o processo de degradação 
a que área tem vindo a ser 
sujeita; 

Maior interesse ecológico e 
resiliência do coberto florestal, a 
médio e longo prazo, com a 
implementação de Planos 
Ambientais e de Recuperação 
paisagística nos termos definidos 
no PIER (povoamentos mistos, 
espécies e modelo florestal em 
harmonização com o PROF-AM); 

Valorização do ambiente e 
paisagem pela intervenção de 
eliminação de passivo ambiental, 
a curto prazo, em duas áreas, 
pelo incremento de cortinas 
vegetais (retenção de poeiras, 
cortinas visuais, captura e 
armazenamento de CO2/ 
minimização das emissões 
atmosféricas), controle de 
invasoras, entre outras ações; 

Desenvolvimento de ações de 
sensibilização ambiental/Criação 
de foco de atração à visitação 
com a criação do memorial das 
Pedras Finas; 

Maior controlo da aplicação do 
PIER e adoção de medidas 
corretivas de forma atempada 
com a implementação de um 
programa de monitorização. 

Risco de incumprimento do 
estabelecido nos Planos 
Ambientais de Recuperação 
Paisagística, que pode ser 
colmatado com o incremento de 
ações de fiscalização; 

Aumento da área 
impermeabilizada relacionada 
com a edificação associada a 
unidade de britagem e anexos 
de pedreira e com a 
beneficiação de acesso, embora 
o plano estabeleça a 
obrigatoriedade de pavimento 
permeável/semipermeável;  

Com o desenvolvimento da 
atividade extrativa os impactes 
negativos serão sentidos ao 
nível do ambiente e saúde 
humana, embora mais 
reduzidos com a implementação 
das medidas previstas no Plano. 
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5.4 FCD4 – Riscos e Qualidade Ambiental 

 

5.4.1 Situação atual  

 Explicita-se, de seguida, os aspetos fundamentais que caraterizam a situação atual, por critério de 

avaliação, no que se refere ao FCD 4 – Riscos e Qualidade Ambiental. 

 Critério de avaliação 1: Qualidade do ar 

 A qualidade do ar é afetada por níveis de poeiras mais elevados nos períodos de atividade das 

pedreiras. Contudo, os valores médios diários obtidos para a concentração de partículas em suspensão 

(PM10) foram, em todos os dias de amostragem, inferiores ao valor limite estabelecido.  

 Critério de avaliação 2: Ruído 

 O ruído não se apresenta de acordo com as exigências regulamentares no que se refere ao Critério 

de Incomodidade. No entanto, para o Critério de Exposição Máxima, os valores obtidos para os 

indicadores Lden (indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, associado ao incómodo global) e Ln 

(indicador de ruído noturno) são inferiores aos valores limite definidos no Regime Geral do Ruído para 

zonas não classificadas e mistas. 

 Critério de avaliação 3: Energia 

 Os consumos energéticos decorrem da utilização de energia elétrica nas unidades de transformação 

que dispõem de PT próprio e do consumo de combustíveis fósseis por parte das máquinas que operam 

nas pedreiras e dos veículos pesados que transportam os matérias e equipamentos. Não foram 

identificadas quaisquer medidas de ecoeficiência e/ou controlo de consumos energéticos. 

 Critério de avaliação 4: Invasões biológicas 

 A perturbação ecológica criada pela atividade extrativa, assim como os incêndios florestais 

potenciam a expansão de espécies vegetais invasoras. São observados núcleos expressivos daquelas 

espécies, em particular de Acacia longifolia e Acacia melanoxylon. 

 Critério de avaliação 5: Riscos de erosão 

 A atividade extrativa introduziu alterações profundas na morfologia do terreno que potenciam os 

processos erosivos. Na área não se verificam quaisquer intervenções que visem assegurar a 

minimização dos principais riscos de erosão e deslizamentos, bem como da contaminação de solos e 
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sistemas hídricos. Os solos não são submetidos à operação prévia de decapagem nas áreas sujeitas 

à atividade extrativa, facto que em conjunto com os processos erosivos presentes, dificultará a ação de 

recuperação ambiental e paisagística. 

 Critério de avaliação 6: Qualidade da água  

 Para além do referido para o critério rede hidrográfica, importa evidenciar os resultados obtidos dos 

estudos da qualidade da água no local. A qualidade das águas superficiais e subterrâneas é boa para 

generalidade dos parâmetros em análise, no entanto no que respeita à concentração de matéria 

orgânica, a Relação de Adsorção de Sódio (SAR) e, em duas das linhas de água superficial, à 

concentração de sólidos suspensos totais (SST) as características das águas poderão comprometer 

alguns dos seus usos, e.g rega. 

 Critério de avaliação 7: Saúde e segurança 

 Apesar dos estudos falharem no registo de fontes de ruído com carácter ocasional, depreende-se 

que o ruído associado ao rebentamento de rocha com explosivos, somados à deslocação de veículos 

pesados, afete de forma negativa a saúde dos trabalhadores desta área. Relativamente às poeiras, 

embora seja mais critica a produção de poeiras nas unidades de transformação/britagem, também a 

extração é responsável pela sua emissão, resultado dos rebentamentos e transporte das rochas ao 

longo das vias. Os casos de aplicação de medidas como “despoeiramento por via húmida”, blindagem 

(cobertura metálica), ou despoeiramento e a rega com aspersores, não estão generalizados, 

prejudicando sobretudo a saúde de trabalhadores nos respetivos locais.  

 Foram efetuados inquéritos a pessoas que residem na envolvente próxima e os resultados revelam 

que mais de metade dos inquiridos não sente incómodo pela proximidade das pedreiras ao local onde 

habitam. Porém, entre os que se sentem incomodados, os fatores assinalados como mais prejudiciais, 

por ordem decrescente, são os seguintes: lamas e águas contaminadas; degradação visual da 

paisagem; ruído das máquinas e camiões e poeiras no ar; vibrações, ruído dos explosivos; e, 

movimento de camiões. 

 Critério de avaliação 8: Gestão de resíduos 

 Constata-se que o maior volume de resíduos produzidos é massa mineral rejeitada (vulgo 

“escombros”), constituída por partículas de larga gama granulométrica e depositadas a seco, em aterros 

de superfície (escombreiras). A quantidade e a sua deposição não controlada, ou incorretamente 

planeada, nem sempre em respeito pela legislação em vigor, constituem um dos problemas ambientais 

mais graves da área de intervenção do PIER-NPPF. Verifica-se a deposição de escombros fora dos 
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limites das parcelas concessionadas, em área florestal, acrescido do facto da forma como esses 

materiais são depositados criar situações instáveis e, consequentemente, potenciais focos de perigo. 

A unidade de britagem instalada, embora possa constituir uma boa resposta para a redução de 

rejeitados, ao proceder ao aproveitamento comercial destes produtos como agregados da construção 

civil, ela própria é também geradora de resíduos no decorrer do processo de fabrico – areias, pó, 

poeiras, entre outros. São ainda produzidas lamas associadas à exploração (por exemplo, 

arrefecimento de fio diamantado) e britagem (lavagem da brita). Também as lamas associadas às 

operações de serragem, corte, polimento e acabamentos vários da rocha do granito, suscitam 

preocupações acrescidas, apesar de existir apenas uma unidade de transformação, no interior da área 

objeto deste PIER-NPPF. 

 Critério de avaliação 9: Riscos naturais e tecnológicos 

 Os riscos mais frequentes estão associados ao desabamento de terras, projeção de pedras de 

grandes dimensões, queda de blocos ou de máquinas, e ainda riscos associados ao transporte de 

materiais perigosos e uso de explosivos. Podem, igualmente, destacar-se os riscos de incêndio. Importa 

salientar que, de acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a área de 

intervenção do PIER-NPPF está maioritariamente integrada nas classes de risco Muito Baixa, Baixa e 

Moderada. Verifica-se, no entanto, uma situação em particular na área envolvente do marco geodésico 

(Antelas) e Alto dos Carvalhidos, com classe de risco Alta e Muito Alta.  

 Os riscos assinalados são potenciados por múltiplas situações. Uma delas tem a ver com a própria 

dimensão do núcleo e, em particular, a concentração de um elevado número de pedreiras naquele 

mesmo local. Contribui para a situação de perigo, o desrespeito pelas zonas de defesa, a utilização de 

técnicas rudimentares no desmonte (uso de explosivos ao invés de, por exemplo, fio diamantado), a 

inadequada deposição de escombros e, não menos importante, as próprias caraterísticas físicas das 

rochas que frequentemente geram situações de massas de baixa coesão.   

 

5.4.2 Tendências de evolução  

 A situação de licença provisória prolongada veio criar um quadro de permissividade relativamente 

às condições de extração, conduzindo a área a uma situação crítica sob o ponto de vista ambiental. O 

quadro que se segue apresenta a situação tendencial para a área objeto do PIER-NPPF, no âmbito do 

FCD 4 – Riscos Naturais e Tecnológicos. 
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Quadro n.º 5.11 – Análise tendencial sem a implementação do PIER para o FCD 4 

Critério Análise tendencial sem implementação do PIER 

Qualidade do ar  
 

Sem a implementação do Plano manter-se-ia a não internalização de medidas ambientais 
específicas nas atividades presentes, contribuindo assim para o agravamento das dissonâncias 
ambientais, em particular em termos de qualidade do ar. 

Ruído Sem a implementação do Plano manter-se-ia a não internalização de medidas ambientais 
específicas nas atividades presentes, contribuindo assim para o agravamento das dissonâncias 
ambientais, em particular em termos de ruído e vibrações. 

Energia Sem a implementação do Plano manter-se-ia a não internalização de medidas ambientais 
específicas nas atividades presentes, contribuindo assim para, impossibilitando uma melhor 
utilização e consumo de energia. 

Invasões 
biológicas 

Agravar-se-ia a expansão de espécies vegetais invasoras, porque o fenómeno tende a acelerar 
em zonas de perturbação ecológica grave, como é o caso das áreas de exploração de inertes. 

Riscos de 
erosão 

Continuar-se-ia a verificar o aumento do risco de erosão dos solos, resultante da falta de ações 
de mitigação e da forma desordenada com que a atividade se desenvolve. 

Qualidade da 
água 

Continuar-se-ia a verificar o aumento do risco de contaminação da água, decorrente da forma 
desordenada e pouco sustentável com que a atividade se desenvolve. 

Saúde humana Continuar-se-ia a verificar o agravamento das condições de trabalho e consequentemente da 
saúde humana e segurança. 

Gestão de 
Resíduos 

Manter-se-ia a situação caótica na gestão dos resíduos e certamente continuar-se-ia a verificar 
o não cumprimento de normas específicas em matéria de gestão de resíduos, quer no 
tratamento, valorização e eliminação dos resíduos de extração.  

Riscos naturais  
e tecnológicos 

Sem PIER continuar-se-ia a verificar a não aplicação de medidas de prevenção de riscos, uma 
vez que os operadores tenderiam a adiar também a concretização das medidas previstas na 
legislação específica. 

 

5.4.3 Avaliação das orientações de sustentabilidade  

 O quadro que se segue, sintetiza a avaliação da forma como a proposta do PIER integra o referencial 

estratégico contido nos planos, programas e estratégias do QRE, com maior relevância para o FCD 4. 
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Quadro n.º 5.12 - Integração das estratégias do QRE – FCD 4 nas opções do PIER-NPPF 

Instrumentos do QRE Síntese de referencial estratégico a que o PIER tem de atender 
Nível de 
integração 

Programa Nacional de 
Política de Ordenamento 
do Território 

Conservar e valorizar o património natural, paisagístico e utilizar de modo 
sustentável os recursos geológicos, prevenir e minimizar os riscos. Integra 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território da Região Norte 
(proposta) 

 

 

Identificar passivos ambientais e riscos industriais decorrentes de atividades 
de exploração de massas minerais, bem como definir as premissas gerais 
para a sua recuperação. 

Integra 

Minimizar potenciais conflitos que possam ser gerados entre as atividades 
extrativas e outras que se situem próximas. 

Integra 

Exigir na reposição dos solos no fim (total ou parcial) das atividades extrativas, 
para garantir a recuperação. 

Integra 

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do 
Alto Minho 

Defender e prevenir as áreas florestais da ameaça que constituem os fogos 
florestais. 

Integra 

Restaurar as áreas florestais ameaçadas, danificadas ou com problemas 
erosivos e controlar o avanço da desertificação ou destruição pontual causada 
pelos incêndios florestais, pragas e doenças. 

Integra 

Promover a médio/longo prazo a ampliação dos espaços florestais destinados 
ao recreio e lazer. 

Integra 

Plano Diretor Municipal de 
Ponte de Lima 

Adotar medidas tendentes à redução do impacte ambiental e à preservação 
da qualidade do meio envolvente, durante o exercício da atividade licenciada. 

Integra 

Promover, quando cesse a exploração da atividade, a execução de medidas 
adequadas de segurança e de recuperação ambiental e paisagística, de 
acordo com a legislação em vigor. 

Integra 

Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios  

Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais. Integra 

Redução da incidência dos incêndios. Integra 
parcialmente 

Plano Municipal de 
Emergência e Proteção 
Civil 

Minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe. Integra 
indiretamente 

Garantir as condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 
coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num território. 

Integra 
indiretamente 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do 
Minho e Lima          

Minimizar riscos de poluição e promover a valorização do domínio hídrico. 

 
Integra 

 

Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas 
Residuais  

Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição 
provocada pela atividade humana e pelos sectores produtivos. Integra 

parcialmente 

Plano Estratégico dos 
Resíduos Industriais e 
Plano Nacional de 
Prevenção de Resíduos 
Industriais 

Minimizar a produção de resíduos na origem. Integra 

Promover a instalação - por fileira - de unidades de reutilização ou reciclagem. Integra 

Utilizar tecnologias de tratamento integradas e complementares que 
privilegiem a sua reutilização e reciclagem. 

Integra 

Promover a eliminação do passivo ambiental. Integra 

Plano Nacional de Ação 
Ambiente e Saúde 

Prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde com origem em fatores 
ambientais. 

Integra 

 

 

Plano Nacional de Ação 
para a Eficiência 
Energética e Plano de 
Nacional Ação para as 
Energias Renováveis 

Reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa. 

Integra 
indiretamente 

Planos e Programas para 
a Melhoria da Qualidade 
do Ar 

Aplicação de medidas de controlo da qualidade do ar, designadamente 
medidas direcionadas para emissões diretas das máquinas e motores 
associados às atividades económicas e “poeiras fugitivas”, emitidas durante 
processos como o transporte, manuseamento e armazenamento de materiais 
ou as demolições. 

Integra 
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Instrumentos do QRE Síntese de referencial estratégico a que o PIER tem de atender 
Nível de 
integração 

(continuação) 

Programa Nacional para o 
Uso Eficiente de Água 

Otimização do uso da água na unidade industrial, com aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. 

Integra 
indiretamente 

Limitação dos impactes no meio ambiente associados às descargas de águas 
residuais industriais. 

Integra 

Estratégia Nacional para 
os Recursos Geológicos-
Recursos Minerais 

Redução de passivos ambientais e da sua reabilitação. Integra 

Proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores mineiros e das 
populações residentes. 

Integra 

Bases do regime jurídico 
da revelação e do 
aproveitamento dos 
recursos geológicos 

Cumprir as normas e medidas de higiene, segurança e saúde no trabalho, de 
proteção ambiental e de recuperação paisagística. 

Integra 

Estratégia & Plano de 
Ação “ALTO MINHO 
2020” 

Recuperação de áreas mineiras. 
Integra 

Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas 

Identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes decorrentes das 
alterações climáticas nos vários sectores. 

Integra 

Aplicação das principais medidas de adaptação. Integra 

Disseminar as boas práticas de adaptação, em particular no setor florestal. Integra 

Estratégia Nacional para 
as Florestas 

Defesa da floresta contra incêndios. Integra 
indiretamente 

Proteção contra agentes bióticos nocivos. Integra 

Estratégia Nacional para 
o Desenvolvimento 
Sustentável 

Gestão dos riscos naturais e tecnológicos. Integra 
parcialmente 

Prevenção de risco de incêndio, agravado pelas alterações climáticas e 
decorrente de espaços florestais pouco resistentes. 

Integra 
indiretamente 

Diploma da 
Responsabilidade 
Ambiental 

Determina a necessidade de prevenir e reparar os danos ambientais, 
causados às espécies e habitats naturais protegidos à água (massas de água 
superficial ou subterrânea), ao solo, entre outros. 

Integra 

 

 

 

5.4.4 Avaliação dos efeitos significativos, oportunidades e riscos das opções do 
Plano 

 O quadro, que se segue, sintetiza as oportunidades e riscos associados à implementação das 

medidas previstas, mais diretamente relacionadas com o FCD 4. 
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Quadro n.º 5.13 – Oportunidades e riscos associados ao FCD 4 

Ação/opção do Plano Oportunidades Riscos Proposta de 
neutralização dos riscos 

Aplicar medidas específicas 
nos processos de trabalho 
que, complementarmente 
ao já estabelecido em 
normativos aplicáveis, 
asseguram a prevenção e 
redução dos riscos naturais 
e tecnológicos. 

Definir a implementação de 
medidas específicas que, 
complementarmente à 
legislação específica 
vigente, garantem a 
diminuição dos impactes 
ambientais, em matéria de 
emissão de poeiras, níveis 
de ruído e vibrações, 
contaminação de água e 
solo, controlo da expansão 
de espécies vegetais 
invasoras, entre outros. 

Definir medidas para a 
gestão e valorização dos 
escombros e outros 
resíduos que, 
complementarmente à 
legislação vigente na 
matéria, garantem sua 
adequada deposição, 
transporte e tratamento. 

Estabelecer um conjunto de 
indicadores para a 
monitorização, que 
permitem uma avaliação 
contínua da implementação 
do Plano. 

Valorização do ambiente e 
paisagem pela intervenção 
de eliminação de passivo 
ambiental, a curto prazo, 
em duas áreas, pelo 
incremento de cortinas 
vegetais (retenção de 
poeiras, cortinas visuais, 
captura e armazenamento 
de CO2/ minimização das 
emissões atmosféricas), 
controle de invasoras, entre 
outras ações. 

Valorização de “massa 
mineral rejeitada”, com a 
central de britagem e a 
possibilidade de instalação 
de unidades móveis 
associadas às respetivas 
pedreiras. 

Redução de acidentes, 
doenças e aumento do 
nível de satisfação dos 
trabalhadores. 

Redução das situações de 
conflito com residentes na 
envolvente;  

Maior controlo da aplicação 
do PIER e adoção de 
medidas corretivas de 
forma atempada com a 
implementação de um 
programa de monitorização. 

Não condução de 
resíduos inertes das 
pedreiras para a 
unidade de britagem 
para valorização, 
mantendo-se as práticas 
inadequadas de 
deposição de 
escombros a que se tem 
vindo a assistir, só 
colmatadas com mais 
fiscalização. 

 

Retardamento no 
licenciamento e 
concretização do(s) 
Estudo(s) de Impacte 
Ambiental. 

 

Com o desenvolvimento 
da atividade extrativa os 
impactes negativos 
serão sentidos ao nível 
do ambiente e saúde 
humana, embora mais 
reduzidos com a 
implementação das 
medidas previstas no 
Plano. 

Aumentar as ações de 
fiscalização na área. 

 

Impor a recuperação 
progressiva das áreas 
sujeitas à extração 
(pedreiras > 1 ha), e como 
tal aplicação na operação 
de grande parte dos 
escombros.  

 

Impor data limite para a 
regularização das pedreiras 
que se encontram ativas 
atualmente com licenças 
provisórias, garantindo 
dentro daquele prazo a 
concretização e posterior 
implementação dos Planos 
de Pedreira, assim como 
outros Planos no quadro da 
legislação aplicável em 
matéria de ambiente, 
higiene Segurança no 
Trabalho.  

 

Acompanhamento por 
parte das entidades 
responsáveis, com vista a 
garantir a aplicação de 
normativos e a 
monitorização ambiental. 
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5.5 Avaliação global e diretrizes para o planeamento 

 O quadro seguinte apresenta, de forma sintética, o resultado da análise da tendência de evolução 

da área com e sem PIER-NPPF, tendo em consideração os FCD considerados.  

 A distância à situação desejável quanto ao cumprimento dos objetivos de sustentabilidade é 

classificada da seguinte forma: 

a) Situação atual – “Muito distante”; ou “Distante”; ou “Próxima”; ou “Muito próxima”; 

b) Evolução com ou sem Plano – “Positiva”; ou “Indiferente”; ou “Negativa”; ou “Muito negativa”. 

 
 

 A análise do quadro permite perceber que a distância da situação atual à situação desejável é ainda 

muito grande e que a tendência de evolução, sem a implementação do Plano, é muito negativa. A 

expectável com implementação daquele inverter a situação, aproximando o Núcleo das Pedreiras das 

Pedras Finas dos objetivos de sustentabilidade ditados pelas normas legais e regulamentares, bem 

como pelos instrumentos de gestão territorial de nível mais abrangente ou temáticos. 

 No que respeita ao FCD1 - Desenvolvimento Socioeconómico e Emprego, considera-se que a 

continuação das atividades de exploração dos recursos geológicos nos termos atuais implicaria, por 

um lado, a manutenção das dissonâncias ambientais registadas e, por outro, a permanência de um 

modelo de desenvolvimento económico pouco sustentável e pouco eficiente, condição que, a médio e 

longo prazo, colocaria também em perigo o desenvolvimento da própria atividade e a criação de 

emprego. 

 No que se refere ao FCD2 – Ordenamento do Território, verifica-se que é urgente avançar na 

concretização dos Planos de Pedreira das explorações instaladas, ou na adaptação para aqueles que 

porventura tenham já iniciado a sua elaboração ou implementação. Estes instrumentos incorporarão as 

medidas estabelecidas no PIER, promovendo o melhor aproveitamento dos recursos geológicos e a 

compatibilização das vertentes ambiental, ordenamento do território, económica e social. A definição 

das diretrizes comuns permitirá, além do mais, a recuperação paisagística global e uniforme da área 

afetada pelo Núcleo de Pedreiras. 
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Quadro n.º 5.14 - Síntese da tendência de evolução da área com e sem PIER-NPPF 

FCD Critério de avaliação Objetivos de sustentabilidade Situação   
atual 

Evolução    
sem Plano 

Evolução   
com Plano 

FCD1 Dinâmica empresarial  Dinamizar a economia local e regional, 
impulsionando a criação/manutenção de 
Empresas ligadas ao setor  

Próxima Negativa Positiva 

Emprego Fortalecer as atividades geradoras de 
emprego 

Próxima Negativa Positiva 

Responsabilidade 
ambiental e social 

Promover uma cultura empresarial de 
responsabilidade ambiental e social 

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

FCD2 Usos do solo e 
Condicionantes legais  

 

Garantir a adequação dos usos do 
solo/Disciplinar os usos do solo presentes  

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

Restringir a edificação em solo rústico Próxima Negativa Positiva 

Agilizar mecanismos que conduzam à 
conformidade legal e ao correto 
ordenamento do território/regularização de 
licenças provisórias 

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

Promover e proteger os valores naturais 
associados ao uso florestal 

Distante Negativa Positiva 

Infraestruturas e 
equipamentos 

Beneficiação das infraestruturas e 
equipamentos 

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

FCD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos geológicos Exploração sustentável dos recursos 
geológicos  

Muito 
distante Negativa Positiva 

Espécies da fauna e flora 
e biótopos florestais 

Restaurar condições para a diversidade 
biológica 

Muito 
distante Negativa Positiva 

Solos 

 

Proteger os solos e fomentar os processos 
de colonização natural 

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

Controlar e minimizar a impermeabilização 
dos solos 

Distante Negativa Positiva 

Rede hidrográfica 

 

Proteger e manter a rede hidrográfica Distante Negativa Positiva 

Garantir o uso eficiente da água/ Controlar 
a utilização dos recursos hídricos 

Distante Negativa Positiva 

Paisagem Reduzir o impacte visual gerado pela 
atividade extrativa e pela implantação de 
infraestruturas e equipamentos 

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

FCD4 Qualidade do ar 

 

Contribuir para a melhoria da qualidade do 
ar/minimizar emissões atmosféricas 

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

Potenciar captura e armazenamento CO2 Distante Negativa Positiva 

Ruído Reduzir os níveis de ruído Próxima Negativa Positiva 

Energia Promover a eficiência energética  Distante Negativa Positiva 

Invasões biológicas Controlar a invasão de espécies vegetais 
invasoras  

Distante Negativa Positiva 

Riscos de erosão  Minimizar riscos de erosão do solo Distante Negativa Positiva 

Qualidade da água Conservar a qualidade da água Distante Negativa Positiva 

Saúde e segurança Minimizar riscos de doenças profissionais 
por exposição a poeiras e ruído 

Distante Negativa Positiva 

Gestão de resíduos  Promover a gestão adequada dos 
resíduos produzidos 

Muito 
distante 

Negativa Positiva 

Riscos naturais e 
tecnológicos  

 

Minimizar riscos de incêndios florestais Distante Negativa Positiva 

Melhorar as condições de segurança e 
reduzir os riscos de acidente de trabalho 

Distante Negativa Positiva 
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 Quanto aos FCD 3 e 4 – Recursos Naturais e Paisagem e Riscos e Qualidade Ambiental 

(respetivamente), a situação atual é muito desfavorável e a tendência é para o seu agravamento. A 

implementação do Plano pode inverter a situação, impedindo a continuação da degradação ambiental 

da área e, para além disso, iniciar um processo de redução progressiva do passivo ambiental, logo 

após a sua aprovação, desencadeando as ações específicas de recuperação de áreas afetadas 

consignadas. Deverá ainda induzir dinâmicas de desenvolvimento da atividade com maior respeito 

pelas regras ambientais. 

 Com a avaliação ambiental do PIER-NPPF foi possível verificar a integração, pela equipa técnica 

responsável, das questões ambientais na elaboração do mesmo, refletindo este também o contributo 

das entidades com a tutela no território objeto da intervenção (quadro 5.15). 

 Considera-se no entanto que, para garantir maior sucesso na aplicação do PIER-NPPF, será 

necessário no decorrer da sua implementação desenvolver as seguintes ações complementares: 

a) Desenvolvimento de esforços junto de empresários e AIGPL, com vista à celebração de acordo 

para a concretização do Projeto Integrado e simultaneamente do desenvolvimento de um único 

procedimento de AIA; 

b) Acompanhamento do(s) procedimento(s) de AIA de forma a garantir a devida articulação com 

AAE deste Plano; 

c) Reforço da fiscalização das pedreiras no cumprimento das medidas definidas nos processos 

de licenciamento e AIA; 

d) Celebração de acordos com agentes diretamente envolvidos, com vista à execução das ações 

previstas no Programa de Execução das Ações Previstas, Plano de Financiamento 

considerando o sistema de execução previsto no regulamento do PIER; 

e) Apoio a todas as iniciativas que promovam maior organização associativa do setor; 

f) Apoio e incentivo ao desenvolvimento de iniciativas que promovam uma maior 

responsabilidade ambiental e social das empresas do setor; 

g) Desenvolvimento de todos os esforços com vista a cumprir integralmente o previsto no 

programa de seguimento (monitorização). 
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Quadro n.º 5.15 – Síntese da integração das questões ambientais na elaboração do PIER 

Diretrizes   Ações previstas Execução 

Fazer depender o licenciamento 
das pedreiras da adopção de 
normas específicas em termos de 
lavra e recuperação ambiental e 
paisagística, por forma a 
assegurar um tratamento 
uniforme e global à área após 
recuperação. 

Recuperação progressiva da área afetada pela 
lavra (pedreiras com área > 1ha) 

Regulamento – artigo n.º 10.º, 
número 1, alíneas a) e b). 

Definição de limites admissíveis em termos de 
altura e largura de patamares, quer na fase de 
exploração, quer situação final antes da 
recuperação. 

Regulamento – artigo n.º 10.º, 
número 1, alíneas c) a h). 

Concertação da lavra em zonas confinantes. Regulamento – artigo n.º 10.º, 
número 1, alíneas i). 

Ações integradas. Regulamento – artigo n.º 13.º, 
número 1 a 5. 

Relatório de Fundamentação. 

Imposição da recuperação de áreas resultantes 
da demolição de edifícios/anexos de pedreira 
no interior das parcelas destinadas à extração. 

Regulamento – artigo n.º 11.º, 
número 5. 

Fazer depender o licenciamento 
atividade de transformação 
industrial de produtos geológicos 
– Unidade de Britagem da 
adopção de normas específicas 
com vista ao desenvolvimento 
adequado da atividade e 
mitigação de impactes. 

Organização funcional, infraestruturas e 
integração paisagística. 

Regulamento – artigo n.º 15.º, 
número 1 a 3. 

Promover uma correta 
valorização da massa mineral 
rejeitada e evitar a sua deposição 
inadequada. 

Britadeiras móveis. Regulamento – artigo n.º 10.º, 
números 2 e 3. 

Inclusão de unidade de britagem no NPPF. Regulamento – artigos n.º 14.º a 
17.º. 

Valorização de resíduos. Regulamento – artigos n.º 24.º, 
numero 1. 

Definir limites à 
impermeabilização dos solos. 

Determinação de área máxima de construção 
de anexos de pedreira e n.º de pisos/distâncias 
a parcelas contíguas. 

Regulamento – artigo n.º 11.º, 
números 2,3 e 4. 

Determinação de área máxima de construção 
para a unidade de britagem. 

Regulamento – artigo n.º 16.º, 
números 1 a 3. 

Obrigatoriedade de demolição de 
estabelecimento de indústria extrativa e anexos 
de pedreira com a cessação da atividade. 

Regulamento – artigo n.º 11.º, 
número 5. 

Interdição de construção de estabelecimentos 
industriais de transformação de granito, assim 
como de ampliação de existentes no NPPF 

Regulamento – artigo n.º 11.º, 
número 1. 

 

 

Determinação de largura máxima de plataforma 
de vias de acesso. 

Regulamento – artigo n.º 21.º, 
número 2. 

Promover a recuperação do 
passivo ambiental existente. 

Recuperação de passivos ambientais existentes 
em zonas florestais degradadas. 

Regulamento – artigo n.º 20.º. 

Projecto de execução/Projeto de 
execução das especialidades. 

Programa de execução das ações 
previstas e Plano de financiamento. 

Alargamento da parcela 04-C, impondo a 
recuperação no quadro de novos 
licenciamentos, devendo para tal o Plano 
Ambiental de Recuperação Paisagística 
(PARP), a desenvolver no âmbito daqueles 
licenciamentos, definir as medidas necessárias 
a implementar.  

Regulamento – artigo n.º 10.º, 
números 5 e 6. 

Promover as condições de 
segurança e a prevenção e 
redução dos riscos naturais e 
tecnológicos. 

Estabilidade geotécnica de taludes e frentes de 
extração. 

Regulamento – artigo n.º 10.º, 
número 8. 

Manuseamento e utilização de explosivos. Regulamento – artigo n.º 10.º, 
número 7. 

Identificação de limites e vedação de pedreiras. Regulamento – artigo n.º 10.º, 
números 9 e 10. 
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Diretrizes   Ações previstas Execução 

(continuação) 
 
Identificar soluções no que se 
refere às infraestruturas viárias, 
de abastecimento de água, 
drenagem/tratamento de 
efluentes e de energia elétrica 
dentro das áreas de extração.  

 
Infraestruturas de abastecimento de energia 
elétrica, de água, assim como a drenagem e 
tratamento de águas residuais, relacionadas 
com anexos de pedreira e estabelecimentos de 
industriais. 

 

Regulamento – artigo n.º 11.º, 
número 6. 

 

 

Infraestruturas de abastecimento de energia 
elétrica, de água, de drenagem e tratamento de 
águas residuais, associadas a unidade de 
britagem. 

Regulamento – artigo n.º 16.º, 
número 4. 

 

Projeto de melhoria/beneficiação de acesso 
viário interno (comum). 

Regulamento – artigo n.º 21.º. 

Projecto de execução/Projeto de 
execução das especialidades.  

Programa de execução das ações 
previstas e Plano de financiamento. 

Definição das condições para a abertura de 
novos acessos no interior da área. 

Regulamento – artigo n.º 21.º. 

Definição de condições para a 
intervenção em áreas florestais. 

Modelo e normas gerais de silvicultura/espécies 
a adotar. 

Regulamento – artigo n.º 18.º e 19. 

Promover a integração 
paisagística e incrementar uma 
dinâmica de restauro progressivo 
da área. 

Integração paisagística da via de circulação 
interna (comum). 

Regulamento – artigo n.º 21.º, 
número 3 a 6. 

Medidas de integração paisagística a curto 
prazo - Zonas de defesa das pedreiras (18 
meses após aprovação PIER) 

Regulamento – artigo n.º 12.º, 
número 10; artigo n.º 17.º, número 
1. 

Medidas de integração paisagística a curto 
prazo de Unidade de Britagem 

Regulamento – artigo n.º 15.º, 
número 1 e artigo n.º 17.º. 

Proteção de vegetação existente (zonas de 
defesa). 

Regulamento – artigo n.º 22.º. 

 

Promover a efectiva utilização de espécies 
autóctones. 

Regulamento – artigo n.º 12.º, 
número 11; artigo n.º 17.º;  artigo 
n.º 19.º, número 4; artigo n.º 20.º, 
número 3; artigo n.º 21.º, número 3. 

Reposição das condições naturais ao nível da 
rede de drenagem natural/relevo. 

Regulamento – artigo n.º 12.º, 
número 3. 

Rearborização de áreas ardidas. Programa de execução das ações 
previstas e Plano de financiamento 

Fazer depender o licenciamento 
das atividades da adopção de 
normas específicas em termos de 
proteção ambiental, 
complementares a legislação 
específica aplicável. 

Proteção do solo e armazenamento 
possibilitando a sua utilização posterior na 
recuperação ambiental e paisagística. 

Regulamento – artigo n.º 23.º. 

 

Reposição de camadas de solo fértil na fase de 
desativação. 

Regulamento – artigo n.º 23.º. 

Qualidade do ar. Regulamento – artigo n.º 26.º. 

Ruído e vibrações. Regulamento – artigo n.º 25.º. 

Recursos hídricos e qualidade da água. Regulamento – artigo n.º 27.º. 

Controle da expansão de espécies vegetais 
invasoras. 

Regulamento – artigo n.º 12.º, 
ponto 3, alínea f). 

Gestão adequada de resíduos. Regulamento – artigo n.º 24.º. 

Promover junto dos empresários 
a adopção de boas práticas de 
higiene e segurança no trabalho. 

Garantir as condições de segurança 
necessárias; 

Plano de Higiene e Segurança a 
desenvolver no âmbito do processo 
de licenciamento das pedreiras. 

Implementar Sistemas de Gestão 
Ambiental para as indústrias 
localizadas no NPPF. 

Incentivo à aplicação de Planos de Gestão 
Ambiental das Empresas 

Relatório de Fundamentação. 

Acompanhamento/Controle dos 
impactes ambientais. 

Definição de indicadores e programa de 
seguimento. 

Plano de Seguimento. 

Programa de execução das ações 
previstas e Plano de financiamento. 

EIA a desenvolver no âmbito do 
processo de licenciamento das 
pedreiras. 
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 Os aspetos assinalados são determinantes para a sustentabilidade e competitividade do sector, sob 

pena de não ser possível aproveitar os efeitos benéficos que resultarão de outros esforços 

desenvolvidos pela Câmara Municipal de Ponte de Lima, nomeadamente, em matéria de certificação 

do granito de Ponte de Lima, da estratégia de marketing e da elaboração de modelos de novos 

produtos.   

 Os principais agentes no sucesso da implementação do PIER-NPPF são as entidades com 

responsabilidades em termos de licenciamento da atividade extrativa, designadamente a Direção-Geral 

de Energia e Geologia (DGEG)/Direção Regional de Economia do Norte (DRE-N), a Câmara Municipal 

de Ponte de Lima, tal como as juntas de freguesia Comissões de Baldios, Associação dos Industriais 

de Granitos de Ponte de Lima (AIGPL) e ainda os Empresários.  

 Também outras entidades têm um papel estruturante na garantia da sustentabilidade da 

implementação do Plano, designadamente a Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-Norte), o 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - Departamento de Conservação da Natureza e 

Florestas do Norte (ICNF/DCNF-N), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-N), a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a Administração Regional de 

Saúde do Norte (ARS-Norte), ainda as ONG. Por último, mas não menos importante, os cidadãos, cuja 

participação ativa nos processos de participação é essencial para garantir um desenvolvimento 

sustentável. 
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6. Monitorização 

 De acordo com o artigo 11.º do DL n.º 232/2007, de 15 de junho, as entidades responsáveis pela 

elaboração dos Planos devem avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente, decorrentes da 

respetiva aplicação e execução. Para isso deverão verificar a adoção das medidas previstas na 

Declaração Ambiental, com o objetivo de identificar, atempadamente, e corrigir os efeitos negativos 

imprevistos que possam surgir. 

 A Declaração Ambiental só será produzida na fase antes da aprovação e publicação do Plano, 

porém, na presente etapa, e face às principais oportunidades e riscos identificados, propõe-se um 

conjunto de Indicadores. O quadro seguinte apresenta os Indicadores propostos por cada Critério de 

Avaliação, para apoiar a verificação do cumprimento dos objetivos ambientais no decorrer da 

implementação do PIER-NPPF. Os resultados das ações de controlo deverão ser atualizados com a 

periodicidade anual, ainda serem divulgados pela mesma entidade por meios eletrónicos e remetidos 

à APA, em conformidade com o previsto no artigo n.º 11, do DL n.º 232/2007, de 15 de junho. 

 O programa de avaliação e controlo ambiental definido deverá acompanhar o processo de 

implementação do PIER, de forma a avaliar, através do apuramento dos indicadores, a evolução dos 

aspetos ambientais considerados e detetar situações não previstas na AAE. Nesta fase é também 

importante assegurar o cumprimento das diretrizes de planeamento ou programação estabelecidas 

para cada FCD, destinadas a prevenir e reduzir os efeitos adversos e ponderar eventuais alterações 

de orientação estratégica. 
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Quadro n.º 6.1 – Indicadores propostos 

Critério de 
avaliação 

Indicador de avaliação Unidade 
Fontes de 

informação 
Periodicidade 

Emprego 
Postos de trabalho criados e mantidos na 
região/município ligados ao setor 

n.º INE 
CMPL 

Anual 
% ativos 

Dinamização 
empresarial 

Empresas ligadas ao setor no município/região 
(considerando a CAE) 

n.º INE 
CMPL 

Anual 
% 

Empresas novas ligadas ao setor no 
município/região (considerando a CAE) 

n.º INE 
CMPL 

Anual 
% 

Dimensão média das Empresas ligadas ao sector 
(considerando a CAE) 

n.º 
trabalhadores 

INE 
CMPL 

Anual 

Responsabilidade 
Ambiental 

Mecanismos acionados no âmbito do Diploma da 
responsabilidade ambiental 

n.º CMPL 
Empresas 

APA 
Anual 

% 

Empresas com SGA implementado (certificado ou 
não- ISO 14001 ou registo no EMAS) 

n.º CMPL 
Empresas 

AIGPL 
Anual 

% 

Usos do solo e 
Condicionantes 
legais  

Situações detetadas de usos indevidos do solo 
n.º 

CMPL Anual 
m2 

Classes de uso e sua relação com solos afetos 
por condicionantes legais 

ha 
CMPL Anual 

% 

Área ocupada por edifícios em solo Rústico 
m2 

CMPL Anual 
% 

Processos de licenciamento de atividades 
económicas aprovados  

n.º 
CMPL 
DRE-N 

Anual 

Infraestruturas e 
equipamentos 

Extensão de infraestrutura viária 
melhorada/executada 

m 
CMPL 

Empresas 
A definir 

Novas infraestruturas e equipamentos de apoio n.º CMPL A definir 

Recursos 
geológicos 

Taxa de extração t/ano 
CMPL 

Empresas 
DRE-N 

Anual 

Massa mineral aproveitada versus massa mineral 
extraída 

% 
CMPL 

Empresas 
DRE-N 

Anual 

Espécies da 
fauna e flora e 
biótopos florestais 

Área florestada ha CMPL Anual 

Árvores plantadas por espécie n.º/espécie 
CMPL 

Empresas 
Anual 

Solos  

Superfície total com reposição de camada de terra 
viva 

m2 CMPL 
Empresas 

Anual 
% 

Área impermeabilizada 
m2 CMPL 

Empresas 
Anual 

% 

Rede hidrográfica 

Linhas de água intervencionadas m 
CMPL 

Empresas 
Anual 

Utilização dos recursos hídricos  
tipologia CMPL 

Empresas 
APA 

Anual 
m3 

Eficiência de utilização da água (água utilizada 
versus água captada) 

% 
CMPL 

Empresas 
Anual 

Paisagem  
Área recuperada 

ha CMPL 
DRE-N 

Anual 
% 

Cortinas arbóreo arbustivas instaladas m  
CMPL 

Empresas 
Anual 

Ruído 
 

Níveis de ruído/Situações com valores acima de 
limite legal 

dB  CMPL 
Empresas 

Anual 
n.º 

Ações implementadas para minimizar poluição 
sonora  

n.º/ano 
CMPL 

Empresas 

Anual 
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Critério de 
avaliação 

Indicador de avaliação Unidade 
Fontes de 

informação 
Periodicidade 

(continuação) 
 
 
 
Qualidade do ar 

Concentração de partículas em suspensão ppm 
CMPL 

Empresas 
APA 

Semestral 

Ações implementadas para minimizar poluição 
atmosférica 

n.º 
CMPL 

Empresas 
Anual 

Potencial de sequestro CO2 

m2 de mancha 
florestal por 

espécie  CMPL 
Empresas 

Anual 

t CO2/ano 

Energia 

Consumo de combustíveis fósseis por unidade de 
exploração/transformação 

tep/ano 
CMPL 

Empresas 
AIGPL 

Anual 

Consumo de energia elétrica por unidade de 
exploração/transformação 

kWh/ano 
CMPL 

Empresas 
AIGPL 

Anual 

Invasões 
biológicas 

Área intervencionada com ocorrência de espécies 
vegetais invasoras 

n.º CMPL 
Empresas 

AIGPL 
Anual 

m2 

Riscos de erosão Área suscetível à erosão do solo 
m2  

CMPL Anual 
% 

Qualidade da 
água 

Concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/L 
CMPL 
APA 

Empresas 
Mensal 

Concentração de óleos e gorduras mg/L 
CMPL 
APA 

EMPRESAS 
Mensal 

Concentração de Carência Química de Oxigénio 
(CQO) 

mg/L O2 
CMPL 
APA 

Empresas 
Mensal 

Concentração de Carência Bioquímica de 
Oxigénio (CBO5) 

mg/L O2 
CMPL 
APA 

Empresas 
Mensal 

Situações de incumprimento de norma de 
descarga (denúncias/fiscalização) 

n.º 
CMPL 
APA 

Empresas 
Anual 

Saúde Humana 
Pessoas sujeitas a níveis de ruído/poeiras acima 
dos limites legais 

n.º pessoas 
/trabalhadores 

CMPL 
Empresas 

ACT 
Anual 

Gestão de 
resíduos  

Quantidade de resíduos produzidos por tipo  t/ano 
CMPL 
APA 

Empresas 
Anual 

Infraestruturas e equipamentos criados para 
separação/ armazenamento temporário e 
valorização de resíduos  

n.º 
CMPL 

Empresas 
DRE-N 

Anual 

Riscos naturais e 
tecnológicos  

Risco de ocorrência de incêndios florestais % 
CMPL 
ICNF 

Anual 

Área ardida 
ha  CMPL 

ICNF 
Anual 

% 

Risco de ocorrência de explosão  % 
CMPL 

Empresas 
DRE-N 

Anual 

Número de ocorrências de explosão  n.º 
CMPL 

Empresas 
DRE-N 

Anual 

Número de acidentes de trabalho n.º 
CMPL 

Empresas 
ACT 

Anual 

 

Abreviaturas:  
CAE - Classificação Portuguesa de Atividades Económicas; SGA - Sistema de Gestão Ambiental; EMAS - Environmental 
Management and Audit Scheme; DRE-N – Direção Regional de Economia do Norte; ICNF – Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas; APA – Agência Portuguesa do Ambiente; CMPL – Câmara Municipal de Ponte de Lima; AIGPL – Associação 
dos Industriais de Granitos de Ponte de Lima; ACT – ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho.  
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7. Participação  

 No processo de AAE do PIER-NPPF, e de acordo com as disposições art.º 7.º do DL n.º 232/2007, 

de 15 de junho, estabelece-se como fundamental assegurar uma adequada participação de todas as 

partes interessadas. Em sintonia com as boas práticas de participação pública e com a legislação em 

vigor sobre a matéria, o envolvimento das partes interessadas deve acompanhar as diferentes fases 

de avaliação ambiental do Plano, de forma a permitir uma integração contínua dos contributos dados.  

 De acordo com as disposições do DL n.º 232/2007, de 15 de junho, articulado com o DL n.º 80/2015, 

de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), a participação institucional e 

do Público em geral no processo de AAE do PIER é assegurada, respetivamente, através das seguintes 

modalidades: 

a) Consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas (ERAE) às quais possam 

interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano, de acordo com o disposto no 

artigo 7.º do DL n.º 232/2007, de 15 de junho, articulado com o artigo 86.º do DL n.º 80/2015, de 

14 de maio; 

b) Discussão pública do PIER-NPPF, que incluirá o respetivo Relatório Ambiental, aberta à 

participação do Público em geral, nos termos do disposto nos pontos 6 a 9 do artigo 7.º do  DL 

n.º 232/2007, de 15 de Junho, articulado com o artigo 89.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 

 

 No que se refere ao segundo nível - participação do Público em geral - no decorrer do período de 

Discussão Pública, o público poderá dar contributos e sugestões no sentido do melhoramento da 

qualidade do PIER e da salvaguarda de eventuais interesses cuja afetação potencial tenha sido 

subavaliada. Para tal, conforme previsto na alínea i) do n.º 1 do art.º 6.º do DL 232/2007, disponibilizar-

se-á um Resumo Não Técnico (RNT). 

 Após a aprovação do Plano, a Câmara Municipal de Ponte de Lima enviará à APA a Declaração 

Ambiental, disponibilizando-a igualmente ao público, através da sua página na Internet, em 

cumprimento do disposto no ponto 2 do art.º 10.° do DL n.º 232/2007, de 15 de junho. 

 Esta abordagem participativa na tomada de decisão assegura maior transparência, envolvimento, 

responsabilização e mais fácil acesso à informação, por parte do público e entidades com 

responsabilidades ambientais, contribuindo neste sentido para a adoção de um melhor Plano. 
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8. Síntese  

 A avaliação ambiental realizada sobre os Fatores Críticos de Decisão, Fatores Ambientais e 

Objetivos de sustentabilidade identificados no Relatório de Definição de Âmbito permitem concluir que, 

genericamente, a aplicação do PIER-NPPF irá concorrer para uma melhoria global da situação 

presente, a qual é visivelmente insustentável, com tendência a agravar-se a manter-se a situação atual. 

 As orientações estratégicas e normas adotadas visam criar oportunidades para o desenvolvimento 

económico da Região, consagrando a necessária integração de fatores de ordem económica, ambiental 

e social. O PIER-NPPF propõe um conjunto de ações/opções de desenvolvimento, dando resposta 

positiva aos principais desígnios estratégicos que devem caracterizar um instrumento desta natureza, 

em convergência com as orientações fundamentais identificadas no estudo do Quadro de Referência 

Estratégico e outros normativos.  

 Assim, a visão preconizada no PIER-.NPPF traduz a materialização de um conjunto de opções que 

contribuirão para que as atividades presentes se desenvolvam de uma forma mais sustentável, 

competitiva, social e ambientalmente mais responsável.  
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10. Legislação aplicável 

Lei n. 54/2015, de 22 de junho – estabelece as Bases do regime jurídico da revelação e do 

aproveitamento dos recursos geológicos. Diário da República, 1.ª série - n.º 119. Assembleia da 

República. 

DL n.º 80/2015, de 14 de maio – estabelece o Regime de coordenação dos âmbitos nacional, 

regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, regime geral de uso do solo e 

regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

Diário da República, 1.ª série - n.º 93. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

Resolução do Conselho de Ministros 6-B/2015, de 4 de fevereiro - aprova a Estratégia Nacional 

para as Florestas, que constitui a primeira atualização da Estratégia aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de setembro. Diário da República, 1ª Série – n.º 24. 

Lei n.º 19/2014, de 14 de abril - define as Bases da Política de Ambiente. Diário da República, 1.ª 

série - n.º 73. Assembleia da República. 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio – estabelece a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, 

de Ordenamento do Território e de Urbanismo. Diário da República, 1.ª série - n.º 104. Assembleia 

da República. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril - Plano Nacional de Ação para a 

Eficiência Energética (PNAEE 2016) e Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 

(PNAER 2020). Diário da República, 1.ª Série - n.º 70. Presidência do Conselho de Ministros.  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-H/2013, de 22 de março - Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Minho e Lima (PGRH-Minho e Lima). Diário da República, 1.ª Série - n.º 58.  

Presidência do Conselho de Ministros. 

DL n.º 239/2012, de 2 de novembro - procede à primeira alteração do Regime Jurídico da REN - 

Diário da República, 1.ª série - n.º 212. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 78/2012, de 11 de setembro - Estratégia Nacional para os 

Recursos Geológicos – Recursos Minerais (ENRG-RM). Diário da República, 1.ª Série - n.º 176. 

Presidência do Conselho de Ministros. 

 



Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

 
 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  |  Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda.                      81 

DL n.º 130/2012, de 22 de junho - Lei da água. Diário da República, 1.ª série - n.º 120. Ministério 

da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Aviso n.º 4269/2012, 16 de março (1ª alteração) - Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima. Diário 

da República, 2.ª Série - n.º 55. Presidência do Conselho de Ministros. 

DL n.º 60/2012, de 14 de março - Diploma da Responsabilidade Ambiental. Diário da República, 

1.ª Série - n.º 53. Ministério da Economia e do Emprego. 

DL n.º 58/2011, de 4 de maio - alterações ao regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de 

determinados planos e programas no ambiente. Diário da República, 1.ª Série - n.º 86. Ministério 

do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

DL n.º 102/2010, de 23 de setembro - Plano de Ação para a Qualidade do Ar. Diário da República, 

1.ª Série - n.º 186. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de abril - Estratégia Nacional de Adaptação 

às Alterações Climáticas (ENAAC). Diário da República, 1.ª Série - n.º 64. Presidência do Conselho 

de Ministros. 

DL n.º 10/2010 de 4 de fevereiro - Regime jurídico a que está sujeita a gestão resíduos das 

explorações de depósitos minerais e de massas minerais. Diário da República, 1.ª série - n.º 24. 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

DL n.º 245/2009, de 22 de setembro - Diploma da Responsabilidade Ambiental. Diário da 

República, 1.ª Série - n.º 184. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. 

Despacho (extrato) n.º 20761/2009, de 16 de setembro - Programa de Execução do Plano de 

Melhoria da Qualidade do Ar da Região Norte. Diário da República, 2.ª Série - n.º 180 Presidência 

do Conselho de Ministros e Ministérios da Administração Interna, do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e do Desenvolvimento Regional, da Economia e da Inovação e das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações. 

Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro - Condições para a viabilidade dos usos e ações 

compatíveis com os objetivos da REN. Diário da República, 1.ª série - n.º 232. Ministérios do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, da Economia e da 

Inovação, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações. 
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DL n.º 147/2008, de 29 de julho - Diploma da Responsabilidade Ambiental. Diário da República, 

1.ª Série - n.º 145. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008, de 4 de junho - Plano Nacional de Ação Ambiente 

e Saúde (PNAAS). Diário da República, 1.ª Série - n.º 107. Presidência do Conselho de Ministros. 

Decreto-Regulamentar n.º 108/2007, 11 de dezembro – Declaração Retificativa do Regime Jurídico 

da Pesquisa e Exploração de Massas Minerais – Pedreiras. Diário da República, 1.ª série - n.º 72. 

Ministério da Economia e da Inovação. 

DL n.º 340/2007, de 12 de outubro (republicação) - Regime Jurídico da Pesquisa e Exploração de 

Massas Minerais – Pedreiras. Diário da República, 1.ª Série - n.º 197. Ministério da Economia e da 

Inovação. 

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT). Diário da República, 1.ª Série - n.º 170. Assembleia da República. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de agosto - Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável - 2015 (ENDS) e o respetivo Plano de Implementação, incluindo os 

indicadores de monitorização (PIENDS). Diário da República, 1.ª Série - n.º 159. Presidência do 

Conselho de Ministros. 

DL n.º 232/2007, de 15 de junho. Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de 

determinados planos e programas no ambiente. Diário da República, 1.ª Série - n.º 114.  Ministério 

do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Decreto Regulamentar n.º 16/2007, de 28 de março - Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Alto Minho (PROF - AM). Diário da República, 1.ª Série - n.º 62. Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

Decreto- Lei n.º 55/2007 de 12 de março - Regula a ocupação do solo nos povoamentos florestais 

percorridos por incêndios. Diário da República, 1.ª Série - n.º 50. Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Despacho n.º 2339/2007, de 14 de fevereiro - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais. Diário da República, 2.ª Série-n.º 32. Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de agosto - Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas (PNAC). Diário da República, 1.ª Série – n.º 162. Presidência do Conselho 

de Ministros. 

Lei n.º 54/2005, de 29 de dezembro – estabelece a Titularidade dos recursos hídricos. Diário da 

República - I Série -A n.º 219. Assembleia da República. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de junho - Programa Nacional para o Uso 

Eficiente de Água – Bases e Linhas Orientadores (PNUEA). Diário da República N.º 124 - I Série -

B, n.º 124. Presidência do Conselho de Ministros.  

Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/2005, de 31 de março - Plano Diretor Municipal de 

Ponte de Lima. Diário da República, 1.ª Série - n.º 63. Presidência do Conselho de Ministros. 

DL n.º 4/2005, de 14 de fevereiro - Convenção Europeia da Paisagem (CEP). Diário da República 

n.º 31, Série I Parte A. Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

DL n.º 89/2002, de 9 de abril - Plano Estratégico dos Resíduos Industriais (PESGRI 2001). Diário 

da República - I Série -A n.º 83. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro - Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB). Diário da República - I Série -B. n.º 236. 

Presidência do Conselho de Ministros. 

DL n.º 270/2001, de 6 de outubro - aplica-se à revelação e aproveitamento de massas minerais. 

Diário da República - I Série-A n.º 232. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Portaria n.º 198/1996, de 4 de junho - regulamenta as prescrições mínimas de segurança e de 

saúde nos locais e postos de trabalho das indústrias extrativas a céu aberto ou subterrâneas. Diário 

da República I Série -B n.º 130. Ministérios da Economia, Qualificação e Emprego. 

DL n.º 162/1990, de 22 de maio, Regulamento Geral de Segurança e Higiene no trabalho em Minas 

e Pedreiras. Ministério da Indústria e Energia. Diário da República, 1.ª série - n.º 117. 

DL n.º 90/1990, de 16 de março - Regime jurídico do aproveitamento dos recursos geológicos. 

Diário da República, 1.ª Série - n.º 63. Ministério da Economia. 

DL n.º 215/1987, de 29 de maio – Determina que a constituição de servidões radioelétricas seja 

efetuada por despacho conjunto do Ministro da tutela. Diário da República - I Série -A n.º 123. 

Presidência do Conselho de Ministros. 
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DL n.º 143/1982, de 26 de abril – estabelece zonas de proteção aos marcos geodésicos. Diário da 

República, n.º 96/1982 Série I. Ministério das Finanças e do Plano - Secretaria de Estado do 

Orçamento - Instituto Geográfico e Cadastral. 

DL n.º 597/1973, 07 de novembro – Sujeita a servidões radioelétricas as zonas confinantes com 

os centros radioelétricos. Diário da República - I Série -A n.º 260. Ministério das Comunicações - 

Correios e Telecomunicações de Portugal. 

Decreto de 24 de dezembro de 1903 - Regulamento para a execução do regime florestal. Diário do 

Governo n.º 294, de 30 de Dezembro.  

Decreto 24 de dezembro de 1901 - Estabelece o regime florestal. Diário do Governo n.º 296, de 31 

de Dezembro. 
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Anexos 
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Anexo I - Diretrizes e objetivos estratégicos do Quadro de Referência Estratégico 
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Quadro n.º 1 - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
Instrumento de aprovação 
Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/ordenamento_do_territorio/pnpot/ 
Sumário 
Instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a 
organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos 
de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a organização do território 
da União Europeia.  
 
O PNPOT apresenta-se estruturado em seis objetivos estratégicos, ressaltando-se, de seguida, apenas aqueles que mais 
diretamente se relacionam com a análise em curso: 
Objetivo estratégico 1: “Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 
sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos”.  
Considerando o âmbito do Plano em causa, outros objetivos específicos presentes no PNPOT merecem destaque: 
“1.1. Desenvolver os sistemas de conhecimento e informação sobre o ambiente e os recursos naturais; 
1.3. Definir e executar uma Estratégia Nacional de Proteção do Solo; 
1.4. Promover o ordenamento e a gestão sustentável da silvicultura e dos espaços florestais; 
1.5. Executar a política de gestão integrada da água; 
1.8. Definir e executar uma política de gestão dos recursos geológicos; 
1.10. Proteger e valorizar a paisagem e o património cultural; 
1.11. Avaliar a prevenir as situações de risco, e desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respetivos efeitos”. 
 
A perspetiva defendida no Programa de Ação pressupõe: “(…) aproveitamento dos recursos geológicos numa óptica de 
compatibilização das vertentes ambiental, de ordenamento do território, económica e social”. Naquele, constatam-se medidas 
prioritárias como: 
a) Atualizar o cadastro das áreas de reserva e áreas cativas; 
b) Criação de áreas de reserva e áreas cativas, quando justificadas para a gestão racional dos recursos; 
c) Monitorizar e fiscalizar a extração de recursos geológicos; 
d) Concluir o Programa Nacional de Recuperação de Áreas Extrativas Desativadas; 
e) Atuar no sentido da reabilitação ambiental. 
 

Salienta-se ainda alguns aspetos relativos à paisagem: “A proteção, a recuperação e a valorização das paisagens e do 
património cultural constituem assim vetores prioritários do ordenamento e da qualificação do território e fatores de melhoria da 
qualidade de vida”. Entre as medidas prioritárias destaque para a proposta de implementação de um “Programa Nacional de 
Recuperação e Valorização das Paisagens”.  
 
No capítulo da floresta, também um domínio de realce no contexto deste plano, já que a área é classificada com o estatuto de 
Regime Florestal: “Preservar o quadro natural e paisagístico, em particular os recursos hídricos, a orla costeira, a floresta e os 
espaços de potencial agrícola”. 
 
Objetivo estratégico 2: “Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e 
global”. No qual se destacam os seguintes objetivos específicos:  
“2.4. Promover pólos regionais de competitividade e qualificar o emprego; 
 
Objetivo estratégico 6: “. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e 
responsável dos cidadãos e instituições”, incluindo os seguintes objetivos específicos:  
“6.4. Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do território”. 
 
Para a região Norte – são apontadas como opções estratégicas (pág. 88/89): 
a) “Incentivar o aproveitamento de forma ambientalmente sustentável da riqueza em termos geológicos nomeadamente 

rochas industriais e minérios metálicos; 
b) Proteger a paisagem e ordenar os espaços protegidos como um pilar fundamental de desenvolvimento, de 

sustentabilidade e de expansão da atividade turística; 
c) Desenvolver o cluster florestal; 
d) Assumir como prioridade estratégica a recuperação dos défices ambientais”. 
 
Para a sub-região Minho-Lima destaque para a seguinte opção de desenvolvimento assumida no PNPOT: “Superar os défices 
ambientais, com prioridade para as situações mais graves em termos de qualidade de vida e de diminuição das potencialidades 
de valorização turística dos territórios”. E nesse quadro “A paisagem, o ambiente, o património histórico e a cultura são 
elementos que poderão suportar um nicho turístico de elevada qualidade”. 
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Quadro n.º 2 - Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 (EFICE) 

Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 (EFICE)  
Instrumento de aprovação 
- 
Nível 
Nacional 
Vigência 
2020 
Sitio internet 
http://www.portugal.gov.pt/media/1238176/20131112%20me%20efice.pdf 
Sumário 
A EFICE visa um crescimento sustentável da economia em Portugal, assente no aumento das exportações, na captação de 
investimento, na estabilização do consumo privado e na qualificação do capital humano. 
 
A EFICE identifica 6 pilares para o desenvolvimento económico, designadamente: 
a) Reindustrialização: dinamizar a indústria nacional, reforçando a competitividade e elevando o peso da indústria 

transformadora na economia para 15,4% em 2015, atingindo os 18% em 2020  
b) Investimento: facilitar o investimento, posicionando a economia portuguesa no Top-5 no ranking Doing Business do Banco 

Mundial para países da Europa, em 2020  
c) Exportação: orientar crescimento das Empresas para os mercados externos, aumentando para 45% o peso das 

exportações no PIB em 2015, situando-se nos 52% em 2020  
d) Emprego: estruturar novas oportunidades de emprego, aumentando para 75% a taxa de emprego da população entre os 

20 e os 64 anos, em 2020  
e) Qualificação: reforçar o ensino profissional e aprendizagem dual de forma a atingir cerca de 200 mil pessoas a frequentar 

esta tipologia de ensino  
f) Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I): reforçar o investimento em I&D&I por forma a atingir o valor de até 

2,7% do PIB, em 2020. 
 
Em síntese, para garantir o crescimento sustentável e atingir os objetivos traçados para 2020, será necessário maximizar a 
capacidade de exportação das nossas Empresas, apostar na reindustrialização enquanto motor da economia, fomentar o 
investimento privado, a criação sustentada de emprego e o investimento no conhecimento e na qualificação eficiente dos nossos 
recursos humanos.  
 
Outro aspeto referido no EFICE “A aposta no crescimento verde e azul, associado ao ambiente e ao mar, respetivamente, 
assente no desenvolvimento das oportunidades decorrentes da utilização sustentável dos recursos naturais, a par com a aposta 
no desenvolvimento de um setor industrial competitivo (…)” 
 
As medidas preconizadas são várias, assentes em 9 eixos. Entre esses destaca-se o EIXO 5 – PROMOÇÃO DO 
INVESTIMENTO – e em particular as seguintes medidas/etapas: 
 
5.1) Implementação do Programa da Industria Responsável 
 
O objetivo final do Programa da Indústria Responsável é o de facilitar o acesso e o investimento à atividade industrial, ao mesmo 
que se atingem níveis elevados de qualidade ambiental, de segurança, higiene e de saúde públicas, bem como de um correto 
ordenamento do território. 
 
Salientam-se 2 etapas contidas neste: 
5.1.3) SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente.  
Ampliação do recurso ao SILiAmb, sistema suportado em tecnologias de informação que garante a articulação a nível nacional, 
promove a simplificação e a celeridade dos procedimentos associados ao licenciamento ambiental melhorando a interação com 
os cidadãos e as Empresas, integrado no Portal das Empresas. 
 
5.1.2) Criação e dinamização de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER) que permitam a instalação de atividades industriais 
“chave-na-mão”. As ZER visam criar condições mais favoráveis ao investimento e à reindustrialização, bem como a promoção 
de um correto ordenamento do território e adequado cumprimento das obrigações em matéria de defesa do ambiente.  
 
O DL n.º 169/2012, de 1 de agosto, vem corporizar tal desiderato, aprovando o Sistema da Indústria Responsável (SIR). 
Consolida num único diploma, as matérias relativas ao exercício da atividade industrial, à instalação das novas ZER e à 
acreditação de entidades no âmbito do licenciamento industrial. Consagra a dispensa de AIA para os estabelecimentos 
industriais que se pretendam instalar nas ZER, desde que o estudo de impacte ambiental da ZER tenha incluído os elementos 
necessários à AIA do estabelecimento industrial em causa. O artigo n.º 3, daquele diploma - Prevenção de riscos, eco inovação, 
ecoeficiência, sustentabilidade e responsabilidade social - refere: 
“1 — O industrial deve exercer a atividade industrial através: 
a) De um comportamento ético, transparente, socialmente responsável e de acordo com as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis; 
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b) Da adoção de medidas de prevenção e controlo, no sentido de eliminar ou reduzir os riscos suscetíveis de afetar as pessoas 
e bens, garantindo as condições de segurança e saúde no trabalho, a segurança contra incêndio em edifícios, bem como o 
respeito pelas normas ambientais, minimizando as consequências de eventuais acidentes.” 
2 — O industrial deve respeitar, designadamente, as seguintes regras e princípios: 
a) Adotar princípios e práticas de ecoeficiência de materiais e energia e práticas de eco inovação; 
b) Adotar as melhores técnicas disponíveis; 
c) Cumprir as obrigações previstas no Código do Trabalho, em lei especial e as relativas à promoção da segurança e saúde no 
trabalho; 
d) Adotar as medidas de prevenção de riscos de acidentes e limitação dos seus efeitos; 
e) Implementar sistemas de gestão ambiental, sistemas de segurança contra incêndio em edifícios e sistemas de segurança e 
saúde no trabalho adequados ao tipo de atividade e riscos inerentes, incluindo a elaboração de plano de emergência do 
estabelecimento e elaboração das medidas de autoproteção, quando aplicáveis; 
f) Adotar sistema de gestão de segurança alimentar adequado ao tipo de atividade, riscos e perigos inerentes, quando aplicável; 
g) Promover as medidas de profilaxia e vigilância da saúde legalmente estabelecidas para o tipo de atividade, por forma a 
proteger a saúde pública e a dos trabalhadores; 
h) Adotar as medidas necessárias para evitar riscos em matéria de segurança e poluição, de modo que o local de exploração 
seja colocado em estado satisfatório, na altura da desativação definitiva do estabelecimento industrial. 
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Quadro n.º 3 - Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais (ENRG–RM) 

Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais e Bases do regime 
jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos  
Instrumento de aprovação 
Resolução de Concelho de Ministros n.º 78/2012, de 11 de setembro; Lei n.º 54/2015, de 22 de junho 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.lneg.pt/ 
Sumário 
A ENRG -RM visa essencialmente, no horizonte temporal de 2020, tornar o setor mineiro competitivo e garante de 
abastecimento de matérias -primas, integrando adequadamente as vertentes económica, social, ambiental. 
As Bases do Regime Jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos estabelece o quadro base do Regime 
jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos em Portugal. 
 
As linhas orientadoras da ENRG -RM são as seguintes: 
1) Criação de riqueza e de emprego; 
2) Valorização dos recursos humanos e promoção do potencial nacional resultante da descoberta de novos recursos minerais; 
3) Capacidade de integrar valor acrescentado, fomentando a inovação técnica e tecnológica e incentivando as exportações; 
4) Sustentabilidade na gestão dos recursos naturais, através da consideração do património geológico e mineiro como elemento 
fundamental do planeamento e ordenamento do território; 
5) Responsabilidade social, através do incentivo a ações de apoio às comunidades locais e da proteção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores e das populações; 
6) Responsabilidade ambiental, através do desenvolvimento de boas práticas ambientais, da não criação de passivos 
ambientais e da sua reabilitação, quando existam, bem como da reabilitação do legado mineiro; 
7) Capacidade de contribuir efetivamente para o reforço da importância estratégica de Portugal, através da promoção da 
competitividade dos recursos nacionais a nível mundial e da garantia do abastecimento de matérias-primas.  
 
A exploração responsável dos recursos geológicos constitui um meio importante de desenvolvimento, que pode contribuir de 
modo relevante para o desempenho da economia nacional. Para tal, é necessária a prévia consolidação de uma política de 
sustentabilidade, que contemple de modo integrado as vertentes económica, social e ambiental, bem como a definição de um 
quadro legal e institucional eficiente. 
 
As linhas orientadoras da Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos assentam em quatro eixos de atuação: 
Eixo A — Adequação das bases do setor, através da redefinição do papel do Estado e da revisão das regras de organização e 
disciplina da atividade; 
Eixo B — Desenvolvimento do conhecimento e valorização do potencial nacional; 
Eixo C — Divulgação e promoção do potencial nacional; 
Eixo D — Sustentabilidade económica, social, ambiental e territorial. 
 
Com vista a alcançar os objetivos que se propõe, a ENRG -RM estabelece um plano de ação, que inclui várias medidas, entre 
as quais se destacam - Eixo D — Sustentabilidade económica, social, ambiental e territorial: 
a) “Preservação de recursos e garantia de abastecimento de matérias-primas; 
b) Reforço da capacidade dos agentes produtores; 
c) Reforço da comercialização de matérias -primas no mercado nacional; 
d) Promoção das exportações; 
e) Envolvimento e desenvolvimento da comunidade local; 
f) Proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores mineiros e das populações residentes em áreas de intervenção 

mineira; 
g) Planeamento territorial; 
h) Redução do passivo ambiental; 
i) Aproveitamento do ciclo de vida integral e reciclagem; 
j) Garantias da exploração e recuperação; 
k) Avaliação ambiental estratégica e acompanhamento ambiental de planos e programas. 

 
Bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos assume como princípios fundamentais: 
a) Promoção do bem -estar económico, social e ambiental das populações; 
b) Aproveitamento eficiente e racional dos recursos, no quadro de uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável, 
tendo em vista a minimização de todos os eventuais impactes negativos; 
c) Articulação com as opções fundamentais das políticas públicas, especialmente em matéria ambiental e de ordenamento do 
território e do espaço marítimo nacional; 
d) Promoção da iniciativa privada; 
e) Preservação do ambiente; 
f) Respeito dos direitos de participação cívica e estímulo ao seu exercício no âmbito dos procedimentos administrativos; 
g) Promoção do conhecimento científico dos recursos existentes e das suas formas de aproveitamento; 
h) Promoção da conveniente proteção dos recursos geológicos, com vista ao seu aproveitamento; 
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i) Defesa e promoção da competitividade dos concessionários ou titulares da licença. 
 
O documento esclarece os fins a que se destina a revelação e aproveitamento de recursos geológicos, designadamente: 
a) Aprofundar o conhecimento dos recursos existentes no território nacional, com o objetivo de desenvolver o seu potencial 
de forma sustentada e racional; 
b) Valorizar a dimensão económica, cultural, histórica e social dos recursos geológicos, de modo a promover o crescimento 
sustentado do setor extrativo, o desenvolvimento regional e a criação de emprego; 
c) Contribuir para a competitividade do setor extrativo, por forma a torná-lo garante de abastecimento de matérias -primas, 
numa perspetiva de sustentabilidade do todo nacional, consagrando os necessários equilíbrios entre as vertentes económica, 
social, ambiental e territorial, em face dos impactes diretos e indiretos da atividade. 
 
Sublinha-se ainda as medidas de conservação dos bens geológicos salientadas nas bases do regime jurídico, recentemente 
aprovadas. Passa-se a citar: 
1 — Os bens geológicos devem ser objeto das medidas legislativas e administrativas de proteção adequada à sua natureza 
escassa, insubstituível e não deslocalizável, garantindo o seu eficiente aproveitamento. 
2 — Compete ao Estado, através dos órgãos e serviços competentes, promover as medidas necessárias para assegurar a 
concretização das medidas de conservação, preservação e proteção dos bens geológicos, designadamente através das 
seguintes ações: 
a) Inventariação e qualificação dos recursos geológicos; 
b) Elaboração de cadastro das áreas objeto de atividades de revelação e aproveitamento de recursos geológicos; 
c) Elaboração de cadastro das formações e estruturas geológicas e todos os restantes recursos naturais análogos que, em 
função da sua relevância geológica, são qualificados como de interesse público; 
d) Inventariação e cadastro dos objetos e sítios de interesse geológico, mineiro, científico, didático ou paisagístico; 
e) Promoção do conhecimento das cavidades naturais do subsolo; 
f) Fomento do estudo, investigação, divulgação e informação dos recursos qualificados; 
g) Promover a sensibilização da comunidade para a importância e relevância dos recursos geológicos; 
h) Promover os recursos geológicos, fomentando a sua valorização económica a título principal ou instrumental. 
 
Sublinha-se igualmente o plano de direitos e obrigações afetas a agentes envolvidos. 
 
Em matéria de direitos o documento refere:  
a) Explorar os recursos, nos termos da lei e do respetivo contrato; 
b) Comercializar todos os produtos resultantes da exploração; 
c) Utilizar, observando os condicionalismos legais, as águas e outros bens do domínio público do Estado que não se acharem 
aproveitados com base em outro título legítimo; 
d) Contratar com terceiros a execução de trabalhos especiais ou a prestação de assistência técnica, desde que tais acordos 
não envolvam uma transferência de responsabilidades inerentes à sua condição de concessionário; 
e) Requerer a expropriação por utilidade pública e urgente dos terrenos necessários à realização dos trabalhos e à 
implantação dos respetivos anexos, ainda que fora da área demarcada, ficando os mesmos afetos à concessão; 
f) Obter a constituição, a seu favor, por ato administrativo, das servidões necessárias à exploração dos recursos; 
g) Preferir na venda ou dação em cumprimento de prédio rústico ou urbano existente na área demarcada, desde que a 
aquisição dessa propriedade se mostre indispensável à exploração. 
 
Em matéria de obrigações o documento refere:  
a) Iniciar, no prazo de um ano, a contar da data da celebração do respetivo contrato de concessão, os trabalhos 
indispensáveis à exploração, salvo se contratualmente for fixado prazo diferente;  
b) Manter a exploração em estado de laboração, salvo se a suspensão da mesma tiver sido previamente autorizada; 
c) Indemnizar terceiros por danos causados pela exploração; 
d) Cumprir as normas e medidas de higiene, segurança e saúde no trabalho, de proteção ambiental e de recuperação 
paisagística, mesmo após a extinção da concessão; 
e) Fazer o aproveitamento dos recursos, segundo as normas técnicas adequadas e em harmonia com o interesse público do 
melhor aproveitamento desses bens; 
f) Explorar, sempre que possível, os recursos do domínio público do Estado que sejam revelados na área demarcada com 
reconhecido valor económico, desde que se verifique compatibilidade de exploração; 
g) Apresentar, com a periodicidade que lhes for fixada pela DGEG, os elementos de informação relativos ao conhecimento do 
recurso, devendo a periodicidade fixada ser adequadamente fundamentada; 
h) Não fazer lavra ambiciosa, no caso de depósitos minerais, que comprometa o melhor aproveitamento económico dos 
recursos. 
 
Todas as atividades e trabalhos a executar nas áreas concessionadas ficam sujeitas à aprovação de um plano de lavra. Os 
planos de lavra podem ser revistos e alterados ou objeto de adendas de novas matérias. Os planos de lavra e de exploração 
podem ainda ser objeto de adaptações anuais, expressamente especificadas nos programas de trabalho, ou de alterações por 
imposição de medidas devidamente fundamentadas por parte da DGEG. 
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Quadro n.º 4 - Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) e Plano de Implementação 
(PIENDS) 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) 
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de agosto 
Nível 
Nacional 
Vigência 
2015 
Sitio internet 
http://www.cnads.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=143 
Sumário 
 ENDS cumpre a função que é própria das estratégias de desenvolvimento sustentável como referências para as diversas 
políticas sectoriais ou conjunturais, assumindo um horizonte de longo prazo e corporizando visões integradas do 
desenvolvimento, bem como uma dimensão internacional, que é hoje exigida pela natureza de muitos dos problemas e desafios 
em presença. 
 
A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável estabelece como desígnio “Retomar a trajetória de crescimento 
sustentado que torne Portugal, no horizonte 2015, num dos países mais competitivos e atrativos da União Europeia, num quadro 
de elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social”. Este desígnio é 
acompanhado por um conjunto de sete objetivos. 
 
A ENDS assume os seguintes objetivos gerais, designadamente: 
1. Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”; 
2. Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética; 
3. Melhor Ambiente e Valorização do Património; 
4. Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social; 
5. Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território; 
6. Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional; 
7. Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada.” 
 
“Uma alteração do modelo económico de crescimento passa também pelo território, por encontrar soluções inovadoras para as 
regiões menos desenvolvidas (…) bem como por uma atitude inteligente de proteção e valorização dos recursos naturais e do 
seu património natural (…)”. Portugal, para oferecer aos cidadãos melhor qualidade de vida e para atrair atividades mais 
sofisticadas, necessita de apostar na resolução dos problemas ambientais, mas ao mesmo tempo e (..) tem que fazer do esforço 
de sustentabilidade uma oportunidade de crescimento suportado em atividades geradoras de emprego e inovação.” 
 
Na sua análise SWOT destaca: “Existência de recursos geológicos favoráveis à redução da dependência externa de Portugal 
em matérias-primas não energéticas.” Outro aspeto visto como uma oportunidade é: “Existência de Empresas interessadas em 
incrementar o aproveitamento dos recursos geológicos não energéticos, tirando partido das elevadas cotações que os 
mercados internacionais têm registado, e que se prevê que se venham a manter nos próximos anos.” 
 
A ENDS/PIENDS refere ainda com interesse para o contexto do Plano: “Risco de incêndio, associado às alterações climáticas, 
a espaços florestais pouco resistentes e resilientes aos incêndios, ao despovoamento, à estrutura de propriedade ou a uma 
deficiente infraestrutura de defesa contra incêndios, com fortes implicações nos riscos associados ao investimento no sector 
florestal e à proteção e conservação de valores naturais. 
 
Estabelecendo como metas: 
1. “Uma economia, competitiva à escala global, orientada para atividades de futuro e criadora de emprego; 
2. Combate às alterações climáticas. 
3. Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente. 
4. Aproveitamento dos oceanos como fator de diferenciação e desenvolvimento. 
5. Gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a participação da população interessada. 
6. Melhor conectividade internacional do país. 
7. Acessibilidades que contribuam para a coesão territorial e para um modelo territorial mais policêntrico. 
8. Cidades atrativas, acessíveis e sustentáveis. 
9. Fortalecimento da posição de Portugal no contexto da cooperação para o desenvolvimento internacional. 
10. Estruturação de uma rede de relações privilegiadas com a Europa”. 
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Quadro n.º 5 – Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC)  
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010 de 1 de abril 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117 
Sumário 
A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas - ENAAC - vem dar relevo a esta necessidade a nível nacional, 
imprimindo uma maior dimensão à vertente adaptação às alterações climáticas, dando-lhe maior visibilidade política e 
complementando, mas não substituindo, os esforços que coletivamente os países de todo o Mundo terão de fazer com vista ao 
controlo das emissões de gases com efeitos de estufa. 
Tão importante como a ENAAC, é o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020), que visa garantir o 
cumprimento das metas nacionais em matéria de alterações climáticas para o período 2013-2020. 
 
Objetivos da ENAAC: 
1. Informação e Conhecimento – constituem a base de todo o exercício de adaptação às alterações climáticas e foca-se sobre 

a necessidade de consolidar e desenvolver uma base científica e técnica sólida. 
2. Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de Resposta – constitui o fulcro desta estratégia, e corresponde ao 

trabalho de identificação, definição de prioridades e aplicação das principais medidas de adaptação. 
3. Participar, Sensibilizar e Divulgar – identifica o imperativo de levar a todos os agentes sociais o conhecimento sobre 

alterações climáticas e a transmitir a necessidade de ação e, sobretudo, suscitar a maior participação possível por parte 
desses agentes na definição e aplicação desta estratégia. 

4. Cooperar a Nível Internacional – aborda as responsabilidades de Portugal em matéria de cooperação internacional na área 
da adaptação às alterações climáticas, bem como no acompanhamento das negociações levadas a cabo nos diversos fora 
internacionais. 

 
As principais ações para o desenvolvimento dos objetivos propostos na Estratégia são: 
1. Informação e conhecimento: conhecer, identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes decorrentes das alterações 

climáticas nos vários sectores, e metodologias para a identificação de medidas de adaptação, análise da sua viabilidade e 
avaliação de custos e benefícios. 

2. Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta: identificar medidas; definir prioridades; aplicar ações que 
reduzam a vulnerabilidade dos vários sectores às alterações do clima mais prováveis e mais preocupantes; e aplicar ações 
com vista a aumentar a eficiência de resposta a impactes que decorram das alterações climáticas, em particular de 
fenómenos meteorológicos extremos. 

3. Participar, sensibilizar e divulgar: suscitar um elevado grau de envolvimento e participação do público na definição e 
aplicação da Estratégia. Dar a conhecer aos cidadãos, Empresas e demais agentes sociais os principais impactes 
esperados, assim como disseminar boas práticas sectoriais de adaptação. 

4. Cooperar a nível internacional: acompanhar as negociações internacionais sobre adaptação às alterações climáticas e 
apoiar a aplicação de ações de adaptação nos países mais vulneráveis, em particular no quadro da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa. 

 
No setor “5) Energia e indústria” vem referido: “Toda a indústria será potencialmente afetada pelas alterações climáticas. Dado 
o tipo de impactes que previsivelmente atingirão Portugal, pode -se identificar como particularmente vulneráveis todos os 
sectores da indústria que dependem de grandes consumos de água e ou que dependem de matérias -primas afetadas pelas 
alterações climáticas”. 
 
No setor “Agricultura, florestas e pescas” - “Haverá um aumento dos riscos, dos quais poderemos destacar o risco meteorológico 
de incêndios florestais ou o agravamento da intensidade de pragas e doenças que deverão sofrer um agravamento substancial 
e que reduzirão a sustentabilidade de alguns sistemas naturais e florestais.” 
 
A ENAAC alerta ainda para: “(…) é necessário aprofundar e fundamentar as orientações associadas ao ordenamento da 
paisagem e dos espaços florestais, às técnicas silvícolas mais adequadas e às ações de defesa dos ecossistemas, para as 
diferentes realidades biogeográficas e sociais do País(...)”. 
 

 
  



Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

 
 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  |  Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda.                      94 

Quadro n.º 6 - Estratégia temática sobre o uso sustentável dos recursos naturais 

Estratégica Temática sobre o Uso Sustentável de Recursos Naturais  

Instrumento de aprovação 

COM (2005) 670, 21.12.2005 
Nível 
Supra-nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm 
Sumário 
O objetivo geral da Estratégia Temática sobre o Uso Sustentável de Recursos Naturais é o de reduzir os impactes ambientais 
negativos gerados pelo uso de recursos naturais numa economia em crescimento. 
 
O foco da estratégia consiste em identificar, ao longo de 25 anos (horizonte temporal da estratégia), os impactes ambientais 
mais graves relacionados com o uso de recursos naturais.  
  
Para atingir este objetivo, a estratégia inclui ações para: 
1. Melhoria da compreensão e conhecimento dos usos de recursos naturais europeus, o seu impacte ambiental negativo e 

significância na UE e a nível global; 
2. Desenvolvimento de ferramentas para monitorar e relatar progressos na UE, estados-membros (EM), sectores económicos, 

decisores políticos e cidadãos, ao nível do uso de recursos naturais e ao longo do seu ciclo de vida; 
3. Conhecimento, por parte dos utilizadores e cidadãos, dos impactes ambientais negativos do uso de recursos; 
4. Promoção da aplicação de processos estratégicos nos sectores económicos e nos EM e do desenvolvimento de planos e 

programas nacionais para o uso sustentável de recursos naturais, com vista a reduzir os impactes ambientais mais 
significativos do uso de recursos naturais ao longo do seu ciclo de vida. 

 
Para além de um Centro de Dados para recursos naturais, onde se consiga concentrar toda a informação relevante, disponível, 
para monitorar, analisar e providenciar informações relevantes para os decisores políticos, a estratégia identifica também a 
necessidade de esforços em áreas políticas não ambientais e novas iniciativas a todos os níveis de governança (nacional, 
comunitário e internacional), para que a estratégia possa ser implementada com sucesso. 
  
Esta Comunicação sugere o estabelecimento de um Painel Internacional relativo ao uso sustentável de recursos naturais, em 
cooperação com o PNUA (Programa das Nações Unidas em matéria de Ambiente) e possivelmente com outros parceiros e 
iniciativas internacionais. Este painel irá analisar e providenciar informação ao nível dos aspetos globais do uso de recursos e 
seus impactes ambientais.  
  
O uso sustentável dos recursos, envolvendo produção e consumo sustentável é o ingrediente chave de prosperidade a longo 
prazo, dentro da UE e a nível global.  Para uma mais rápida inversão destes padrões insustentáveis, limitando a degradação 
ambiental e preservando os serviços essenciais providenciados pelos recursos naturais, a política ambiental necessita de ser 
mais do que o controlo de emissões e de resíduos, devendo conseguir identificar os impactes ambientais negativos do uso de 
materiais e energia através de análises de ciclo de vida para os recursos e determinar a sua respetiva importância.  
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Quadro n.º 7 – Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)  

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, publicada em 11 de outubro 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.icnf.pt/portal/icnf/docref/encnb 
Sumário 
Instrumento fundamental para a prossecução de política integrada de ambiente e de desenvolvimento sustentável, em boa 
articulação com os compromissos internacionais assumidos no quadro da CBD e de harmonia com a estratégia europeia nesta 
área. A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) foi a ferramenta estratégica da maior 
relevância, a nível nacional, nomeadamente para se alcançar o compromisso de, até 2010, parar a perda da Biodiversidade. 
 
A ENCNB vigora entre 2001 e 2010 e assume três objetivos gerais: conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo 
os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia; promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 
contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da 
Natureza. 
 
Para a concretização destes objetivos, a ENCNB formula 10 opções estratégicas: 
1) Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a monitorização de espécies, 
habitats e ecossistemas; 
2) Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, integrando neste 
a Rede Nacional de Áreas Protegidas; 
3) Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património natural, cultural e social; 
4) Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de proteção especial integrados no 
processo da Rede Natura 2000; 
5) Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, bem como de 
salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e 
paleontológico; 
6) Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da utilização sustentável dos recursos 
biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais; 
7) Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local; 
8) Promover a educação e a formação em matéria de conservação da Natureza e da biodiversidade; 
9) Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar a sociedade civil; 
10) Intensificar a cooperação internacional. 
 
Neste documento uma das diretivas de ação foca: “Elaborar um plano de ação para o património Geológico (…) com o objetivo 
de inventariar, caracterizar e avaliar os elementos notáveis daquele património, de modo a permitir a criação de uma rede de 
monumentos naturais e a identificação de medidas para a sua salvaguarda, divulgação e visitação”. Outra das diretivas de 
ação, não menos importante para o IGT em análise, é: “Assegurar o cumprimento da legislação e a boa aplicação de programas 
em matéria de recuperação de pedreiras, saibreiras, minas e escombreiras, nomeadamente por via da reposição do coberto 
vegetal com recurso a espécies autóctones”.  
 
De particular interesse são ainda as referencias ao corpo legislativo em matéria de licenciamento de pedreiras, designadamente 
no que se refere ao controlo ambiental da exploração de massas minerais e à aplicação da figura do Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística, e ainda aos mecanismos que conduzem à recuperação ambiental das áreas de extração 
degradadas ou abandonadas, tendo em vista, também, objetivos de conservação da Natureza. 
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Quadro n.º 8 - Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) 

Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) 
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro 
Nível 
Nacional  
Vigência 
Vigente. 
Sitio internet 
http://www.icnf.pt/portal/icnf/docref/enf 
Sumário 
Pretende constituir o elemento de referência das orientações e planos de ação públicos e privados para o desenvolvimento do 
sector florestal, e articula-se com as orientações constantes do Quadro de Referência Estratégica Nacional e do Plano 
Estratégico Nacional do Desenvolvimento Rural, assim como em outros planos específicos com incidência no sector, incluindo 
o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios. 
 
A Estratégia Nacional para as Florestas, publicada em 2015, assume seis objetivos estratégicos, designadamente: 
1. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 
2. Especialização do território; 
3. Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 
4. Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 
5. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 
6. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 
 
Para a implementação destes objetivos estratégicos, a ENF formula vários objetivos específicos e medidas de intervenção, 
neles se enquadrando (destaque para os que mais diretamente se relacionam com o âmbito e objetivos do presente Plano):  
 
a) Defesa da floresta contra incêndios;  
b) Proteção contra agentes bióticos nocivos;  
c) Recuperação e Reabilitação de ecossistemas florestais afetados;  
d) Conservar o solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação;  
e) Conservar o regime hídrico;  
f) Adequar as espécies às características da estação;  
g) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas;  
h) Promover a resiliência da floresta;  
i) Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos;  
j) Diversificar as atividades e os produtos nas explorações florestais. 
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Quadro n.º 9 - Convenção Europeia da Paisagem (CEP) 

Convenção Europeia da Paisagem (CEP) 
Instrumento de aprovação 
Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/conv-paisag 
Sumário 
Transposição da Convenção Europeia da Paisagem, assinada em Florença, em 20 de outubro de 2000, cujo objetivo central é 
promover a proteção, a gestão e o ordenamento da paisagem e organizar a cooperação europeia neste domínio. 
 
A CEP tem por objetivo principal “promover a proteção, a gestão e o ordenamento da paisagem e organizar a cooperação 
europeia neste domínio (artigo 3.º). Da Convenção assinala-se ainda as referências seguintes: 
 
Âmbito de aplicação:  
“Aplica-se tanto a paisagens que possam ser consideradas excecionais como a paisagens da vida quotidiana e a paisagens 
degradadas” (artigo 2.º). 
 
Compromissos (apenas os que se aplicam mais diretamente ao contexto deste estudo):  
“Cada Parte compromete-se a (artigo 5.º): b) Estabelecer e aplicar políticas da paisagem visando a proteção, a gestão e o 
ordenamento da paisagem através da adoção das medidas específicas estabelecidas no artigo 6.º”; entre as quais se destaca 
– “estabelecer os instrumentos que visem a proteção, a gestão e ou o ordenamento da paisagem”; d) Integrar a paisagem nas 
suas políticas de ordenamento do território e de urbanismo, e nas suas políticas cultural, ambiental, agrícola, social e 
económica, bem como em quaisquer outras políticas com eventual impacte direto ou indireto na paisagem”. 
 
Naquele a paisagem é encarada como um recurso “(…) que desempenha importantes funções de interesse público nos campos 
cultural, ecológico, ambiental e social e que constitui um recurso favorável à atividade económica, cuja proteção, gestão e 
ordenamento adequados podem contribuir para a criação de emprego”. 
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Quadro n.º 10 - Plano Estratégico dos Resíduos Industriais (PESGRI 2001) e Plano Nacional de Prevenção de 
Resíduos Industriais 2000 – 2015 (PNAPRI 2000-2015) 

Plano Estratégico dos Resíduos Industriais (PESGRI 2001) 
Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais 2000 – 2015 (PNAPRI 2000-2015) 
Instrumento de aprovação 
Decreto-Lei n.º 89/2002, de 9 de abril 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Ambos com horizonte temporal até 2015  
Sitio internet 
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=208 
Sumário 
O PESGRI constitui um importante instrumento de planeamento destinado a fornecer aos responsáveis políticos e da 
Administração Pública e a todos os agentes da indústria nacional um conjunto fundamentado de orientações e recomendações 
tendentes a apoiar decisões em matéria de recolha e tratamento de resíduos industriais.  
O PNAPRI (2000-2015) é elaborado no contexto do PESGRI como parte integrante na estratégia de gestão prioritária dos 
resíduos industriais a médio/longo prazo. 
 
Assenta em princípios fundamentais, tendo como base a hierarquia das opções de gestão estabelecida na Estratégia 
Comunitária de Gestão de Resíduos adotada por Resolução do Conselho de Ministros da União Europeia de 24 de fevereiro 
de 1997. Preconiza preferencialmente a prevenção, seguida de reutilização, reciclagem, valorização e a deposição como 
destino final, esgotadas as outras soluções. 
 
Esta estratégia assenta em seis princípios fundamentais: 
1. Conhecer, em permanência, a sua quantidade e características; 
2. Minimizar a sua produção na origem; 
3. Promover a instalação - por fileira - de unidades de reutilização ou reciclagem; 
4. Utilizar tecnologias de tratamento integradas e complementares que privilegiem a sua reutilização e reciclagem; 
5. Promover a eliminação do passivo ambiental; 
6. Garantir, tendencialmente, a autossuficiência do País. 
 
O tipo de resíduos identificados neste Plano associados à atividade extrativa são os seguintes - Indústria extrativa (CAE — 
Rev. 2, secção C) - Classes CER: 
01 - Resíduos de prospeção e exploração de minas e pedreiras. 
13 - Óleos usados. 
15 - Embalagens. 
16 - Resíduos não especificados (equipamento fora de uso). 
20 - Resíduos do comércio, indústria e serviços, similares aos urbanos. 
 
A Produção de resíduos industriais neste setor é de 26,92%. 
 
O seu capítulo 5 –“Metodologia de abordagem: Graus e reflexos” reflete o seguinte: 
“Assim, na indústria extrativa, a esmagadora maioria dos resíduos pertinentes pertence ao grupo CER intitulado «Resíduos de 
prospeção e exploração de minas e pedreiras e dos tratamentos posteriores das matérias extraídas». Estes resíduos 
encontram-se na sua quase totalidade depositados à superfície ou no subsolo, sendo muito limitados os esforços para os 
valorizar. Em termos de valorização aponta duas opções: a redução e a reciclagem. Com estas operações possibilita-se a 
recuperação de matérias, principalmente inorgânicas, com valor económico suficiente para ingressarem (ou regressarem) no 
circuito económico. O problema da valorização destes resíduos em termos de tratamento é muito dificultado pelo facto de se 
tratarem, na sua grande maioria, de substâncias incombustíveis e, por conseguinte, impraticáveis no sentido da sua valorização 
energética. 
 
A opção que se impõe passa pela reconversão ambiental de antigas minas e pedreiras e pelo decidido incremento de atenção 
pelo confinamento seguro em aterro, de acordo com a legislação já em vigor. 
 
O PNAPRI (vigente até 2015) é um instrumento de planeamento da Administração Pública e também de todos os agentes 
económicos, objetivando prioritariamente para a redução da perigosidade e quantidade dos resíduos industriais, não só pela 
aplicação de medidas e tecnologias de prevenção aos processos produtivos inseridos na atividade industrial (incluindo a 
valorização energética interna dos resíduos produzidos), mas também, através da mudança do comportamento e da atitude 
dos agentes económicos e dos próprios consumidores.    
  
O objetivo último deste Plano é a redução da quantidade e perigosidade dos resíduos industriais gerados nos sistemas 
produtivos, removendo e dinamizando a adoção, por partes das Empresas industriais, de medidas e de tecnologias de 
prevenção.  
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Quadro n.º 11 - Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água (PNUEA) 

Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água (PNUEA) 
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de junho 
Nível 
Nacional 
Vigência 
2012-2020 
Sitio internet 
http://www.apambiente.pt/_zdata/CONSULTA_PUBLICA/2012/PNUEA/Implementacao-PNUEA_2012-2020_JUNHO.pdf 
Sumário 
O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) é um instrumento de política nacional para um uso eficiente da 
água, cujas linhas orientadoras resultaram de um importante esforço interministerial e interdepartamental com a coordenação 
do extinto Instituto da Água (INAG), apoiado tecnicamente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 
O PNUEA é um instrumento integrador de políticas, dadas as ligações entre a energia, a água, a indústria e a agricultura. 
 
O PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - é um instrumento de política ambiental nacional que tem como 
principal objetivo a promoção do Uso Eficiente da Água em Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, 
contribuindo a redução das pressões quantitativas e qualitativas sobre as massas de água.  
 
O PNUEA associa a melhoria da eficiência de utilização da água à consolidação de uma nova cultura de água em Portugal, 
através da qual este recurso seja crescentemente valorizado, não só pela sua importância para o desenvolvimento humano e 
económico, mas também para a preservação do meio natural, numa ótica de desenvolvimento sustentável e respeito pelas 
gerações futuras. Pretende-se alcançar ainda a redução dos volumes de cargas poluentes rejeitadas para os meios hídricos e 
a redução dos consumos de energia, aspetos fortemente dependentes dos usos da água. 
 
Objetivos estratégicos para o setor industrial: 
- Otimização do uso da água na unidade industrial, sem prejuízo na eficiência dos processos e operações em que decorre esta 
utilização, tal como no âmbito da aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) no contexto do regime de Prevenção e 
Controlo Integrados da Poluição (PCIP); 
- Limitação dos impactos no meio ambiente associados às descargas de águas residuais industriais, conseguida através de 
uma melhor gestão do ciclo da água, no sentido da prevenção ligada a uma maior poupança já prevista em sede da PCIP. 
 
Objetivos específicos para o setor industrial: 
- Redução dos consumos de água e dos volumes de águas residuais geradas através da adequação de procedimentos, 
utilização mais eficiente de equipamentos e dispositivos e a adoção de sistemas de reutilização/recirculação da água; 
- Redução do consumo de água na unidade industrial através da diminuição das perdas reais nos sistemas de distribuição; 
- Redução do consumo de água na unidade industrial racionalizando a água através de alterações efetuadas ao nível dos 
processos de fabrico industrial; 
- Utilização na unidade industrial de águas residuais ou remanescentes, provenientes de outros processos nos sistemas de 
arrefecimento e na lavagem de equipamentos; 
- Redução do consumo de água na unidade industrial através da alteração de hábitos dos utilizadores; 
- Redução do consumo de água na unidade industrial recuperando o vapor de água gerado nos sistemas de aquecimento da 
unidade industrial. 
 
METAS 
Atingir, até 2020 as eficiências de uso da água para 80 %, no setor urbano, 65 % no setor agrícola e 15 % no setor industrial. 
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Quadro n.º 12 - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR) 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR) 
Instrumento de aprovação 
Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril - Aprova a estratégia para o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais, 
para Portugal continental no período 2014-2020, designada por «PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de 
abastecimento de águas e saneamento de águas residuais» 
Nível 
Nacional 
Vigência 
2014-2020 
Sitio internet 
http://apambiente.pt/ajaxpages/destaque.php?id=577 
Sumário 
O PENSAAR 2020 – uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, dá 
continuidade às anteriores estratégias definidas para o sector. No PEAASAR II (2007-2013) foram estabelecidas orientações e 
fixados objetivos de proteção de valores ambientais no contexto da atividade do sector, com particular destaque para as boas 
práticas ambientais e para a gestão integrada dos recursos hídricos, o uso eficiente da água, a gestão das águas pluviais numa 
perspetiva ambiental, a gestão das lamas produzidas nas ETA e nas ETAR, a problemática do tratamento de efluentes 
industriais, com particular destaque para os efluentes agroindustriais, a ecoeficiência energética, a gestão patrimonial de 
infraestruturas, as exigências ambientais a nível da contratação e a monitorização ambiental. 
 
Face aos novos desafios do sector, o PENSAAR 2020 define uma estratégia voltada para um novo paradigma, focalizada na 
gestão eficiente dos recursos, menos centrada na realização de infraestruturas para aumento da cobertura e focalizando-se 
mais na gestão dos ativos, seu funcionamento e na qualidade dos serviços prestados com uma sustentabilidade abrangente. 
O PENSAAR 2020 é um dos pilares da reestruturação do setor das águas, a qual visa nomeadamente garantir a continuidade, 
universalidade, qualidade e sustentabilidade na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e saneamento de 
águas residuais.  
 
O Plano estratégico foi elaborado com base nos seguintes pressupostos: 
a) Apoiar a estratégia nas bases sólidas que foram criadas no passado, nomeadamente através dos planos estratégicos 

anteriores construindo sobre aquilo que merece a aceitação geral dos parceiros setoriais;  
b) Identificar e clarificar de uma forma consistente e com base em dados concretos as causas dos problemas que afetam o 

setor;  
c) Definir a estratégia com base em objetivos de sustentabilidade em todas as suas vertentes – técnica, ambiental, económica, 

financeira e social – de modo a criar um contexto de aceitação global a médio (2014-20) e a longo prazo (para além de 
2020); 

d) Agregar essa estratégia de sustentabilidade a médio e longo prazo a uma parceria ganhadora em que todos os atores 
setoriais possam associar-se e obter ganhos partilhados, permitindo um salto qualitativo do setor, à semelhança do 
passado, quando foi possível reunir esse consenso e compromisso alargados; 

e) Criar uma estratégia dinâmica cuja implementação possa ser assegurada através de um Grupo de Apoio à Gestão (GAG), 
que garanta o apoio à boa governança do setor de uma forma contínua, formulada no Plano de Gestão proposto, incluindo 
a monitorização e atualização anual do PENSAAR 2020 a partir de uma plataforma de informação setorial a nível nacional 
que integre os dados das entidades responsáveis pelo planeamento e regulação do setor, partilhada por todos os parceiros 
setoriais e acessível aos utilizadores e cidadãos; 

f) Contribuir para um setor de excelência com desempenho elevado num contexto que exige também solidariedade e 
equidade, permitindo conciliar forças potencialmente divergentes intrínsecas a um setor que produz um bem económico e 
social. 

 
A partir do balanço do PEAASAR II e do diagnóstico da situação atual, foram definidos 5 objetivos estratégicos, também 
designados por Eixos, que sustentam a visão para o setor:  
Eixo 1: Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água; 
Eixo 2: Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 
Eixo 3: Otimização e gestão eficiente dos recursos; 
Eixo 4: Sustentabilidade económico-financeira e social; 
Eixo 5: Condições básicas e transversais. 
 

 

  



Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

 
 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  |  Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda.                      101 

Quadro n.º 13 - Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE 2016)  

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE 2016) e Plano de Nacional Ação 
para as Energias Renováveis (PNAER 2020) 
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/04/07000/0202202091.pdf 
Sumário 
O PNAEE e o PNAER são instrumentos de planeamento energético que estabelecem o modo de alcançar as metas e os 
compromissos internacionais assumidos por Portugal em matéria de eficiência energética e de utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis. 
 
Os objetivos revistos do PNAEE e do PNAER visam: 
a) Cumprir todos os compromissos assumidos por Portugal de forma economicamente mais racional; 
b) Reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa, num quadro de sustentabilidade; 
c) Reforçar a diversificação das fontes de energia primária, contribuindo para aumentar estruturalmente a segurança de 
abastecimento do País; 
d) Aumentar a eficiência energética da economia, em particular no setor Estado, contribuindo para a redução da despesa 
pública e o uso eficiente dos recursos; 
e) Contribuir para o aumento da competitividade da economia, através da redução dos consumos e custos associados ao 
funcionamento das Empresas e à gestão da economia doméstica, libertando recursos para dinamizar a procura interna e novos 
investimentos. 
 
METAS 
Para o setor industrial: 
Impacto do PNAEE 2016 em economias de Energia Primária (até 2020):  
Economia de energia primária acumulada: 261.397 tep;  
Benefícios económicos alcançados através da economia em energia primária: 202,1 M€ 
Impacto do PNAEE 2016 nas emissões de CO2 (até 2020):  
Redução da emissão de gases com efeito de estufa: 890.765 t;  
 
No quadro das metas europeias «20–20–20», que visam alcançar, em 2020, (i) 20% de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa relativamente aos níveis de 1990, (ii) 20% de quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo 
final bruto e (iii) 20% de redução do consumo de energia primária relativamente à projeção do consumo para 2020 (efetuada a 
partir do Baseline 2007 por aplicação do modelo PRIMES da Comissão Europeia), mediante um aumento da eficiência 
energética, foi estabelecido para Portugal, para o horizonte de 2020, um objetivo geral de redução no consumo de energia 
primária de 25% e um objetivo específico para a Administração Pública de redução de 30%. No plano da utilização de energia 
proveniente de fontes endógenas renováveis, pretende-se que os objetivos definidos de, em 2020, 31% do consumo final bruto 
de energia e 10% da energia utilizada nos transportes provir de fontes renováveis, sejam cumpridos ao menor custo para a 
economia. Em simultâneo, pretende-se reduzir a dependência energética do país e garantir a segurança de abastecimento, 
através da promoção de um mix energético equilibrado. 
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Quadro n.º 14 - Planos e Programas para a Melhoria da Qualidade do Ar (PPar) 

Planos e Programas para a Melhoria da Qualidade do Ar (PPar)  
Instrumento de aprovação 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro 
Nível 
Nacional/Regional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://jpn.c2com.up.pt/documentos/ciencia/pr_exec_planos_melhoria_ar_norte.pdf   
Sumário 
O DL n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. 
 
O DL n.º 102/2010, de 23 de Setembro, estipula que sejam estabelecidas as listas das zonas e aglomerações em que os níveis 
de poluentes são superiores ao valor limite, acrescido ou não da margem de tolerância, consoante esta se aplique, e aquelas 
em que os níveis de ozono no ar ambiente são superiores aos valores alvo. 
 
Nas zonas e aglomerações identificadas devem ser elaborados planos de qualidade do ar e adotadas as medidas necessárias 
destinadas ao cumprimento, dentro do(s) prazo fixado(s), do(s) valor(es) limite(s) excedido(s). 
 
Na elaboração dos planos deve ser avaliada a situação existente considerando as medidas que estão definidas no âmbito de 
outras estratégias e que podem influenciar a qualidade do ar, nomeadamente o Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas (PNAC), a Prevenção e Controlo Integrados de Poluição (PCIP) e o Programa para os Tetos de Emissão Nacionais 
(PTEN). Caso se verifique que estas políticas e instrumentos não são suficientes para o cumprimento, na data estipulada, dos 
valores limite, será necessário aplicar medidas adicionais de acordo com os poluentes e tipos de fontes em causa. Estas 
medidas e respetivas relações de custo-eficácia e custo-benefício são equacionadas nos planos de qualidade do ar. 
 
No âmbito do presente estudo, poderão ser adotadas, como referência, as medidas previstas no Programa de Execução do 
Plano de Melhoria da Qualidade do Ar da Região do Norte (2007), para “redução das poeiras de obras de construção civil”. 
 
Identificação da medida proposta: As poeiras provenientes de locais de obras podem ser de dois tipos principais. O primeiro 
corresponde às emissões diretas das máquinas e motores associados às atividades de construção e, para as diminuir, deve 
impor-se o uso de filtros de partículas, por exemplo. O segundo corresponde às poeiras fugitivas, emitidas durante processos 
como o transporte, manuseamento e armazenamento de materiais ou as demolições. Para se evitar este tipo de emissões deve 
“regar-se” os materiais com água, assim como cobri-los. Deve-se também lavar os camiões à saída das obras e aplicar redes 
de malha fina que separem a zona da obra da via pública.  
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Quadro n.º 15 - Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNAAS) 

Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNAAS) 
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008, de 4 de junho 
Nível 
Nacional 
Vigência 
2008-2013 
Sitio internet 
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=90&sub2ref=124 
Sumário 
O Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNAAS), co-coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela 
Direcção-Geral da Saúde (DGS) visa melhorar a eficácia das políticas de prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde 
com origem em fatores ambientais, promovendo a integração do conhecimento e a inovação e, desta forma, contribuir também 
para o desenvolvimento económico e social do país.  
 
O Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 2008- 2013 (PNAAS) tem como desígnio melhorar a eficácia das políticas de 
prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde com origem em fatores ambientais, promovendo a integração do 
conhecimento e a inovação, contribuindo também, desta forma, para o desenvolvimento económico e social do país. 
Constituem objetivos do PNAAS: 
1. Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde do indivíduo e das comunidades a eles expostos; 
2. Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar os riscos para a saúde 

associados a fatores ambientais; 
3. Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco; 
4. Construir uma rede de informação que reforce o conhecimento das inter-relações Ambiente e Saúde. 
 
Vetores de Intervenção do Plano: 
Vetor I – Integração de Informação e Investigação Aplicada; 
 
Vetor II – Prevenção, Controlo e Redução de Riscos; 
Ação programática II.1: Sistema de previsão da qualidade do ar e alerta à população: Consolidar um sistema de previsão da 
qualidade do ar e implementar mecanismos adequados de comunicação à população de situações de risco para a saúde 
humana resultantes de contaminação atmosférica. 
Ação programática II.9: Sistema de alerta e resposta a questões emergentes: Planear as respostas apropriadas a questões 
emergentes, em articulação com os modelos instituídos nas redes internacionais, criando um sistema integrado de 
monitorização e vigilância permanentes na área Ambiente e Saúde e implementando um sistema de resposta integrada, que 
possibilite intervenções atempadas e apropriadas conducentes à diminuição dos efeitos dos fatores de risco na saúde. 
 
Vetor III – Informação, Sensibilização, Formação e Educação; 
Ação programática III.2: Informação e sensibilização do Público em geral e/ou sectores específicos: Promover a sensibilização 
do público em geral e/ou dos profissionais ligados a sectores específicos, divulgando informação e melhorando os 
conhecimentos relativos à inter-relação Ambiente e Saúde. 
 
Vetor IV – Concertação de Políticas e Comunicação do Risco; 
Ação programática IV.2: Estratégia de comunicação do risco: Definir modelos e linhas de orientação para comunicação do risco 
e planear e implementar estratégias neste âmbito. 
 
Vetor V — Articulação com as Iniciativas Internacionais de Ambiente e Saúde. 
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Quadro n.º 16 - Diploma da Responsabilidade Ambiental  

Diploma da Responsabilidade Ambiental 
Instrumento de aprovação 
Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho (Diploma da Responsabilidade Ambiental) alterado pelo DL n.º 245/2009, de 22 de 
setembro, pelo DL  n.º 29-A/2011, de 1 de março e pelo DL  n.º 60/2012, de 14 de março. 
Nível 
Nacional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH1/PGRH1_RNT 
Sumário 
Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 
2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, que aprovou, com base no princípio do poluidor-
pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a 
alteração que lhe foi introduzida pela Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de 
resíduos da indústria extrativa e pela Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril. 
 
O regime da responsabilidade ambiental aplica-se a danos ambientais ou ameaças iminentes desses danos, causados em 
resultado do exercício de uma qualquer atividade desenvolvida no âmbito de uma atividade económica, independentemente do 
seu carácter público ou privado, lucrativo ou não, abreviadamente designada atividade ocupacional. 
Neste contexto, entende-se por danos ambientais: 
1. Danos causados às espécies e habitats naturais protegidos, isto é, quaisquer danos com efeitos significativos adversos 

para a consecução ou a manutenção do estado de conservação favorável desses habitats ou espécies; 
2. Danos causados à água, isto é, quaisquer danos que afetem adversa e significativamente, nos termos da legislação 

aplicável, o estado ecológico, ou o potencial ecológico, e o estado químico e quantitativo das massas de água superficial 
ou subterrânea; 

3. Danos causados ao solo, isto é, qualquer contaminação do solo que crie um risco significativo para a saúde humana devido 
à introdução, direta ou indireta, no solo ou à sua superfície, de substâncias, preparações, organismos ou microrganismos. 

 
Nos termos do DL n.º 147/2008, de 29 de Julho, na sua atual redação, é obrigatória a adoção de medidas de prevenção (art. 
14.º) e reparação (art. 15.º) do dano ambiental ou ameaças de danos causados por parte de qualquer operador que exerça: 
1. Uma atividade ocupacional listada no anexo III do diploma e que, independentemente da existência de culpa ou dolo, cause 

um dano ambiental ou ameaça iminente desse dano, em resultado dessa atividade (responsabilidade objetiva), aplicável, 
no âmbito do presente estudo, às operações de gestão de resíduos da atividade de extração e transformação de pedra, 
incluindo a recolha, o transporte, a recuperação e a eliminação de resíduos; 

2. Uma atividade ocupacional distinta das enumeradas no anexo III do diploma e que, com dolo ou negligência, cause um 
dano ambiental ou ameaça iminente desse dano, em resultado da atividade (responsabilidade subjetiva). 
 

O DL n.º 147/2008, de 29 de julho (Diploma da Responsabilidade Ambiental) alterado pelo DL n.º 245/2009, de 22 de setembro, 
pelo DL n.º 29-A/2011, de 1 de março e pelo DL  n.º 60/2012, de 14 de março, estabelece o regime jurídico da responsabilidade 
por danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, que aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo à responsabilidade 
ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração que lhe foi introduzida pela Diretiva n.º 
2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de resíduos da indústria extrativa e pela Diretiva 
2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril, relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono. 
 
O regime da responsabilidade ambiental aplica-se a: 

1. Danos ambientais, nos termos do definido na alínea e) do n.º 1 do art. 11.º do diploma; 
2. Ameaças iminentes desses danos, definidas na alínea b) do n.º 1 do art. 11.º do diploma; 

Danos causados em resultado do exercício de uma qualquer atividade desenvolvida no âmbito de uma atividade económica, 
independentemente do seu carácter público ou privado, lucrativo ou não, abreviadamente designada atividade ocupacional. 
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Quadro n.º 17 - Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-Norte) (proposta) 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-Norte) (proposta) 
Instrumento de aprovação 
(não publicado) 
Nível 
Regional 
Vigência 
- 
Sitio internet 
http://www.ccdr-n.pt/pt/ordenamento-do-territorio/inst-de-gestao-territorial/ 
Sumário 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de fevereiro determina a elaboração do Plano Regional de 
Ordenamento da Região Norte (PROT-Norte), instrumento estratégico que, de acordo com o preâmbulo da referida Resolução, 
estabelecerá as linhas orientadoras do desenvolvimento, organização e gestão do território regional e deverá enquadrar não 
só os planos de nível municipal e as áreas sujeitas a planeamento especial mas também as grandes intervenções e os 
investimentos estruturantes a realizar na região. Este Plano aponta uma visão para a Região Norte suportando-se nas 
disposições do PNPOT e nos estudos do NORTE 2015 – que tem como visão - “A região do Norte será, em 2015, capaz de 
gerar um nível de produção de bens e serviços transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível 
europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por 
essa via, a coesão económica, social e territorial.” 
 
A versão disponível do PROT-Norte preconiza para a Região do Norte o seguinte: 
“A região do Norte será capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços transacionáveis que permita recuperar a 
trajetória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da 
sua população e promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial”. 
 
A proposta de ordenamento territorial da Região do Norte assenta em dois eixos fundamentais: 
“Eixo 1 – Estrutura de suporte à apropriação humana do território centrada no sistema urbano, enquanto conjunto articulado (i) 
dos pontos nodais de prestação de serviços, suporte da atividade económica e pólos promotores de competitividade e difusores 
de inovação, e (ii) dos sistemas de redes de conectividade como suporte dos fluxos de pessoas, bens, serviços e informação, 
tanto no interior da Região como entre esta e os territórios envolventes; 
Eixo 2 – Sustentabilidade da utilização do território, tanto do ponto de vista (i) da salvaguarda e qualificação dos valores 
patrimoniais e da sustentabilidade ambiental em sentido estrito, como (ii) da adoção de matrizes de ocupação do território, 
desenvolvimento de atividades e aproveitamento de recursos endógenos (hídricos, agroflorestais, geológicos, termais, 
energéticos, paisagísticos (…), garantidamente compatíveis e preferencialmente maximizadores daquela sustentabilidade”. 
 
São fixadas para a Região do Norte várias opções estratégicas territoriais, entre as quais se destacam: 
1. “Proteger a paisagem e ordenar os espaços protegidos como um pilar fundamental de desenvolvimento, de sustentabilidade 

e de expansão da atividade turística; 
2. Desenvolver o cluster florestal, estruturando a rede de Empresas e outras organizações que operam em atividades 

relacionadas com os recursos florestais e que se pretende que venham a constituir uma rede estratégica de base 
tecnológica; 

3. Assumir como prioridade estratégica a recuperação dos défices ambientais; 
4. Incentivar o aproveitamento de forma ambientalmente sustentável da riqueza em termos geológicos, nomeadamente rochas 

industriais e minérios metálicos.” 
 

Para a região Minho-Lima as Opções para o Desenvolvimento do Território, identificadas no PROT Norte/Sub-região Minho-
Lima, convergem para o referido em cima. 
O PROT sugere uma nova abordagem ao conceito de Ordenamento Mineiro e Ambiental, propondo que assente nos seguintes 
princípios: 
1. Analisar, estimar e calcular o volume de matérias-primas necessárias, presentemente e no futuro, de modo a que os 

recursos geológicos possam ser preservados e explorados quando necessário; 
2. Proceder a uma avaliação, inventariação e seleção dos recursos geológicos com potencial económico do ponto de vista 

extrativo e com qualidade, de modo a dar resposta às necessidades do mercado; 
3. Preservar e compatibilizar ações de exploração de recursos geológicos com outros recursos naturais não geológicos e que 

geralmente não são tidos em linha de conta quando se elaboram individualmente os referidos projetos de exploração. 
 
As Orientações Estratégicas/Ações definidas para o setor dos “Recursos Geológicos e Hidrogeológicos” apontam para:  
“A Administração Central, através dos seus organismos responsáveis pelo sector, deve promover a inventariação generalizada 
em base de dados georreferenciada dos recursos geológicos e hidrogeológicos, em exploração ou potenciais. 
 
No âmbito dos PMOT deve proceder-se, com base em informação sistematizada e disponibilizada pelas entidades responsáveis 
pelo sector a partir da inventariação, à mapificação e caracterização dos recursos geológicos e hidrogeológicos, nomeadamente 
através de: 
a) Caracterização genérica do substrato geológico nas suas condicionantes modeladoras dos tipos possíveis de usufruto do 
território por parte da comunidade; 
b) Identificação dos recursos minerais e hidrominerais e das indústrias extrativas existentes; 
c) Consideração das servidões administrativas relativas aos recursos geológicos; 



Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

 
 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  |  Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda.                      106 

d) Consideração das áreas potenciais para exploração de recursos geológicos; 
e) Identificação e inventariação de áreas com interesse geológico e patrimonial; 
f) Identificação de eventuais situações ou áreas críticas, conforme os diferentes tipos de riscos associados”. 
 
Em sede dos PMOT devem ser adotadas restrições regulamentares à instalação de fontes poluidoras ou perturbadoras da 
atividade em zonas próximas de potenciais recursos minerais, geotérmicos e hidrominerais, incluindo águas de nascente. 
 
Os IGT devem identificar a localização de zonas onde existam passivos ambientais e riscos industriais decorrentes de atividades 
mineiras e de exploração de massas minerais, bem como definir as premissas gerais para a sua recuperação. 
 
O PROT refere ainda para as situações de Núcleos de Pedreiras, como é o caso do NPPF, passa-se a citar: 
 
 “No caso de territórios onde existam núcleos importantes com várias unidades extrativas em laboração, deverão ser realizados 
estudos tendo em vista a definição de áreas de consolidação e eventual expansão da atividade, assim como a proposta de 
linhas gerais de atuação, dentro do quadro da legislação regulamentadora do sector, tendo em vista a criação de regras que 
obriguem à exploração racional dos recursos minerais, assim como ao respeito das regras ambientais e de ordenamento. 
 
“Nestes locais deverá igualmente regulamentar-se as ocupações de solo que possam concorrer com este tipo de atividade 
industrial tendo em vista a minimização de potenciais conflitos. 
As orientações e decisões sobre a expansão e regulação da indústria extrativa deverão ter em atenção os valores naturais e 
culturais existentes no território em causa. 
(…) 
A Administração Pública (Central e Municipal) deve também dar grande atenção às condições concretas a exigir na reposição 
dos terrenos no fim (total ou parcial) das atividades extrativas, para garantir a sua efetiva execução e assegurar que a mesma 
se realiza imediatamente após o termo da autorização ou o cessar da exploração; paralelamente, deverão ser elaborados e 
implementados programas de ação para a recuperação de áreas com passivos ambientais decorrentes de antigas pedreiras 
ou minas abandonadas”. 
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Quadro n.º 18 - Estratégia & Plano de Ação “ALTO MINHO 2020” 

Estratégia & Plano de Ação “ALTO MINHO 2020” 
Instrumento de aprovação 
- 
Nível 
Regional /sub-região Minho/Lima 
Vigência 
2020 
Sitio internet 
http://www.altominho2020.com/fotos/editor2/planodesenv_altominho_2014_2020.pdf 
Sumário 
A Estratégia “Alto Minho 2020” integra um Plano de Ação e um conjunto de nove programas de ação. O Plano de Ação pretende 
ser um referencial estratégico aberto a sugestões de todos os agentes que operam no território (entre 2014-2020), desde que 
se enquadrem nas prioridades da estratégia “Alto Minho 2020”. 
 
Entre as várias propostas destacam-se: 
 
Programa de Ação 4 – Alto Minho Sustentável 
Objetivo geral: A promoção do Alto Minho enquanto território sustentável exige uma gestão equilibrada dos recursos do território, 
ancorada na preservação dos elementos que definem a identidade do território sem, contudo, impedir a exploração do seu 
potencial de valorização e de encontrar soluções positivas para acompanhar as tendências em curso que emergem das 
dinâmicas da globalização e que reforçam a necessidade dos territórios se orientarem para novos modelos de desenvolvimento 
assentes numa economia de baixo carbono.  
 
Mostra-se, desta forma, fundamental que o Alto Minho consiga estabelecer no território um conjunto de mecanismos e 
processos, que envolvam uma multiplicidade de stakeholders, que permitam internalizar nos hábitos dos cidadãos, das 
instituições e das Empresas um conjunto de práticas “verdes” que respeitem e contribuam para a sustentabilidade do património 
natural, do património histórico e da biodiversidade da região. 
 
Objetivos específicos: Proteger e gerir, de forma ativa, o património natural e a biodiversidade, garantindo o equilíbrio entre a 
base ambiental e a base das atividades económicas desenvolvidas; Promover a eficiência energética nas Empresas, nos 
edifícios residenciais e na iluminação pública; Promover a reciclagem dos resíduos urbanos através da recolha seletiva; 
Estruturar um modelo de prevenção e gestão de riscos capaz de responder de forma ágil e flexível às ameaças ambientais; 
Melhorar a qualidade estética da paisagem com recuperação das zonas degradadas; Melhorar a eficiência no abastecimento e 
os níveis de qualidade da água e garantir a cobertura do território ao nível do saneamento básico.  
 
Entre os projetos previstos destaca-se: 
Projeto 4.3 - Recuperação de áreas degradadas 
Linhas de ação:  
a) Promoção de uma estratégia de recuperação de espaços degradados, priorizando estas intervenções de acordo com a 

proximidade a espaços de excelência ambiental e o impacte na paisagem rural;  
b) Reabilitação e recuperação ecológica de pedreiras;  
c) Conservação e reabilitação da rede hidrográfica, incluindo limpeza e desassoreamento de linhas de água, zonas 

ribeirinhas e das zonas húmidas, aplicação de técnicas de engenharia natural e recuperação das galerias ripícolas dos 
principais rios;  

d) Recuperação de áreas mineiras: projetos e obras de recuperação ambiental e respetivos estudos de impacte ambiental. 
 
Programa de Ação 6 – Alto Minho com potencial endógeno 
Objetivo geral: A valorização económica dos recursos endógenos do Alto Minho constitui-se como um motor para afirmação de 
um modelo de desenvolvimento competitivo. Com efeito, montanha, vales, rios e mar assumem-se como elementos âncora 
para o desenvolvimento de uma gama alargada de atividades (…) com capacidade para gerar emprego e criar riqueza de forma 
sustentada na região.  
 
Entre os projetos previstos destaca-se: 
Projeto 6.6 - Promoção da competitividade do sistema produtivo territorial da pedra 
Linhas de ação:  
a) Valorização do recurso endógeno pedra: licenciamento do setor, inovação do produto e dos meios produtivos e eficiência 

ambiental (redução de desperdícios energéticos e de resíduos);  
b) Requalificação ambiental e paisagística das pedreiras: (i) realização de um diagnóstico e plano de recuperação ambiental 

e paisagística, (ii) realização de um manual de boas práticas ambientais e (iii) elaboração de planos de pormenor para o 
setor extrativo e respetivo enquadramento no Plano Diretor Municipal;  

c) Diagnóstico de necessidades de formação para: dirigentes, operários, planos de formação avançados e especializados 
para o setor;  

d) Ações de marketing e promoção: (i) certificação do produto (marcação CE), (ii) criação de uma imagem de marca, (iii) 
desenvolvimento e promoção da fileira da pedra, (iv) participação em feiras setoriais nacionais e internacionais e (v) 
realização de uma feira nacional subordinada ao tema da pedra. 
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Quadro n.º 19 - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF - AM) 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM) 
Instrumento de aprovação 
Decreto Regulamentar n.º 16/2007, de 28 de março 
Nível 
Regional 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs 
Sumário 
A elaboração dos PROF foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 118/2000, de 13 de Setembro, em 
consonância com a Lei de Bases da Política Florestal e as orientações e objetivos do Plano de Desenvolvimento Sustentável 
da Floresta Portuguesa, tendo sido aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º17/2007, de 28 de março. O PROF AM encontra-
se inserido na região agrária do Entre Douro e Minho, engloba os municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, 
Monção, Paredes do Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.  
 
“Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei de Bases da Política Florestal, nomeadamente os relativos à 
organização dos espaços florestais, determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de planos regionais 
de ordenamento florestal (PROF), cabendo a estes a explicitação das práticas de gestão a aplicar aos espaços florestais, 
manifestando um carácter operativo face às orientações fornecidas por outros níveis de planeamento e decisão política. 
 
“Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, adiante designados por PROF, são instrumentos de política sectorial, que 
incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e 
ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes 
espaços.” 
 
O plano regional de ordenamento florestal do Baixo Minho prossegue os seguintes objetivos estratégicos: 
a) Ultrapassar o risco de incêndio; 
b) Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos florestais, as pragas e as 

doenças; 
c) Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da área florestal ardida; 
d) Diminuição do número de ignições através da sensibilização e de uma mais intensa fiscalização; 
e) Promover uma deteção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz; 
f) Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas públicas e privadas com especial atenção para a 

planificação e gestão de Áreas Protegidas; 
g) Promover a recuperação e condução da regeneração natural, nomeadamente das espécies mais afetadas pelos incêndios 

e das manchas mais promissoras de folhosas autóctones; 
h) Adequar as espécies e os modelos de silvicultura à estação; 
i) Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à gestão florestal diversificado e 

descontinuado; 
j) Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das suas múltiplas funções, a sua 

sanidade e continuidade; 
k) Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas; 
l) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, a castanha, o mel, as plantas medicinais e aromáticas, 

os frutos silvestres e os cogumelos silvestres; 
m) Impulsionar o ordenamento silvo pastoril e a gestão das áreas de pastagem; 
n) Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer; 
o) Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação dos espaços e produtos 

florestais; 
p) Restauração das áreas florestais ameaçadas, danificadas ou com problemas erosivos e controlar o avanço da 

desertificação ou destruição pontual causada pelos incêndios florestais, pragas e doenças; 
q) Controlar e diminuir a área de incidência de invasoras lenhosas; 
r) Conservação do património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e paisagística da região e dos 

seus habitats naturais, com especial atenção para as Áreas Protegidas.” 
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Quadro n.º 20 - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (PGRH-Minho e Lima) 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (PGRH-Minho e Lima) 
Instrumento de aprovação 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-H/2013 , de 22 de março 
Nível 
Regional  
Vigência 
2015 
Sitio internet 
http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH1/PGRH1_RNT 
Sumário 
PGRH-Minho e Lima constitui um instrumento de planeamento que visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos 
recursos hídricos, dando coerência à informação para a ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir objetivos. 
 
Os PGRH visam, em particular, identificar os problemas mais relevantes das bacias hidrográficas, prevenindo a ocorrência de 
futuras situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos 
através da implementação de um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos ambientais estabelecidos na 
DQA. 
 
Entre os objetivos estratégicos que se propõe alcançar, encontram-se: 
“AT2 - Quantidade de Água – O programa de medidas visa promover a aplicação eficaz do Plano Nacional para o Uso Eficiente 
da Água (PNUEA), assim como condicionar, restringir e interditar as utilizações suscetíveis de comprometer o cumprimento 
dos objetivos específicos em termos de quantidade e de qualidade das massas de água, nomeadamente com o controlo das 
captações de águas superficiais e subterrâneas e outras infraestruturas hidráulicas, através do estabelecimento de um regime 
de licenciamento ou registo. “ 
 
“AT3 - Gestão de Riscos e Valorização do Domínio Hídrico – Enquadram -se medidas que permitem minimizar riscos de 
poluição e promover a valorização do domínio hídrico, dando ênfase ao continuum dos rios e à sua requalificação e 
renaturalização, assim como assegurar a implementação de um regime de caudais ecológicos para cada aproveitamento 
hidráulico”.  
 
“AT4 – Qualidade da água: proteger a qualidade das massas de água superficiais e subterrâneas, visando a sua conservação 
ou melhoria, no sentido de estas atingirem o bom estado e garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas de 
especial interesse, incluindo a manutenção de um regime de caudais ambientais e, em particular, de caudais ecológicos.” 
 
O programa de medidas visa, entre outros aspetos, a redução da contaminação de origem tópica e difusa, a proteção das 
massas de água e o uso eficiente da água. 
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Quadro n.º 21 - Plano Diretor Municipal 

Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima 
Instrumento de aprovação 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/2005, de 31 de março, com a sua 1.ª alteração publicada no Aviso n.º 4269/2012, 
16 de março (1ª alteração) 
Nível 
Local 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.cm-pontedelima.pt/ 
Sumário 
O presente Regulamento, a Planta de Ordenamento e a Planta de condicionantes estabelecem as regras e orientações a que 
deverá obedecer a ocupação, uso e transformação do solo no âmbito do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (Revisão). 
 
No que se refere à categoria de uso “Área para exploração de recursos geológicos” o PDM refere: 
“A área de exploração de recursos geológicos integra as áreas que possuem as características adequadas ao aproveitamento 
económico de massas minerais e depósitos minerais. A utilização destas áreas subordinar-se-á, estritamente, ao permitido 
pelos condicionamentos impostos pela legislação em vigor e pelas autoridades competentes através dos devidos pareceres, 
autorizações e ou licenciamentos obrigatórios, admitindo -se, complementarmente ao previsto no n.º 1, as seguintes ocupações 
e utilizações: 
a) Operação de gestão de resíduos diretamente relacionados com a atividade de exploração ou adequados para a 
requalificação ambiental da área; 
b) Instalação de estabelecimentos industriais onde se desenvolvam atividades de transformação diretamente relacionadas com 
a exploração; 
c) Anexo destinado ao uso complementar e dependente, de ocupações e utilizações previstas no presente artigo. 
 
“A área de explorações das massas minerais existentes pode ser sujeita a expansão, mediante declaração prévia de Interesse 
Municipal”. 
 
Refere ainda: “As zonas englobadas nesta área que não estejam em atividade de exploração terão uso preferentemente 
florestal, devendo promover -se a sua recuperação paisagística”. 
 
“Sem prejuízo da legislação aplicável, a Câmara Municipal de Ponte de Lima promoverá a racionalização do exercício da 
exploração de massas minerais e de concessões mineiras, da sua transformação e comercialização e o cumprimento dos 
condicionamentos e obrigações decorrentes dos respetivos processos de licenciamento”. 
 
Indica genericamente as condições para o desenvolvimento da atividade: 
“a) Respeitar as zonas de defesa previstas na legislação; 
b) Adotar medidas tendentes à redução do impacte ambiental e à preservação da qualidade do meio envolvente, durante o 
exercício da atividade licenciada; 
c) Promover, quando cesse a exploração da atividade, a execução de medidas de segurança e de recuperação ambiental e 
paisagística adequadas, de acordo com a legislação em vigor”. 
 
No que se refere ao uso florestal - Área predominantemente florestal de produção condiciona – o PDM refere: “Esta área destina 
-se ao uso florestal, condicionado à exploração intensiva dos solos, não sendo permitidas quaisquer construções, exceto 
quando destinadas à prevenção e combate de fogos florestais e com aprovação das entidades competentes. Nesta área não 
são permitidas mobilizações do solo suscetíveis de promover ou aumentar o seu grau de erosão e degradação”. 
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Quadro n.º 22 - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI (2008 – 2012) 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI (2013-2017) 
Instrumento de aprovação 
- 
Nível 
Municipal 
Vigência 
O PMDFCI tem uma vigência de cinco anos (2013-2017) 
Sitio internet 
http://www.cm-pontedelima.pt/ 
Sumário 
A elaboração deste Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios (PMDFCI) encontra-se determinada pelo n.º 4 do 
Art.º 7 e pelo Art.º 10 do DL n.º124/2006 de 28 de Junho, que estabelecem os elementos do Planeamento e as medidas e 
ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Proteção da Floresta contra incêndios. 
 
Este Plano prevê determinadas ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, 
inclui a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência 
de incêndios, como preconizado no n.º 1 do artigo 10º do DL 124/2006, de 28 de Junho. Baseia-se nos principais eixos 
estratégicos definidos no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios (PNDFCI), sendo eles: 
1.º Eixo Estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 
2.º Eixo Estratégico: Redução da incidência dos incêndios 
3.º Eixo Estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios. 
4.º Eixo Estratégico: Recuperação e reabilitação dos ecossistemas 
5.º Eixo Estratégico: Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz 
 
As ações que sustentam este Plano procuram satisfazer, no melhor possível, os objetivos e as metas preconizadas nestes 
cinco eixos estratégicos, sendo organizadas e hierarquizadas em função do seu impacto esperado na resolução dos problemas 
identificados neste concelho. 
 
Eixo estratégico I – Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais Neste eixo de atuação aplicam-se 
estrategicamente sistemas de gestão de combustível e ações de prevenção que permitam aumentar o nível de segurança de 
pessoas e bens e tornar os espaços florestais mais resilientes à ação do fogo. 
 
Eixo estratégico II – Redução da incidência dos incêndios 
Neste eixo, considera-se que o objetivo estratégico é educar e sensibilizar as populações e melhorar o conhecimento das 
causas dos incêndios e das suas motivações. Os objetivos operacionais serão sensibilizar os vários segmentos populacionais 
analisados através da implementação de campanhas adequadas e fiscalizar metodicamente áreas prioritárias consideradas 
mais críticas, considerando a identificação das principais causas e motivações de incêndio. 
 
Eixo estratégico III - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos Incêndios Neste capítulo define-se a organização e a 
gestão de um dispositivo de mobilização preventiva de meios, tendo em conta a disponibilidade dos recursos, de forma a 
garantir a deteção e extinção rápidas dos incêndios, antes que eles assumam grandes proporções. 
 
Eixo Estratégico IV - Recuperação e reabilitação dos ecossistemas 
O objetivo estratégico deste eixo é o de recuperar e reabilitar os ecossistemas, considerando-se que os objetivos operacionais 
são a avaliação e mitigação dos impactos causados pelos incêndios e a implementação de estratégias de reabilitação a longo 
prazo.  
 
Eixo Estratégico V – Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz Este eixo tem como objetivo estratégico 
operacionalizar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios no âmbito da Lei n.º º 14/2004 de 8 de Maio e 
tem como objetivos operacionais o fomento das operações de DFCI e a concretização do apoio técnico e logístico. 
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Quadro n.º 23 - Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil - PME 

Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil – PME 
Instrumento de aprovação 
- 
Nível 
Municipal 
Vigência 
Vigente 
Sitio internet 
http://www.cm-pontedelima.pt/ 
Sumário 
A elaboração do Plano Municipal de Emergência (PME) é da responsabilidade da Câmara Municipal de Ponte de Lima e visa 
estabelecer um conjunto de normas e de procedimentos que permite desencadear as operações de proteção civil. 
 
Os principais objetivos do PME são:  
a) Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à minimização dos efeitos 

adversos de um acidente grave ou catástrofe;  
b) Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em 

estruturas de proteção civil;  
c) Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver;  
d) Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção das Entidades 

intervenientes;  
e) Inventariar os meios e recursos disponíveis para ocorrer a um acidente grave ou catástrofe;  
f) Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou catástrofes e restabelecer o mais 

rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade;  
g) Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios e 

recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique;  
h) Habilitar as Entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e prontidão necessário à gestão de acidentes 

graves ou catástrofes;  
i) Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua preparação, a assunção 

de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à emergência.  
 
De acordo com o PME, os principais riscos identificados no Concelho dividem-se em naturais (incêndios florestais, cheias e 
inundações) de origem tecnológica (incêndios urbanos, acidentes industriais, acidentes rodoviários e transporte de mercadorias 
perigosas). 
 
Daqueles, na área de intervenção do PIER os riscos mais prováveis de ocorrer, entre os naturais: incêndios florestais; entre os 
tecnológicos: acidentes industriais (p.ex. queda de rochas, desabamentos/deslizamentos de terras, acidentes rodoviários e 
transporte de mercadorias perigosas (p.ex. explosivos, combustíveis). 
 
O PME define todos os procedimentos que permitem desencadear as operações de proteção civil neste tipo de acidentes. 
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Anexo II - Pareceres e síntese das alterações introduzidas no processo de Avaliação 

Ambiental após consulta às Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas 

(ERAE) na fase de Definição de Âmbito 
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Quadro n.º 1 – Síntese das alterações introduzidas no processo de Avaliação Ambiental após consulta 

às Entidades com responsabilidades ambientais específicas (ERAE) na fase de Definição de âmbito 

ERAE Proposta de alteração Alteração 

CCDR-N 

Ofício ref.ª 
DSOT/DPGU 
P. 453820 
ID 1665318 
 

FCD Riscos e Qualidade Ambiento/ Critério Riscos 
naturais e tecnológicos - quanto ao objetivo de 
sustentabilidade Minimizar riscos de incêndios 
florestais, sugere-se prever, em futuras Diretrizes de 
planeamento/gestão, a adopção de medidas 
especiais de defesa: reservas de água através da 
retenção das águas pluviais, equipamento de 
1ºintervenção, outras medidas de autonomia de 
defesa; 

Foi atendido, em particular, no que se refere a 
medidas especiais de defesa e constituição de 
reservas de água.  

FCD Desenvolvimento socioeconómico e emprego, 
Critério Dinamização empresarial - para além de 
impulsionar a criação/manutenção das Empresas no 
setor, sugere-se prever a organização associativa 
e/ou valorização da competitividade (normalização, 
certificação, marketing, etc); 

Foi atendido parcialmente, sendo que a elaboração 
deste PIER integra-se num projeto mais vasto, 
designado por “Granito das Pedras Finas de Ponte de 
Lima”- Operação NORTE-08-0569-FEDER-000038, 
que inclui para além desta, outras especificamente 
dedicadas ao marketing, certificação e design de 
novos produtos.  

Objetivo de sustentabilidade - Potenciar captura e 
armazenamento de C02 - sugere-se acrescentar a 
minimização das emissões atmosféricas. 

A alteração foi contemplada neste Relatório 
Ambiental.  

 

Quadro de Referência Estratégica (página 34) - 
sugere-se excluir o PANCD, uma vez que a área-
plano não se integra em área de suscetibilidade à 
desertificação. 

O PANCD foi excluído do QRE. 

 
ANPC 
 
Ofício refª 
15248/CDOS
16/2014 
 

Inclusão de um objetivo de sustentabilidade no 
critério de avaliação Riscos Naturais e Tecnológicos, 
designadamente “Minimizar risco de explosão 
decorrente das operações inerentes às atividades 
de exploração da rocha”, e inclusão de respetivos 
indicadores associados “Risco de Ocorrência (%)” e 
“N.º de Ocorrências (n.º)”. 

A alteração foi contemplada neste Relatório 
Ambiental, dando assim uma maior preponderância 
àquela componente.  

 

Inclusão de Indicador Risco de Ocorrência (%) no 
objetivo de sustentabilidade “Minimizar riscos de 
incêndios florestais”. 

A alteração foi contemplada neste Relatório 
Ambiental. 
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Anexo III - Pareceres e Notas justificativas da ponderação efetuada pela Câmara 

Municipal de Ponte de Lima em resposta às sugestões e recomendações das ERAE após 

apreciação da 1.ª proposta do PIER-NPPF, incluindo a apreciação do processo de AAE na 

fase de Relatório Ambiental - Conferência Procedimental realizada a 07.01.2016 
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1. Pareceres 
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2. Notas justificativas da ponderação efetuada 

Seguem-se os extratos do parecer e esclarecimentos da forma como foram introduzidas as sugestões 

e recomendações na nova versão do PIER-NPPF.  

2.1 Parecer da CCDR-Norte (pág. 09/22 da Ata da reunião, de 07.01.2016) 

2.1.1 Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 

Conforme foi publicado através do Aviso n.º 4576/20 14, de 3 de Abril, a Camara Municipal de Ponte 
de Lima, em reunião de câmara pública de 17 de março de 2014, deliberou iniciar o processo de 
elaboração e o período de audiência prévia do Plano de Pormenor (…). Foi determinado um prazo de 
30 dias úteis (a contar da data da publicação) para a participação pública, (…) tendo sido dado 
cumprimento ao estabelecido no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT. Desconhece-se se aquela deliberação 
foi publicitada e se, durante a elaboração, a Autarquia facultou todos os elementos relevantes aos 
interessados. 

- A Câmara Municipal de Ponte de Lima procedeu à publicitação e divulgação da deliberação. As datas de 

publicitação do início do procedimento do PIER são -  DR 2ª série Aviso nº 4576/2014 de 3 de abril. 

A divulgação na comunicação social foi a seguinte: 

- Jornal de Notícias de 10/04/2014; 

- Jornal Expresso de 12/04/2014; 

- Jornal Correio da Manhã de 11/04/2014. 

Foram facultados para consulta os Termos de Referência, em conformidade com o RJIGT em vigor à data, 

expondo os fundamentos e a oportunidade da elaboração do Plano, ainda os objetivos principais e a sua 

articulação com a estratégia territorial do município, tal como o seu enquadramento na programação 

constante do Plano Diretor Municipal em vigor. 

 

2.1.2 Regulamento 

Sugere-se a introdução do índice no documento (regulamento). 

- Feito em conformidade.  

Do n.º 1 do artigo 1.º e do relatório deve ser retirada a menção à Portaria n.º 389/2005, de 5 de abril 
uma vez que a mesma já foi tacitamente revogada. 

- Feito em conformidade. 

No artigo 3.º deve ser feita menção aos demais instrumentos de gestão territorial em vigor na área do 
plano (…) (cfr. n.º 2 do artigo 27.º do DL 80/2015). 



Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

 
 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  |  Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda.                      157 

- Feito em conformidade (introduzida a referência aos Planos, conforme o novo RJIGT, no que se refere em 

particular no n.º 2 do artigo 27.º do DL 80/2015). 

(…) No n.º 2 do artigo 4.º deve ser feita menção à fundamentação da sua sustentabilidade económica 
e financeira como sendo elemento que acompanha o plano (conforme resulta da al. f) do n.º 2 do artigo 
107.º do referido diploma) (refere-se ao Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

- Feito em conformidade.  

Atenta a definição de resíduo de construção e demolição constante na al. gg) do artigo 3.º do Decreto-
Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação (que aprovou o regime geral aplicável à 
prevenção, produção e gestão de resíduos) deve ser reformulada a definição de “resíduos de 
construção e demolição” constante na al. m) do artigo 5.º. 

- Feito em conformidade.  

No n.º 3 do artigo 6.º deve substituir-se a palavra “elas” por “ela” uma vez que se parece estar a referir 
à legislação aplicável. 

- Feito em conformidade. 

No n.º2 do artigo 7.º, n.º1 do artigo 12.º e no artigo 34.º deve substituir-se a palavra “regulamento” por 
“plano”. 

- Feito em conformidade. 

Na al. c) do n.º 3 do artigo 7.º indicam-se os espaços canais como sendo uma categoria de solo. (…) 
esses espaços devem ser qualificados nas categorias de solo rústico indicadas no plano, corrigindo-se 
o regulamento, a planta de implantação e o relatório em conformidade. 

- Feito em conformidade.  

Sugere-se que o n.º 4 do artigo 10.º seja reformulado no sentido de se prever que deve ser sempre 
assegurada a recuperação da área que dela careça e para onde sejam requeridos novos 
licenciamentos. 

- A redação foi melhorada para reforçar a obrigatoriedade de recuperação total. As áreas que carecem de 

recuperação ambiental e que não se enquadram na categoria de uso Espaços Afetos à Atividade Extrativa–

Pedreiras serão objeto de uma ação de recuperação ambiental, conforme previsto no Programa de 

Execução e respetivo Plano de Financiamento.  

No n.º 1 do artigo 11.º refere-se que é permitida a construção de anexos de pedreira e proibida a 
ampliação de estabelecimentos industriais existentes. E no n.º 5 do mesmo artigo prevê-se que os 
anexos de pedreira, aquando do encerramento da pedreira, são integralmente demolidos, mas nada se 
refere sobre estabelecimento industrial existente. Por sua vez no relatório (pág. 111) refere-se que 
aquando do encerramento da pedreira, o estabelecimento de industria extrativa instalado no interior da 
área da pedreira denominada Monte de Antelas deverá finalizar a sua atividade e ser removido, exceto 
se no âmbito do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) aprovado se encontre previsto 
outro destino ou solução de utilização a que se alude no relatório. Ainda no relatório, pág. 118, refere-
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se que o estabelecimento ora mencionado, aquando do encerramento da pedreira, deverá finalizar a 
sua atividade e ser demolido. Recomenda-se que o regulamento (artigo 11.º) e o relatório sejam 
reformulados no sentido de haver coerência entre estes dois elementos sobre o destino a dar ao 
estabelecimento industrial, aquando do encerramento da pedreira. 

- Foi reformulado, reforçando-se a obrigação de demolição de todos os edifícios com a cessação da 

atividade. 

Sem prejuízo da pronúncia do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, sugere-se que 
na al. c) do n.º 2 do artigo 11.º se preveja que é sem prejuízo do disposto do n.º 4 do mesmo artigo 
(que impõe a observância das medidas de defesa da floresta contra incêndios definidas na lei e no 
plano municipal de defesa da floresta contra incêndios). 

- O ponto seguinte, n.º 3, do mesmo artigo, faz referência à observância das medidas de defesa da floresta 

contra incêndios definidas na lei e no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. A alínea c) 

do ponto 2 continua a ser pertinente já que algumas parcelas destinadas à exploração de recursos 

geológicos confrontam com outras pedreiras e/ou caminho de acesso interior no NPPF. 

No n.º 3 do artigo 12.º considera-se que também deveriam constar os seguintes objetivos gerais: 
“Privilegiar a reposição das condições naturais do terreno” e “Evitar a acumulação das águas pluviais 
após a modelação do terreno”. 

- Feito em conformidade. 

Considera-se que deve ser eliminado o n.º 5 do artigo 12.º. Após modelação do terreno, as condições 
naturais de drenagem devem estar asseguradas, pelo que não existe a necessidade das bacias de 
retenção de sedimentos. 

- Feito em conformidade. 

Considera-se que deve ser eliminado o n.º 6 do artigo 12.º. 

- Feito em conformidade. 

No n.º 17 do artigo 12.º prevê-se que os planos ambientais e de recuperação paisagística (PARP) em 
vigor devem ser revistos no sentido de se compatibilizarem com o estabelecido no regulamento. Ora, 
no relatório (pág. 89 e 90) refere-se que das 19 parcelas situadas na área integrada no plano, 18 
possuem licença de exploração provisória ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 
de outubro, emitida pela Direção Regional de Economia do Norte, não se afigurando por isso que 
disponham de PARP aprovado. Pelo que deve ser retirada esta disposição (A mesma observação vale 
para o disposto no n.º 5 do artigo 22.º, por se afigurar que não existem planos de pedreira aprovados 
em vigor). Em todo o caso, é de referir caso existissem não podia o plano (no n.º 17 do artigo 12.º do 
regulamento) colocar em causa direitos adquiridos, devendo antes prever que seria recomendável que 
os PARP em vigor fossem revistos para se compatibilizarem com o PIER (conformando-se assim com 
o estabelecido no n.º 5 do artigo 41.º do DL 270/2001, de 6 de outubro, na sua atual redação). 

- Feito em conformidade. 
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Na al. a) do n.º 1 do artigo 15.º prevê-se que as edificações não podem exceder 2000 m2 de área de 
construção e um piso. No entanto, no relatório (pág. 124) refere-se, a propósito dos parâmetros a 
observar nos espaços afetos a atividades de transformação industrial de produtos geológicos-unidade 
de britagem, em 1500 m2 de área máxima de ocupação e um piso. Pelo que devem ser reformulados 
os elementos referidos (regulamento e relatório) para que haja coerência entre os mesmos. 

- Foi retificado. 

No n.º 3 do artigo 15.º refere-se que as edificações ou outras obras de construção civil têm que se 
implantar dentro do polígono definido na planta de implantação. Sugere-se que se se clarifique se se 
está, ou não, a referir à parcela. Sobre os afastamentos das edificações aos limites da parcela, 
estabelecidos no n.º 3 do artigo 15.º afigura-se imprescindível a pronúncia do ICNF. 

- As condições impostas aplicam-se no interior da parcela. A redação foi alterada para reforçar o pretendido 

e ainda sublinhar o cumprimento de todas as medidas de defesa da floresta contra incêndios, definidas na 

legislação aplicável e as disposições previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Na al. f) do n.º 2 do artigo 18.º deve ser descodificada a sigla SUBUOPG. 

- Foi descodificada. 

Considera-se que no artigo 19.º deve ficar explícito de quem é a obrigação de promover a recuperação 
das referidas áreas. 

- Foi efetuada a referência direta, explicitando de forma clara de quem é a obrigação de promover a 

recuperação.  

Na al. e) do artigo 27.º faz-se menção à seção II-Máquinas e Equipamentos do Regulamento Geral do 
Ruído, a qual só parece existir no DL 292/2000 de 14 de novembro (o qual já foi revogado parcialmente 
pelo DL 76/02, de 26 de março e totalmente pelo DL 9/2007, de 17 de janeiro). Situação que deve ser 
aferida e corrigida. 

- Foi retificado. 

Sobre o artigo 29.º afigura-se imprescindível a pronúncia da APA. 

- A APA não apresentou qualquer sugestão/recomendação sobre o aspeto. 

Estão previstas matérias no presente regulamento que não fazem parte do conteúdo material de um 
PIER, (cfr. artigo 104.º do DL 80/2015), como por exemplo artigo 23.º (projetos integrados), n.º 1 a 4, 
7, 8 e 10 do artigo 30.º (segurança e saúde). Ainda assim caso se pretenda manter essas normas refira-
se que o artigo 23.º do regulamento deverá reconduzir-se ao estabelecido no artigo 35.º do DL 270/, o 
que não parece ocorrer totalmente quando confrontado o n.º 4 do artigo 23.º com o n.º 3 do artigo 35.º 
do citado diploma, o que deve ser corrigido. Considera-se que a situação prevista no n.º 3 do artigo 
22.º apenas é válida aquando da existência de um projeto integrado. Sem prejuízo do mencionado infra, 
recomenda-se, caso se mantenha o artigo 30.º, que a sua epígrafe seja revista, uma vez que são 
abordadas questões de diferentes temáticas (ex.: Higiene e Segurança no Trabalho, Estabilidade 
Geotectónica, Combate a Incêndios). Considera-se que no n.º 7 do artigo o parágrafo deve terminar 
com a seguinte redação: “… um Plano de Monitorização, que deve ser integrado no Plano de Lavra”. 
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- Foram retiradas as matérias indicadas – “que não fazem parte do conteúdo material de um PIER, (cfr. 

artigo 104.º do DL 80/2015)” - designadamente o artigo 30.º (segurança e saúde) e artigo 23.º. Integraram-

se noutros artigos os aspetos identificados como pertinentes, em particular os que se referem a riscos e 

segurança. Foi feita a referência - “… um Plano de Monitorização, que deve ser integrado no Plano de Lavra” 

- agora com a reformulação do Regulamento, no número 8, do artigo n.º 10. 

 

2.1.3 Peças desenhadas  

Em relação à Planta da Situação Final Projetada, observando-se que a situação final, após 
recuperação, apresenta desníveis que aparentemente se afiguram excessivamente acentuados 
atendendo ainda a que a reposição das condições naturais do terreno deve ser contemplada, 
considera-se que esta planta deve ser objeto de revisão. 

- A peça desenhada foi substituída pela “Planta de usos previstos após cessação da atividade”. A planta 

referia-se à situação de extração projetada - máxima admissível, de acordo com limites definidos em 

regulamento). A modelação final após recuperação será definida aquando da concretização dos Planos de 

Pedreira, a qual deverá aproximar-se da situação inicial (conforme regulamento do PIER- “reposição das 

condições naturais do terreno”).  

Embora nas al. g) e h) do n.º 1 do artigo 6.º se faça menção às infraestruturas viárias e infraestruturas 
elétricas como sendo condicionantes legais, as mesmas não se encontram assinaladas na respetiva 
peça desenhada, o que deve ser colmatado. 

- Foram efetuadas alterações para garantir coerência entre os elementos que constituem o Plano. 

 

2.1.4 Peças escritas complementares 

Relatório com referência às “Disposições que altera no PDM de Ponte de Lima”, para uma melhor 
perceção das alterações introduzidas, recomenda-se que as mesmas se vejam, quando for caso disso, 
traduzidas ou ilustradas com o recurso a elementos gráficos. 

- Foram introduzidos os elementos gráficos. 

Quanto ao programa de execução, bem como o plano de financiamento mencionado no n.º 2 do artigo 
4.º, é de referir que os mesmos devem dar resposta cabal ao estabelecido no n.º 4 do artigo 146.º do 
DL 80/2015, pelo que devem ser colmatados. 

- Introduziu-se mais detalhe no sentido de melhor explicar a estratégia adotada e as intervenções 

delineadas, tendo-se para tal elaborado fichas de descrição de cada ação, que incluem por ação: objetivos 

específicos, entidades responsáveis pela execução e outras a envolver, estimativa do custo, prioridades e 

programação dos investimentos e fontes de financiamento. 
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2.1.5 Relatório Ambiental / RNT 

Considera-se que importava ter-se apresentado uma figura/esquema identificando claramente as 
diferentes fases do processo (AAE), os documentos elaborados e os documentos da proposta do PIER, 
demonstrando a articulação dos processos de elaboração do Plano e da AAE. 

- Feito em conformidade.  

Quadro n.º 4.8, para os 4 FCD definidos, cabendo dar nota de que não foi incluído no FCD Riscos e 
qualidade ambiental o Critério de avaliação Riscos de erosão, cremos que por lapso, uma vez que este 
consta do Quadro nº 6.1 – Indicadores propostos (pág.72) e foi previamente considerado no RDA.  

O Critério de avaliação Riscos de erosão, constante do Quadro n.º 6.1 – Indicadores propostos (pág.72) 
e considerado no RDA (pág. 45), está omisso nos Quadro n.º 4.2, Quadro n.º 4.8 e Quadro n.º 5.11, 
bem como no ponto 5.4. FCD4 – Riscos e Qualidade Ambiental, situação que deverá ser corrigida. 

- Foi efetuada a correção.  

O conjunto de diretrizes de planeamento e de gestão proposto no RA que atrás destacámos deverá ser 
devidamente ponderado e considerado, tendo em vista a execução de ações complementares, 
relevantes para o sucesso de implementação do Plano; 

- Foi revisto.  

Importa salientar a importância da articulação das intervenções previstas na área do PIER e na área 
do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas, lembrando que este Pólo Industrial foi objeto de processo 
de AIA, com DIA emitida em 14 de Março de 2014; 

- Foram atendidas, no desenvolvimento da proposta do presente Plano, as medidas previstas para a área 

do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas. Entre as várias questões consideradas, salienta-se a opção 

de interditar a construção de novos estabelecimentos de indústria extrativa destinados à beneficiação e 

transformação de produtos geológicos, nem a ampliação dos existentes, à data de entrada em vigor do 

PIER. 

 

2.2. Parecer da ANPC (pág. 23/25, da Ata da reunião, de 07.01.2016) 

Rede viária e a drenagem das águas pluviais na área do Plano de Intervenção não está devidamente 
estudada/caraterizada. 

- Complementou-se a caracterização da situação de referência nos aspetos referidos.  

 

2.3. Parecer da DGEG (pág. 26/27 da Ata da reunião, de 07.01.2016) 

A área de intervenção do PIER-NPPF deverá ser georreferenciada através de marcos no terreno. 
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- Parte dos limites das parcelas destinadas à extração coincidem com os limites da área do Plano mas não 

a sua totalidade. Para além da atividade extrativa, dentro dos limites da UOPG, ocorrem outras parcelas 

destinadas à exploração florestal. O DL n.º 340/2007, de 12 de Outubro, que aprova o regime jurídico de 

pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras), refere já no número 2 do artigo 45.º: “2 — Os limites 

da área licenciada de uma pedreira devem estar devidamente sinalizados e, sempre que possível, vedada 

a área circunscrita à pedreira”. Face ao exposto, e para além do já previsto no regime jurídico referido, 

afigura-se exequível a colocação de marcos no terreno apenas nas parcelas destinadas à extração, pelo 

que no regulamento optou-se pela seguinte redação: “Os limites das áreas licenciadas para a atividade 

extrativa têm obrigatoriamente de estar georreferenciados através de marcos no terreno”. 

Presentemente encontram em curso, na DGEG, os pedidos de licenciamento de dois estabelecimentos 
industriais, com as atividades de britagem de pedra e valorização de resíduos não metálicos, ao abrigo 
do Decreto-Lei nº 165/2015, de 05 de Novembro, localizados na área contemplada pelo PIER-NPPF. 

(-) 

A Avaliação Ambiental Estratégica, do Plano em análise, deverá dar ênfase à articulação com o regime 
de avaliação de impacte ambiental de projetos, de acordo com o Art.º 13.º do Decreto-Lei nº 232/2007, 
de 15 de junho, tendo em vista a posterior realização de um projeto integrado das pedreiras das Pedras 
Finas, considerando a definição no disposto no ponto 7 do Art.º 35 do Decreto-Lei nº 270/2001, de 06 
de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro.  

A DGEG reforça o teor da Síntese do Relatório Ambiental da AAE, salientando que a falta de aprovação 
deste instrumento de gestão territorial, que permita o licenciamento das atividades industriais na área 
contemplada pelo Plano, continuará a originar impactes negativos impedindo uma atuação eficaz da 
Administração Pública, na exigência da melhoria de condições, nomeadamente ambientais, de higiene 
e segurança no trabalho e do correto aproveitamento das massas minerais exploradas. Acresce referir 
que este facto impede, ainda, a aprovação de um Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 
integrado que permita minimizar os impactes causados por estas atividades industriais. 

- O RA realça as vantagens do desenvolvimento do Projeto Integrado, considerando a definição no disposto 

no ponto 7 do Art.º 35 do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

nº 340/2007, de 12 de outubro.  

- Até à presente data, o conjunto das pedreiras denominadas “Pedreiras da Portela”, tem já em curso a 

concretização de um processo de licenciamento conjunto. A CM de Ponte de Lima, está consciente da 

importância de uma regularização célere e definitiva destas explorações, assim como da adoção de 

soluções integradas, pelo que continuará a desenvolver todos os esforços, junto dos empresários, para que 

se estabeleçam outros acordos no sentido da concretização de Projeto(s) Integrado(s) (PI). A presente 

proposta de Plano, através do seu regulamento, impõe um conjunto de diretrizes que vão fazer convergir o 

planeamento da lavra, assim como a recuperação ambiental, nas diferentes explorações, para uma solução 

concertada. Afigura-se, por isso, urgente a aprovação deste Plano para que possa direcionar, em tempo útil, 

o desenvolvimento dos Planos de Pedreira das explorações extrativas (incluindo as que tem presentemente 
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em curso os licenciamentos ao abrigo do regime excecional e transitório de regularização das atividades 

económicas). 

 

2.4. Parecer da DGT (pág. 28/30, da Ata da reunião, de 07.01.2016) 

2.4.1 Peças desenhadas 

Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de 
nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), são da 
responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais 
oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em território nacional e encontram-se 
protegidas pelo Decreto-Lei nº 143/82 de 26 de Abril. 

1.2. Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída 
por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as 
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas 
minutas de triangulação. Em anexo envia-se uma lista com os vértices geodésicos cujas visibilidades 
poderão ser afetadas por este projeto. 

No que respeita à RNGAP, verificou-se que existe apenas uma marca de nivelamento que poderá ser 
afetada por este projeto, cuja integridade física deverá ser preservada. A sua descrição encontra-se no 
documento em anexo. 

Da análise da informação que consta do processo verificou-se também que, embora o vértice geodésico 
“Antelas” esteja assinalado na Planta de condicionantes, este não se encontra corretamente implantado 
(…). (…) No que respeita à RNGAP, informa-se que não existem marcas de nivelamento dentro do 
limite da área de intervenção deste Plano de Pormenor. Cumpre ainda informar que a destruição, no 
todo ou em parte, ou a inutilização de um marco geodésico ou de uma marca de nivelamento, pode ser 
configurado crime enquadrável no artigo 213.º do Código Penal. 

- O erro assinalado refere-se à carta 06 - extracto da Planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal 

de Ponte de Lima em vigor. Na cartografia referente ao PIER-NPPF o marco geodésico encontra-se 

assinalado respeitando as coordenadas do Vértice Geodésico. Na carta n.º 2 – Planta de condicionantes do 

PIER-NPPF, a Zona de Respeito está assinalada, com a respetiva área circundante de 15 m, conforme 

legislação aplicável.                         

Nenhuma das peças gráficas apresenta coordenadas retangulares relativas ao sistema de 
georreferência utilizado. Com exceção das peças gráficas correspondentes aos extratos das 
correspondentes peças do PDM, nenhuma das restantes apresenta quadrícula introduzida associada 
às referidas coordenadas. 

- Feito em conformidade. 

A planta de Localização e o Mapa de Ruído utilizam como cartografia de referência a carta militar 1:25 
000 do Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), pelo que deverá ser apresentada 
declaração passada por esta instituição comprovando o respetivo licenciamento da cartografia em 
causa para a utilização na elaboração da presente proposta de PIER, bem como o formato de dados e 
sistema de georreferência em que foi disponibilizada, a fim de se garantir a não violação dos direitos 
de autor considerados no artigo 14º do Decreto-lei nº 141/2014, de 19 de setembro. 
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- Foi efetuada alteração da cartografia, tendo-se optado por utilizar Ortofotomapa disponibilizado pela CM 

de Ponte de Lima, com data de homologação de 10-10-2008. 

As plantas de Implantação, Condicionantes e Situação Existente apresentam simbologia para 
representação da informação temática que não permite a leitura da carta base. 

- Foi melhorado o tratamento gráfico das cartas referidas. 

Nas diferentes plantas correspondentes aos extratos do PDM a legenda da cartografia de base utilizada 
não corresponde à cartografia de base utilizada na elaboração dessas plantas. 

- Foi efetuada a correção.  

No relatório de fundamentação refere-se a utilização de imagens do Google Earth que não constituem 
cartografia oficial ou homologada. 

- Foi efetuada a alteração, tendo-se para tal utilizado os Ortofomapas disponibilizados pela CM de Ponte de 

Lima, com data de homologação de 10-10-2008. 

No mesmo relatório e na página 57 refere-se a utilização de um levantamento topográfico de 2014 o 
qual não terá sido homologado, uma vez que a cartografia homologada corresponde a um levantamento 
fotogramétrico. 

- Foi efetuada a correção (estava mal referenciado no relatório), já que a cartografia utilizada foi de facto a 

de base homologada. 

As entidades “Instituto Politécnico de Viana do Castelo”, “Recurso – Estudos e Projetos de Ambiente e 
Planeamento, Ldaª” e “Consórcio Minho IN”, não estão registadas para produção de cartografia, pelo 
que as peças gráficas por elas produzidas não têm sustentação legal para fins de utilização pública. 

- A produção da cartografia é da responsabilidade da técnica referida na respetiva cartografia e que se 

encontra agora registada para efeitos de produção de cartografia na lista oficial. 

A área do projeto insere-se nas Freguesias de Arcozelo e União das Freguesias de Moreira do Lima e 
Cabração, do Município de Ponte de Lima, sendo que os respetivos limites administrativos devem ser 
igualmente representados nas plantas a par do limite do plano. 3.2 As peças desenhadas devem conter 
na correspondente legenda indicação da simbologia utilizada na representação destes limites 
administrativos e indicação da respetiva versão da CAOP. 

- Foi retificado. Foi utilizado o CAOP 2016.   
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2.5. Parecer do ICNF (pág. 31/34, da Ata da reunião, de 07.01.2016) 

2.5.1 Peças desenhadas/condicionantes legais 

Regime Florestal (RF) - Perímetro Florestal da Serra de Arga 
Grande parte da área de intervenção deste plano está submetida a Regime Florestal, inserida, no 
Perímetro Florestal da Serra de Arga (Decreto n.5! 39 764, de 18 de agosto de 1954, publicado no 
Diário do Governo, 1.ª série, n.º 179). Estas áreas encontram-se em regime de co-gestão entre o ICNF 
e as freguesias de Arcozelo e Moreira do Lima, atual União das Freguesias de Moreira do Lima e 
Cabração. Apesar de não existir a necessidade de desafetação do RF quando está em causa a 
exploração de recursos geológicos, uma vez que se considera que existe reversibilidade a prazo para 
o uso florestal das áreas afectas àquela exploração e neste caso concreto, haverá que ter em conta as 
seguintes situações que dele constam: 
 
- As pedreiras n.º 17, 19 e 20 estão propostas para entrada em exploração; 
- Melhor esclarecimento da proposta para a pedreira n.º 10; 
 

- Relativamente às pedreiras n.º 17, 19, 20 e pedreira n.º 10  o PIER-NPPF em termos de zonamento não 

faz qualquer alteração ao já previsto no PDM vigente. 

- A pedreira n.º 04-C tem previsto o respectivo alargamento; 

- A área de alargamento proposta para a pedreira n.º 04-C tem o propósito de possibilitar a continuação da 

exploração de uma pedreira abandonada, à data de elaboração do Plano. A continuação da exploração 

naquela área ficará, no entanto, e de acordo com o regulamento proposto, dependente da recuperação total 

da mesma, ou seja, tanto da área que vier a ser afetada pela nova exploração, como também do passivo 

ambiental anterior (da atividade abandonada). Apenas haverá lugar a novo licenciamento nessa condição, 

que pressupõe que o ónus de recuperação total ficará a cargo da entidade que vier a requerer um novo 

licenciamento para a área denominada por pedreira n.º 04-C.   

- Melhor esclarecimento das consequências do alargamento das pedreiras n.º 03 e 06; 

- Por lapso, não foi considerada a versão correta da Carta de Zonamento do PDM de Ponte de Lima (a 

versão da republicação no Aviso (extrato) n.º 4269/2012, 16 de março, 1ª alteração do PDM de Ponte de 

Lima). A situação foi retificada, pelo que para as situações referidas - pedreiras n.º 03 e 06 - não se verifica 

necessidade de alteração da categoria de uso do solo. 

- A CM Ponte de Lima opta por impor, no âmbito deste Plano, a reconversão para uso florestal, para todas 

as áreas extrativas, após cessação das atividades.  

Todas as situações descritas sobrepõem-se a áreas de baldio submetidas a RF, pelo que a respectiva 
alteração do uso efectivo do solo, terá de ser precedida do acordo explícito da respectiva assembleia 
de compartes e de procedimentos de gestão florestal por parte do ICNF, situação que não foi 
devidamente acautelada.  

- Documento anexo.  
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Por outro lado verifica-se a presença de uma edificação também em RF, que constitui uma situação 
que carece de esclarecimento e resolução na perspectiva de uma eventual desafectação ou 
desanexação daquela área. Pelo exposto, verificam-se desconformidades legais com o RF e com a Lei 
dos Baldios (Lei n.2 68/93, de 4 de Setembro, alterada pela Lei n.º 72/2014, de 2 de Setembro), que 
inviabilizam o atual plano. 

- A edificação referida é considerada, no quadro do Regime Jurídico de Prospeção e Exploração de 

Recursos Geológicos em vigor, um anexo de pedreira que, aquando da cessação da atividade, terá de ser 

integralmente demolida.  

 

2.5.2 Áreas ardidas 

Podendo estar em causa desconformidades legais com o Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, 
com a nova redação dada pelo Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de Março, que Inviabilizam o atual plano, 
os eventuais conflitos detetados terão de ser cabalmente esclarecidos. As situações já anteriormente 
referidas propostas de alargamento da área de exploração das pedreiras n.º 03, 04-C e 06, sobrepõem-
se a áreas ardidas pelo que poderão constituir desconformidade legal nos termos da legislação acima 
citada. Por outro lado haverá igualmente que identificar e individualizar as áreas de pedreiras em 
exploração que possuam povoamentos florestais percorridos por incêndios. 

- Foi efetuado o relatório referido, evidenciando-se neste a inexistência de situações que requerem 

levantamento de proibição, conforme Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de outubro, com nova redação conferida 

pelo Decreto-Lei n2 55/2007, de 12 de março. Consequentemente foram suprimidos, do Relatório de 

Fundamentação do PIER, todos os aspetos relacionados com esta temática, ficando o assunto tratado de 

forma autónoma no documento intitulado “Relatório de Aferição das Áreas Ardidas”.  

 

2.5.3 Defesa da floresta contra Incêndios / Faixa de gestão de combustíveis 
(FGC) 

A legislação em vigor (n.º11 do art.º 15.º do DL 124/2006) obriga à salvaguarda de uma faixa de 100m 
em torno do perímetro exterior da área de exploração das pedreiras. Apesar de constar esta referência 
no Relatório de Fundamentação, não estão previstas quaisquer medidas para a respectiva 
implementação. Esta FGC, tal como representada naquele relatório, embora possa vir a beneficiar de 
semelhante FGC prevista na UOPG 19 para as sub-UOPG 01 e 02, (Processo de Loteamento do Polo 
industrial dos Granitos das Pedras Finas) extravasa em grande parte a área da própria UOPG18 pelo 
que o actual plano deverá encontrar as formas de realizar o respectivo enquadramento e prever a sua 
futura execução e manutenção, nos termos da legislação em vigor. 

- Por indicação da Secretaria de Estado de Ordenamento e Conservação da Natureza, em reunião realizada 

expressamente para este efeito com o município de Ponte de Lima e também com a presença de 

representante do ICNF, a condicionante acima referida não se aplica.   
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2.5.4 Cronograma e metas do processo de recuperação das pedreiras até à 
conclusão do plano 

Desenvolvimento do plano em termos de horizonte temporal de longo prazo: evolução dos espaços no 
tempo até à total recuperação final preconizada - cenário final. Falta ao plano uma peça fundamental, 
que permita definir para cada pedreira identificada a respectiva evolução no tempo das suas diferentes 
fases: exploração, encerramento e respectiva recuperação pela florestação - pela integração dos 
Planos de Pedreira e dos Planos Integrados - e respectiva abordagem em conjugação para a totalidade 
do PIER. Assim, entendemos ser necessário colmatar esta lacuna através de um cronograma e da 
definição das sucessivas metas a atingir no processo de recuperação das pedreiras até à conclusão 
do plano. Da mesma forma deverá existir uma abordagem nesta perspectiva para as infra-estruturas, 
em particular a rede viária e para os espaços envolventes das pedreiras. O Programa de Execução e 
Plano de Financiamento que constam do plano são claramente insuficientes, carecendo de maior 
detalhe e concretização no tempo e no espaço, no sentido anteriormente exposto. 

- O planeamento/cronograma da lavra e da recuperação ambiental e paisagística deverá ser determinado 

no âmbito do desenvolvimento dos Projetos Individuais e/ou Projeto(s) Integrados(s) que vierem a ser 

concretizados. No entanto, o PIER-NPPF, em particular na proposta de regulamento, propõe já mecanismos 

que interferem com as sucessivas metas, designadamente no artigo 10.º e artigo 12.º e 17.º). No que se 

refere ao artigo 10.º: “No interior do perímetro de cada unidade de exploração, o somatório das áreas em 

recuperação e das áreas não exploradas terá de ser sempre superior a 30% da área total, excepto as 

pedreiras com dimensão inferior a 1,5 hectares medidos em projeção horizontal”. No que se refere aos 

restantes artigos: “As cortinas arbóreo-arbustivas tem de ser executadas no prazo máximo de 18 meses 

após a aprovação do PARP”. 

- Considerando a realidade da área em termos de relevo e inexistência de outros acessos próximos e, tendo 

presente ainda o destino futuro para a área (reconversão para uso florestal), considera-se que a via 

distribuidora central atualmente existente, e que será objeto de melhorias, poderá com vantagem ser 

mantida após a cessação da atividade extrativa, garantindo a acessibilidade em matéria de vigilância e 

combate a incêndios. Todas as áreas afetadas pela circulação de veículos no interior das pedreiras serão 

recuperadas, devendo como tal os PARP prever as medidas necessárias. 

 

2.5.6 Relatório Ambiental /RNT 

Define claramente o "Objeto da Avaliação"; 

O QRE - Quadro de Referência Estratégico, inclui os instrumentos fundamentais referentes às diversas 
políticas sectoriais, nomeadamente, Ordenamento, Paisagem, Conservação da natureza e Florestas, 
Água, AR, Ruído, Recursos Geológicos e Energia; 

A Análise da ''Tendência de evolução", "sem plano" é suportada por um diagnóstico adequado da 
situação actual, relativamente aos diferentes FCD; 

Faz uma adequada análise de tendências: "sem plano" e "com plano", e faz uma, igualmente adequada, 
avaliação de "oportunidades" e "riscos” das opções estratégicas/medidas e acções propostas pelo 
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PIER e fá-lo para cada um dos Factores críticos (FCD), a que se associam critérios de avaliação (CAv) 
e objectivos de sustentabilidade (ObS) específicos para cada FCD; 

Monitorização da Implementação do PIER: Estabelece também as bases para um "programa de 
seguimento” para a implementação do Plano, definindo um conjunto de indicadores que julgamos 
adequados e rastreáveis. 

No entanto deverá acrescentar-se o seguinte: À identificação de "Riscos", associados às 
"Ações/opções do Plano" deverá corresponder uma proposta de neutralização ou minimização desse 
Risco Identificado, pelo que no quadro que integra o ponto 5.4.4 Avaliação dos efeitos significativos, 
oportunidades e riscos das opções do Plano deverá ser associado um novo campo "Propostas/ 
Recomendações" que visa objetivamente fazer corresponder a cada "Risco" Identificado uma proposta 
para a sua neutralização/minimização. 

- Foi acrescentada a coluna contendo propostas de neutralização dos riscos no ponto 5.4.4, tal como 

sugerido.   

 

2.6. Parecer da APA - ARH do Norte 

- Não existem sugestões/recomendações colocadas pela ARH-N / APA. 

 

2.7. ATA - Posição conjunta das entidades 

(…) no sentido de promover a agilização dos procedimentos associados ao licenciamento das 
explorações e de garantir um melhor resultado global na recuperação ambiental e paisagística, assim 
como permitir a maior previsibilidade do desenvolvimento das explorações, recomendar ao Município 
a promoção da elaboração de um procedimento de AIA único, ao qual deverá estar vinculada a 
totalidade dos projetos e outras intervenções a realizar na área do plano. 

- Até à presente data, o conjunto das pedreiras denominadas “Pedreiras da Portela” tem já em curso a 

concretização de um processo de licenciamento conjunto. A CM de Ponte de Lima, está consciente da 

importância de uma regularização célere e definitiva destas explorações, assim como da adoção de 

soluções integradas, pelo que continuará a desenvolver todos os esforços, junto dos empresários, para que 

se estabeleçam outros acordos no sentido da concretização de Projeto(s) Integrado(s) (PI), e 

consequentemente de procedimentos de AIA conjuntos.   

- A presente proposta de Plano, através do seu regulamento, impõe já um conjunto de diretrizes que vão 

fazer convergir o planeamento da lavra, assim como a recuperação ambiental e paisagística, nas diferentes 

explorações, para uma solução integrada. Afigura-se, por isso, urgente a aprovação deste Plano para que 

possa direcionar, em tempo útil, o desenvolvimento dos Planos de Pedreira das explorações extrativas 

(incluindo as que tem presentemente em curso os licenciamentos ao abrigo do regime excecional e 

transitório de regularização das atividades económicas). 



Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

 
 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  |  Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda.                      169 

 (…) Complementado com um plano global para as infraestruturas, com particular importância para as 
referentes à rede viária e à drenagem de águas pluviais. 

- O PIER não altera a rede viária atualmente presente, em termos de vias de circulação comuns, a qual 

assenta fundamentalmente num eixo central estruturante, que se estende no sentido norte-sul, bifurcando 

para este e sudeste, este último com ligação à EN n.º 201, por um caminho já existente (que dá também 

acesso a uma antiga casa dos Serviços Florestais). Este acesso será objeto de uma ação de beneficiação, 

que inclui melhorias na pavimentação, arborização e ainda soluções ao nível da drenagem das águas 

pluviais.  

- A circulação e drenagem de águas pluviais no interior das parcelas destinadas à extração será definida no 

âmbito dos Planos de Pedreira e/ou Projetos Integrados, que terão de cumprir não só a legislação especifica 

aplicável, assim como, complementarmente, o estabelecido na proposta de regulamento do PIER.  

- No que se refere às infraestruturas elétricas mantem-se, igualmente, o existente, tal como representado 

no Plano global da infraestruturas (peça desenhada n.º 12). 

 

2.8. Parecer da CCDR-N relativo à AAE 

2.8.1 Relatório Ambiental 

Consulta efetuada ao abrigo do artigo 7.º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-

Lei nº 58/2011, de 4 de maio (regime jurídico da avaliação ambiental de planos e programas - RJAAPP) e 

para efeitos do nº 3 do artigo 86.º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio. 

Embora o Relatório seja omisso relativamente à apresentação e ponderação de diferentes alternativas 
ou opções do plano, que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos, 
de acordo com o estipulado no ponto 1, do artº 6°, do DL nº 232/2007, de 15 de Junho, permitindo 
análises comparativas que pressuponham escolhas, considera-se que as especificidades da área de 
intervenção versus a proposta do PIER, tal como se apresenta, justificam esta omissão. 

- É de facto resultado da realidade presente na área de intervenção do Plano e também da estratégia 

adotada. A proposta do PIER-NPPF mantem, no geral, o zonamento do PDM em vigor para aquela UOPG 

(com exceção da proposta de alargamento da área de extração na parcela identificada por 04-C e alteração 

da categoria de uso na parcela designada por 01 – unidade de britagem, a qual tem em curso processo de 

licenciamento ao abrigo do regime excecional e transitório de regularização das atividades económicas). A 

proposta do Plano foca-se fundamentalmente na clarificação e determinação das condições que tem de ser 

respeitadas no desenvolvimento dos Planos de Pedreira, quer no âmbito de processos de regularização de 

licenças provisórias, quer de novas licenças que se venham a concretizar.   
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Na sequência da recolha dos pareceres/apreciações, quer das ERAE, quer do público em geral, 
relativos ao presente RA, deverá ser realizado o tratamento da informação, identificando-se as 
entidades consultadas, respetivos contributos, modo como os mesmos foram considerados na 
elaboração do RA Final e devida fundamentação do eventual não acolhimento de recomendações. 

- Foi elaborado para o efeito o presente relatório, cujo conteúdo foi também incluído no Relatório Ambiental.  

O conjunto de diretrizes de planeamento e de gestão proposto no RA que atrás destacámos deverá ser 
devidamente ponderado e considerado, tendo em vista a execução de ações complementares, 
relevantes para o sucesso de implementação do Plano. 

- Foi reformulado. 

Importa salientar a importância da articulação das intervenções previstas na área do PIER e na área 
do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas, lembrando que este Pólo Industrial foi objeto de processo 
de AIA, com DIA emitida em 14 de Março de 2014. 

- Foram atendidas, no desenvolvimento da proposta do presente Plano, as medidas previstas para a área 

do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas. Entre as várias questões consideradas, salienta-se a opção 

de interditar a construção de novos estabelecimentos de indústria extrativa destinados à beneficiação e 

transformação de produtos geológicos, nem a ampliação dos existentes, à data de entrada em vigor do 

PIER. 

É de relevar a importância, na fase de seguimento, do acompanhamento permanente da execução do 
PIER e da sua monitorização, sendo de destacar o papel da Câmara Municipal de Ponte de Lima no 
funcionamento do sistema de monitorização da execução do Plano, procedendo à sua avaliação 
contínua e realizando as adaptações necessárias das estratégias definidas, de forma a garantir o 
cumprimento dos objetivos de sustentabilidade definidos, bem como a importância em estabelecer uma 
forte articulação e colaboração entre as várias entidades e agentes, no quadro da Governança. De 
facto, entende-se que o sucesso da implementação da proposta de PIER estará largamente 
dependente da cooperação e comunicação das várias entidades intervenientes, devendo, pois, 
envolver as entidades na fase de seguimento e gestão do território. 

- Foi atendido no desenvolvimento da proposta do PIER, estando a Câmara Municipal de Ponte de Lima 

empenhada em garantir a melhor monitorização da execução do Plano, assim como todas as adaptações 

que se venham a revelar necessárias. Em consonância, o Programa de Execução e Plano de Financiamento 

prevê verbas para assegurar a ação de monitorização referida. 

É de assinalar que o Critério de avaliação Riscos de erosão, constante do Quadro nº 6. I - Indicadores 
pro postos (pág. 72) e considerado no RDA (pág. 45), está omisso nos Quadro nº4.2, Quadro nº4.8 e 
Quadro nº 5.1 1,, bem como no ponto 5.4. FCD4 - Riscos e Qualidade Ambienta/ , situação que deverá 
ser corrigida. 

- Feito em conformidade/corrigido o lapso. 
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2.8.2 Relatório Não Técnico da Avaliação Ambiental 

Este relatório apresenta uma estrutura e conteúdo adequados à consulta pública a realizar, adotando 
uma linguagem clara e objetiva, acessível ao público em geral. Permite conhecer de forma suficiente a 
situação atual da área de intervenção do PIER- NPPF, bem como o Plano, os seus objetivos e os efeitos 
decorrentes da sua implementação no território, explicitando os aspetos determinantes para a 
compreensão dos objetivos da AA, as questões estratégicas, os fatores de sustentabilidade avaliados, 
as recomendações consideradas mais pertinentes para a boa implementação do plano, a fase de 
seguimento e as principais conclusões do processo de AAE. 

- Na sequência de ajustes efetuados no RA introduziram-se as alterações necessárias no RNT. 

 

2.9 Quadro síntese de integra  

Quadro n.º 1 - Síntese de integração das recomendações/sugestões colocadas pelas entidades 

Entidade Extrato Atendido 
Sim /Não 

CCDR-N Conforme foi publicado através do Aviso n.º 4576/20 14, de 3 de Abril, a Camara Municipal de Ponte 
de Lima, em reunião de câmara pública de 17 de março de 2014, deliberou iniciar o processo de 
elaboração e o período de audiência prévia do Plano de Pormenor (…). Foi determinado um prazo de 
30 dias úteis (a contar da data da publicação) para a participação pública, (…) tendo sido dado 
cumprimento ao estabelecido no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT. Desconhece-se se aquela deliberação 
foi publicitada e se, durante a elaboração, a Autarquia facultou todos os elementos relevantes aos 
interessados. 

- 

CCDR-N Sugere-se a introdução do índice no documento (regulamento). Sim 
CCDR-N Do n.º 1 do artigo 1.º e do relatório deve ser retirada a menção à Portaria n.º 389/2005, de 5 de abril 

uma vez que a mesma já foi tacitamente revogada. 
Sim 

CCDR-N No artigo 3.º deve ser feita menção aos demais instrumentos de gestão territorial em vigor na área do 
plano (…) (cfr. n.º 2 do artigo 27.º do DL 80/2015). 

Sim 

CCDR-N (…) No n.º 2 do artigo 4.º deve ser feita menção à fundamentação da sua sustentabilidade económica 
e financeira como sendo elemento que acompanha o plano (conforme resulta da al. f) do n.º 2 do 
artigo 107.º do referido diploma) (refere-se ao Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

Sim 

CCDR-N Atenta a definição de resíduo de construção e demolição constante na al. gg) do artigo 3.º do Decreto-
Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação (que aprovou o regime geral aplicável à 
prevenção, produção e gestão de resíduos) deve ser reformulada a definição de “resíduos de 
construção e demolição” constante na al. m) do artigo 5.º. 

Sim 

CCDR-N No n.º 3 do artigo 6.º deve substituir-se a palavra “elas” por “ela” uma vez que se parece estar a referir 
à legislação aplicável. 

Sim 

CCDR-N No n.º2 do artigo 7.º, n.º1 do artigo 12.º e no artigo 34.º deve substituir-se a palavra “regulamento” por 
“plano”. 

Sim 

CCDR-N Na al. c) do n.º 3 do artigo 7.º indicam-se os espaços canais como sendo uma categoria de solo. (…) 
esses espaços devem ser qualificados nas categorias de solo rústico indicadas no plano, corrigindo-se 
o regulamento, a planta de implantação e o relatório em conformidade. 

Sim 

CCDR-N Sugere-se que o n.º 4 do artigo 10.º seja reformulado no sentido de se prever que deve ser sempre 
assegurada a recuperação da área que dela careça e para onde sejam requeridos novos 
licenciamentos. 

Sim 

CCDR-N No n.º 1 do artigo 11.º refere-se que é permitida a construção de anexos de pedreira e proibida a 
ampliação de estabelecimentos industriais existentes. E no n.º 5 do mesmo artigo prevê-se que os 
anexos de pedreira, aquando do encerramento da pedreira, são integralmente demolidos, mas nada 
se refere sobre estabelecimento industrial existente. Por sua vez no relatório (pág. 111) refere-se que 
aquando do encerramento da pedreira, o estabelecimento de industria extrativa instalado no interior da 
área da pedreira denominada Monte de Antelas deverá finalizar a sua atividade e ser removido, exceto 
se no âmbito do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) aprovado se encontre previsto 
outro destino ou solução de utilização a que se alude no relatório. Ainda no relatório, pág. 118, refere-
se que o estabelecimento ora mencionado, aquando do encerramento da pedreira, deverá finalizar a 
sua atividade e ser demolido. Recomenda-se que o regulamento (artigo 11.º) e o relatório sejam 
reformulados no sentido de haver coerência entre estes dois elementos sobre o destino a dar ao 
estabelecimento industrial, aquando do encerramento da pedreira. 

Sim 
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Entidade Extrato Atendido 
Sim /Não 

CCDR-N Sem prejuízo da pronúncia do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, sugere-se que 
na al. c) do n.º 2 do artigo 11.º se preveja que é sem prejuízo do disposto do n.º 4 do mesmo artigo 
(que impõe a observância das medidas de defesa da floresta contra incêndios definidas na lei e no 
plano municipal de defesa da floresta contra incêndios). 

Sim 

CCDR-N No n.º 3 do artigo 12.º considera-se que também deveriam constar os seguintes objetivos gerais: 
“Privilegiar a reposição das condições naturais do terreno” e “Evitar a acumulação das águas pluviais 
após a modelação do terreno”. 

Sim 

CCDR-N Considera-se que deve ser eliminado o n.º 5 do artigo 12.º. Após modelação do terreno, as condições 
naturais de drenagem devem estar asseguradas, pelo que não existe a necessidade das bacias de 
retenção de sedimentos. 

Sim 

CCDR-N Considera-se que deve ser eliminado o n.º 6 do artigo 12.º. Sim 
CCDR-N No n.º 17 do artigo 12.º prevê-se que os planos ambientais e de recuperação paisagística (PARP) em 

vigor devem ser revistos no sentido de se compatibilizarem com o estabelecido no regulamento. Ora, 
no relatório (pág. 89 e 90) refere-se que das 19 parcelas situadas na área integrada no plano, 18 
possuem licença de exploração provisória ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 
de outubro, emitida pela Direção Regional de Economia do Norte, não se afigurando por isso que 
disponham de PARP aprovado. Pelo que deve ser retirada esta disposição. (A mesma observação 
vale para o disposto no n.º 5 do artigo 22.º, por se afigurar que não existem planos de pedreira 
aprovados em vigor). Em todo o caso, é de referir caso existissem não podia o plano (no n.º 17 do 
artigo 12.º do regulamento) colocar em causa direitos adquiridos, devendo antes prever que seria 
recomendável que os PARP em vigor fossem revistos para se compatibilizarem com o PIER 
(conformando-se assim com o estabelecido no n.º 5 do artigo 41.º do DL 270/2001, de 6 de outubro, 
na sua atual redação). 

Sim 

CCDR-N Na al. a) do n.º 1 do artigo 15.º prevê-se que as edificações não podem exceder 2000 m2 de área de 
construção e um piso. No entanto, no relatório (pág. 124) refere-se, a propósito dos parâmetros a 
observar nos espaços afetos a atividades de transformação industrial de produtos geológicos-unidade 
de britagem, em 1500 m2 de área máxima de ocupação e um piso. Pelo que devem ser reformulados 
os elementos referidos (regulamento e relatório) para que haja coerência entre os mesmos. 

Sim 

CCDR-N No n.º 3 do artigo 15.º refere-se que as edificações ou outras obras de construção civil têm que se 
implantar dentro do polígono definido na planta de implantação. Sugere-se que se se clarifique se se 
está, ou não, a referir à parcela. Sobre os afastamentos das edificações aos limites da parcela, 
estabelecidos no n.º 3 do artigo 15.º afigura-se imprescindível a pronúncia do ICNF. 

Sim 

CCDR-N Na al. f) do n.º 2 do artigo 18.º deve ser descodificada a sigla SUBUOPG. Sim 
CCDR-N Considera-se que no artigo 19.º deve ficar explícito de quem é a obrigação de promover a 

recuperação das referidas áreas. 
Sim 

CCDR-N Na al. e) do artigo 27.º faz-se menção à seção II-Máquinas e Equipamentos do Regulamento Geral do 
Ruído, a qual só parece existir no DL 292/2000 de 14 de novembro (o qual já foi revogado 
parcialmente pelo DL 76/02, de 26 de março e totalmente pelo DL 9/2007, de 17 de janeiro). Situação 
que deve ser aferida e corrigida. 

Sim 

CCDR-N Sobre o artigo 29.º afigura-se imprescindível a pronúncia da APA. - 
CCDR-N Estão previstas matérias no presente regulamento que não fazem parte do conteúdo material de um 

PIER, (cfr. artigo 104.º do DL 80/2015), como por exemplo artigo 23.º (projetos integrados), n.º 1 a 4, 
7, 8 e 10 do artigo 30.º (segurança e saúde). Ainda assim caso se pretenda manter essas normas 
refira-se que o artigo 23.º do regulamento deverá reconduzir-se ao estabelecido no artigo 35.º do DL 
270/, o que não parece ocorrer totalmente quando confrontado o n.º 4 do artigo 23.º com o n.º 3 do 
artigo 35.º do citado diploma, o que deve ser corrigido. Considera-se que a situação prevista no n.º 3 
do artigo 22.º apenas é válida aquando da existência de um projeto integrado. Sem prejuízo do 
mencionado infra, recomenda-se, caso se mantenha o artigo 30.º, que a sua epígrafe seja revista, 
uma vez que são abordadas questões de diferentes temáticas (ex.: Higiene e Segurança no Trabalho, 
Estabilidade Geotectónica, Combate a Incêndios). Considera-se que no n.º 7 do artigo o parágrafo 
deve terminar com a seguinte redação: “… um Plano de Monitorização, que deve ser integrado no 
Plano de Lavra”. 

Sim 

CCDR-N Em relação à Planta da Situação Final Projetada, observando-se que a situação final, após 
recuperação, apresenta desníveis que aparentemente se afiguram excessivamente acentuados 
atendendo ainda a que a reposição das condições naturais do terreno deve ser contemplada, 
considera-se que esta planta deve ser objeto de revisão. 

Sim 

CCDR-N Embora nas al. g) e h) do n.º 1 do artigo 6.º se faça menção às infraestruturas viárias e infraestruturas 
elétricas como sendo condicionantes legais, as mesmas não se encontram assinaladas na respetiva 
peça desenhada, o que deve ser colmatado. 

Sim 

CCDR-N Relatório com referência às “Disposições que altera no PDM de Ponte de Lima”, para uma melhor 
perceção das alterações introduzidas, recomenda-se que as mesmas se vejam, quando for caso 
disso, traduzidas ou ilustradas com o recurso a elementos gráficos. 

Sim 

CCDR-N Quanto ao programa de execução, bem como o plano de financiamento mencionado no n.º 2 do artigo 
4.º, é de referir que os mesmos devem dar resposta cabal ao estabelecido no n.º 4 do artigo 146.º do 
DL 80/2015, pelo que devem ser colmatados. 

Sim 
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Entidade Extrato Atendido 
Sim /Não 

CCDR-N Considera-se que importava ter-se apresentado uma figura/esquema identificando claramente as 
diferentes fases do processo (AAE), os documentos elaborados e os documentos da proposta do 
PIER, demonstrando a articulação dos processos de elaboração do Plano e da AAE. 

Sim 

CCDR-N Quadro n.º 4.8, para os 4 FCD definidos, cabendo dar nota de que não foi incluído no FCD Riscos e 
qualidade ambiental o Critério de avaliação Riscos de erosão, cremos que por lapso, uma vez que 
este consta do Quadro nº 6.1 – Indicadores propostos (pág.72) e foi previamente considerado no 
RDA.  
O Critério de avaliação Riscos de erosão, constante do Quadro n.º 6.1 – Indicadores propostos 
(pág.72) e considerado no RDA (pág. 45), está omisso nos Quadro n.º 4.2, Quadro n.º 4.8 e Quadro 
n.º 5.11, bem como no ponto 5.4. FCD4 – Riscos e Qualidade Ambiental, situação que deverá ser 
corrigida. 

Sim 

CCDR-N O conjunto de diretrizes de planeamento e de gestão proposto no RA que atrás destacámos deverá 
ser devidamente ponderado e considerado, tendo em vista a execução de ações complementares, 
relevantes para o sucesso de implementação do Plano. 

Sim 

CCDR-N Importa salientar a importância da articulação das intervenções previstas na área do PIER e na área 
do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas, lembrando que este Pólo Industrial foi objeto de 
processo de AIA, com DIA emitida em 14 de Março de 2014. 

Sim 

ANPC Rede viária e a drenagem das águas pluviais na área do Plano de Intervenção não está devidamente 
estudada/caraterizada. 

Sim 

DGEG A área de intervenção do PIER-NPPF deverá ser georreferenciada através de marcos no terreno. Sim, 
parcialmente

DGEG Presentemente encontram em curso, na DGEG, os pedidos de licenciamento de dois 
estabelecimentos industriais, com as atividades de britagem de pedra e valorização de resíduos não 
metálicos, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2015, de 05 de Novembro, localizados na área 
contemplada pelo PIER-NPPF. 

- 

DGEG A Avaliação Ambiental Estratégica, do Plano em análise, deverá dar ênfase à articulação com o 
regime de avaliação de impacte ambiental de projetos, de acordo com o Art.º 13.º do Decreto Lei nº 
232/2007, de 15 de junho, tendo em vista a posterior realização de um projeto integrado das pedreiras 
das Pedras Finas, considerando a definição no disposto no ponto 7 do Art.º 35 do Decreto-Lei nº 
270/2001, de 06 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro.  

Sim 

DGEG A DGEG reforça o teor da Síntese do Relatório Ambiental da AAE, salientando que a falta de 
aprovação deste instrumento de gestão territorial, que permita o licenciamento das atividades 
industriais na área contemplada pelo Plano, continuará a originar impactes negativos impedindo uma 
atuação eficaz da Administração Pública, na exigência da melhoria de condições, nomeadamente 
ambientais, de higiene e segurança no trabalho e do correto aproveitamento das massas minerais 
exploradas. Acresce referir que este facto impede, ainda, a aprovação de um Plano Ambiental de 
Recuperação Paisagística integrado que permita minimizar os impactes causados por estas atividades 
industriais. 

- 

DGT Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de 
nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), são da 
responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais 
oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em território nacional e encontram-se 
protegidas pelo Decreto-Lei nº 143/82 de 26 de Abril. 
1.2. Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída 
por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as 
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas 
minutas de triangulação. Em anexo envia-se uma lista com os vértices geodésicos cujas visibilidades 
poderão ser afetadas por este projeto. 
No que respeita à RNGAP, verificou-se que existe apenas uma marca de nivelamento que poderá ser 
afetada por este projeto, cuja integridade física deverá ser preservada. A sua descrição encontra-se no 
documento em anexo. 
Da análise da informação que consta do processo verificou-se também que, embora o vértice 
geodésico “Antelas” esteja assinalado na Planta de Condicionantes, este não se encontra 
corretamente implantado (…). (…) No que respeita à RNGAP, informa-se que não existem marcas de 
nivelamento dentro do limite da área de intervenção deste Plano de Pormenor. Cumpre ainda informar 
que a destruição, no todo ou em parte, ou a inutilização de um marco geodésico ou de uma marca de 
nivelamento, pode ser configurado crime enquadrável no artigo 213.º do Código Penal. 

Não/não 
aplicável. 

DGT Nenhuma das peças gráficas apresenta coordenadas retangulares relativas ao sistema de 
georreferência utilizado. Com exceção das peças gráficas correspondentes aos extratos das 
correspondentes peças do PDM, nenhuma das restantes apresenta quadrícula introduzida associada 
às referidas coordenadas. 

Sim 

DGT A planta de Localização e o Mapa de Ruído utilizam como cartografia de referência a carta militar 1:25 
000 do Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), pelo que deverá ser apresentada 
declaração passada por esta instituição comprovando o respetivo licenciamento da cartografia em 
causa para a utilização na elaboração da presente proposta de PIER, bem como o formato de dados e 
sistema de georreferência em que foi disponibilizada, a fim de se garantir a não violação dos direitos 
de autor considerados no artigo 14º do Decreto-lei nº 141/2014, de 19 de setembro 

Sim 
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Entidade Extrato Atendido 
Sim /Não 

DGT As plantas de Implantação, Condicionantes e Situação Existente apresentam simbologia para 
representação da informação temática que não permite a leitura da carta base. 

Sim 

DGT Nas diferentes plantas correspondentes aos extratos do PDM a legenda da cartografia de base 
utilizada não corresponde à cartografia de base utilizada na elaboração dessas plantas. 

Sim 

DGT No relatório de fundamentação refere-se a utilização de imagens do Google Earth que não constituem 
cartografia oficial ou homologada. 

Sim 

DGT No mesmo relatório e na página 57 refere-se a utilização de um levantamento topográfico de 2014 o 
qual não terá sido homologado, uma vez que a cartografia homologada corresponde a um 
levantamento fotogramétrico. 

Sim 

DGT As entidades “Instituto Politécnico de Viana do Castelo”, “Recurso – Estudos e Projetos de Ambiente e 
Planeamento, Ldaª” e “Consórcio Minho IN”, não estão registadas para produção de cartografia, pelo 
que as peças gráficas por elas produzidas não têm sustentação legal para fins de utilização pública. 

Sim 

DGT A área do projeto insere-se nas Freguesias de Arcozelo e União das Freguesias de Moreira do Lima e 
Cabração, do Município de Ponte de Lima, sendo que os respetivos limites administrativos devem ser 
igualmente representados nas plantas a par do limite do plano. 3.2 As peças desenhadas devem 
conter na correspondente legenda indicação da simbologia utilizada na representação destes limites 
administrativos e indicação da respetiva versão da CAOP. 

Sim 

ICNF Regime Florestal (RF) - Perímetro Florestal da Serra de Arga 
Grande parte da área de intervenção deste plano está submetida a Regime Florestal, inserida, no 
Perímetro Florestal da Serra de Arga (Decreto n.5! 39 764, de 18 de agosto de 1954, publicado no 
Diário do Governo, 1.ª série, n.º 179). Estas áreas encontram-se em regime de co-gestão entre o ICNF 
e as freguesias de Arcozelo e Moreira do Lima, atual União das Freguesias de Moreira do Lima e 
Cabração. Apesar de não existir a necessidade de desafetação do RF quando está em causa a 
exploração de recursos geológicos, uma vez que se considera que existe reversibilidade a prazo para 
o uso florestal das áreas afectas àquela exploração e neste caso concreto, haverá que ter em conta as 
seguintes situações que dele constam: 
- As pedreiras n.º 17, 19 e 20 estão propostas para entrada em exploração; 
- Melhor esclarecimento da proposta para a pedreira n.º 10; 
-A pedreira n.º 04-C tem previsto o respectivo alargamento; 
- Melhor esclarecimento das consequências do alargamento das pedreiras n.º 03 e 06; 
- As pedreiras n.º 17, 19 e 20 estão propostas para entrada em exploração.  
Todas as situações descritas sobrepõem-se a áreas de baldio submetidas a RF, pelo que a respectiva 
alteração do uso efectivo do solo, terá de ser precedida do acordo explícito da respectiva assembleia 
de compartes e de procedimentos de gestão florestal por parte do ICNF, situação que não foi 
devidamente acautelada. 

Sim, 
parcialmente

 

ICNF Por outro lado verifica-se a presença de uma edificação também em RF, que constitui uma situação 
que carece de esclarecimento e resolução na perspectiva de uma eventual desafectação ou 
desanexação daquela área. Pelo exposto, verificam-se desconformidades legais com o RF e com a 
Lei dos Baldios (Lei n.2 68/93, de 4 de Setembro, alterada pela Lei n.º 72/2014, de 2 de Setembro), 
que inviabilizam o atual plano. 

Não. 
Não há lugar  
a desafetação 

ou 
desanexação

ICNF Podendo estar em causa desconformidades legais com o Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, 
com a nova redação dada pelo Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de Março, que Inviabilizam o atual 
plano, os eventuais conflitos detetados terão de ser cabalmente esclarecidos. As situações já 
anteriormente referidas propostas de alargamento da área de exploração das pedreiras n.º 03, 04-C e 
06, sobrepõem-se a áreas ardidas pelo que poderão constituir desconformidade legal nos termos da 
legislação acima citada. Por outro lado haverá igualmente que identificar e individualizar as áreas de 
pedreiras em exploração que possuam povoamentos florestais percorridos por incêndios. 

Sim 

ICNF A legislação em vigor (n.º11 do art.º 15.º do DL 124/2006) obriga à salvaguarda de uma faixa de 100m 
em torno do perímetro exterior da área de exploração das pedreiras. Apesar de constar esta referência 
no Relatório de Fundamentação, não estão previstas quaisquer medidas para a respectiva 
implementação. Esta FGC, tal como representada naquele relatório, embora possa vir a beneficiar de 
semelhante FGC prevista na UOPG 19 para as sub-UOPG 01 e 02, (Processo de Loteamento do Polo 
industrial dos Granitos das Pedras Finas) extravasa em grande parte a área da própria UOPG18 pelo 
que o actual plano deverá encontrar as formas de realizar o respectivo enquadramento e prever a sua 
futura execução e manutenção, nos termos da legislação em vigor. 

Não 

ICNF Desenvolvimento do plano em termos de horizonte temporal de longo prazo: evolução dos espaços no 
tempo até à total recuperação final preconizada - cenário final. Falta ao plano uma peça fundamental, 
que permita definir para cada pedreira identificada a respectiva evolução no tempo das suas diferentes 
fases: exploração, encerramento e respectiva recuperação pela florestação - pela integração dos 
Planos de Pedreira e dos Planos Integrados - e respectiva abordagem em conjugação para a 
totalidade do PIER. Assim, entendemos ser necessário colmatar esta lacuna através de um 
cronograma e da definição das sucessivas metas a atingir no processo de recuperação das pedreiras 
até à conclusão do plano. Da mesma forma deverá existir uma abordagem nesta perspectiva para as 
infra-estruturas, em particular a rede viária e para os espaços envolventes das pedreiras. O Programa 
de Execução e Plano de Financiamento que constam do plano são claramente insuficientes, 
carecendo de maior detalhe e concretização no tempo e no espaço, no sentido anteriormente exposto. 

Parcial 

ICNF Define claramente o "Objeto da Avaliação"; Sim 



Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

 
 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  |  Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda.                      175 

Entidade Extrato Atendido 
Sim /Não 

O QRE - Quadro de Referência Estratégico, inclui os instrumentos fundamentais referentes às 
diversas políticas sectoriais, nomeadamente, Ordenamento, Paisagem, Conservação da natureza e 
Florestas, Água, AR, Ruído, Recursos Geológicos e Energia; 
A Análise da ''Tendência de evolução", "sem plano" é suportada por um diagnóstico adequado da 
situação actual, relativamente aos diferentes FCD; 
Faz uma adequada análise de tendências: "sem plano" e "com plano", e faz uma, igualmente 
adequada, avaliação de "oportunidades" e "riscos” das opções estratégicas/medidas e acções 
propostas pelo PIER e fá-lo para cada um dos Factores críticos (FCD), a que se associam critérios de 
avaliação (CAv) e objectivos de sustentabilidade (ObS) específicos para cada FCD; 
Monitorização da Implementação do PIER: Estabelece também as bases para um "programa de 
seguimento” para a implementação do Plano, definindo um conjunto de indicadores que julgamos 
adequados e rastreáveis. 
No entanto deverá acrescentar-se o seguinte: À identificação de "Riscos", associados às 
"Ações/opções do Plano" deverá corresponder uma proposta de neutralização ou minimização desse 
Risco Identificado, pelo que no quadro que integra o ponto 5.4.4 Avaliação dos efeitos significativos, 
oportunidades e riscos das opções do Plano deverá ser associado um novo campo "Propostas/ 
Recomendações" que visa objetivamente fazer corresponder a cada "Risco" Identificado uma 
proposta para a sua neutralização/minimização. 

ARH-N / 
APA 

Não existem sugestões/recomendações colocadas pela ARH-N / APA. 
- 

Várias 
entidades 
 

(…) no sentido de promover a agilização dos procedimentos associados ao licenciamento das 
explorações e de garantir um melhor resultado global na recuperação ambiental e paisagística, assim 
como permitir a maior previsibilidade do desenvolvimento das explorações, recomendar ao Município 
a promoção da elaboração de um procedimento de AIA único, ao qual deverá estar vinculada a 
totalidade dos projetos e outras intervenções a realizar na área do plano. 

- 

Várias 
entidades 

(…) Complementado com um plano global para as infraestruturas, com particular importância para as 
referentes à rede viária e à drenagem de águas pluviais. 

Sim 

CCDR-N Embora o Relatório seja omisso relativamente à apresentação e ponderação de diferentes alternativas 
ou opções do plano, que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos, 
de acordo com o estipulado no ponto 1, do artº 6°, do DL nº 232/2007, de 15 de Junho, permitindo 
análises comparativas que pressuponham escolhas, considera-se que as especificidades da área de 
intervenção versus a proposta do PIER, tal como se apresenta, justificam esta omissão. 

- 

CCDR-N O conjunto de diretrizes de planeamento e de gestão proposto no RA que atrás destacámos deverá 
ser devidamente ponderado e considerado, tendo em vista a execução de ações complementares, 
relevantes para o sucesso de implementação do Plano. 

Sim 

CCDR-N Importa salientar a importância da articulação das intervenções previstas na área do PIER e na área 
do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas, lembrando que este Pólo Industrial foi objeto de 
processo de AIA, com DIA emitida em 14 de Março de 2014. 

Sim 

CCDR-N É de relevar a importância, na fase de seguimento, do acompanhamento permanente da execução do 
PIER e da sua monitorização, sendo de destacar o papel da Câmara Municipal de Ponte de Lima no 
funcionamento do sistema de monitorização da execução do Plano, procedendo à sua avaliação 
contínua e realizando as adaptações necessárias das estratégias definidas, de forma a garantir o 
cumprimento dos objetivos de sustentabilidade definidos, bem como a importância em estabelecer 
uma forte articulação e colaboração entre as várias entidades e agentes, no quadro da Governança. 
De facto, entende-se que o sucesso da implementação da proposta de PIER estará largamente 
dependente da cooperação e comunicação das várias entidades intervenientes, devendo, pois, 
envolver as entidades na fase de seguimento e gestão do território. 

- 

CCDR-N É de assinalar que o Critério de avaliação Riscos de erosão, constante do Quadro nº 6. I - Indicadores 
pro postos (pág. 72) e considerado no RDA (pág. 45), está omisso nos Quadro nº4.2, Quadro nº4.8 e 
Quadro nº 5.1 1,, bem como no ponto 5.4. FCD4 - Riscos e Qualidade Ambienta/ , situação que 
deverá ser corrigida. 

Sim 

 Este relatório apresenta uma estrutura e conteúdo adequados à consulta pública a realizar, adotando 
uma linguagem clara e objetiva, acessível ao público em geral. Permite conhecer de forma suficiente a 
situação atual da área de intervenção do PIER- NPPF, bem como o Plano, os seus objetivos e os 
efeitos decorrentes da sua implementação no território, explicitando os aspetos determinantes para a 
compreensão dos objetivos da AA, as questões estratégicas, os fatores de sustentabilidade avaliados, 
as recomendações consideradas mais pertinentes para a boa implementação do plano, a fase de 
seguimento e as principais conclusões do processo de AAE. 

- 
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Anexo IV – Pareceres e Notas justificativas da ponderação efetuada pela Câmara 

Municipal de Ponte de Lima em resposta às sugestões e recomendações das ERAE após 

apreciação da 2.ª proposta do PIER-NPPF, incluindo a apreciação do processo de AAE na 

fase de Relatório Ambiental - Conferência Procedimental realizada a 06.09.2017 
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1. Pareceres 
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2. Notas justificativas da ponderação efetuada 

Seguem-se os extratos do parecer e esclarecimentos da forma como foram introduzidas as sugestões 
e recomendações na nova versão do PIER-NPPF.  

 

2.1 Parecer da CCDR-Norte   
 

2. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 

Conforme foi publicado através do Aviso n.º 4576/2014, de 3 de Abril, a Camara Municipal de Ponte de 
Lima, em reunião de câmara pública de 17 de março de 2014, deliberou iniciar o processo de 
elaboração e o período de audiência prévia do Plano de Pormenor, na modalidade específica de plano 
de intervenção no espaço rural do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas. 

Foi determinado um prazo de 30 dias úteis (a contar da data da publicação) para a participação pública, 
durante o qual os interessados puderam apresentar sugestões, bem como apresentar informações 
sobre quaisquer questões que pudessem ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento, tendo 
sido dado cumprimento ao estabelecido no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT. 

Desconhece-se se aquela deliberação foi publicitada e se, durante a elaboração, a Autarquia facultou 
todos os elementos relevantes aos interessados. 

- A publicitação e divulgação da deliberação foi efetuada, tal como já referido no 1.º Relatório de 
Ponderação, na sequência da consulta às ERAE sobre a 1.ª proposta do PIER-NPPF, na comunicação 
social, designadamente: Jornal de Notícias de 10/04/2014; Jornal Expresso de 12/04/2014 e Jornal 
Correio da Manhã de 11/04/2014.  
Nesta fase, foram disponibilizados para consulta os Termos de Referência, em conformidade com o 
RJIGT em vigor à data, expondo os fundamentos e a oportunidade da elaboração do Plano, ainda os 
objetivos principais e a sua articulação com a estratégia territorial do município, tal como o seu 
enquadramento na programação constante do Plano Diretor Municipal em vigor. Durante a elaboração 
do Plano a Autarquia facultou todos os elementos que entendeu relevantes aos interessados e efetuou 
reuniões com estes para discussão de alguns assuntos que entendeu pertinentes. Ñão foi 
recebida qualquer participação, observação ou sugestão no âmbito deste período de Participação 
Preventiva. 
 

 
2.1.1 Regulamento 

3. Compatibilidade ou conformidade da proposta de plano com os programas territoriais existentes. Os 
IGT com incidência direta na área do PIER-NPPF são os seguintes: 

- Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (PDM); 
- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM); 
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 
- Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PME); 
- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (PGRH-Minho e Lima). 
 
- Retificado. 

Impõe-se fazer uma única recomendação, que se prende com o n.º 5 do artigo 10.º (onde se refere que 
qualquer passivo ambiental em área para onde sejam requeridos novos licenciamentos fica a cargo 
dos novos exploradores) no sentido de se prever nessa disposição que é "sem prejuízo do disposto na 
lei". 

- Incluído. 
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2.1.2 Peças escritas complementares 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Ponte de Lima, publicado pela RCM n.º 81/2005, de 31 de março, 
retificado pelo Aviso n.º 22988/2010, de 10 de novembro, e alterado pelo Aviso n.º 4269/2012, de 16 
de março, determina, para a área do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas (UOPG 18), a elaboração 
de um Plano de Pormenor (art.° 65.º, n.º 4). O referido aviso introduziu "alterações na planta de 
ordenamento nas áreas de exploração dos recursos geológicos, no que se refere a sua delimitação, 
com consequente alteração da UOPG n.º 18". 

A presente proposta de Plano compatibiliza-se com os desígnios atribuídos pelo PDM, não sem que 
proceda à sua alteração por adequação e ajuste. As alterações propostas resultantes da proposta do 
PIER-NPPF incidem sobre a Planta de Ordenamento e Regulamento nas categorias "Área 
predominantemente Florestal de Produção Condicionada" e "Área para exploração de recursos 
geológicos", ao nível da sua delimitação e disposições regulamentares aplicáveis. São preconizadas 
também alterações na Planta de Condicionantes.mas com caráter pontual. 

Assim, são promovidas as seguintes alterações: 
- Alargamento da área da parcela designada por 04-C (pedreira atualmente abandonada). O 
alargamento abrange área classificada no PDM na categoria de "Área predominantemente florestal de 
produção condicionada". Esta opção possibilita a continuação da exploração com a obrigatoriedade de 
recuperação do passivo ambiental existente; 
- Alteração da classificação da parcela designada por 1 na subcategoria "Espaços Destinados à 
Atividade de Transformação Industrial de Produtos Geológicos - Unidade de Britagem". Esta opção 
resulta do facto da central de britagem se encontrar no presente instalada na área e por 
simultaneamente se entender que a mesma é determinante para a valorização da massa mineral 
rejeitada e para a consequente diminuição dos impactes negativos no ambiente e paisagem provocados 
pelo depósito de escombros. No PDM em vigor aquela área encontra-se classificada na categoria "Área 
predominantemente florestal de produção condicionada"; 
- Alteração da tipologia de ações e ocupações passíveis de ocorrerem nos espaços classificados na 
subcategoria "Floresta de Proteção" (art.º 10.º), que até à data estavam lim itadas pelo previsto no n.º 
1 do artigo 51.º do Regulamento do PDM. O Regulamento do PIER-NPPF prevê também a interdição 
da instalação de estabelecimentos industriais de transformação secundária, em todas as áreas 
integradas na subcategoria "Espaços Afetos à Atividade Extrativa- Pedreiras", a qual estava prevista 
no regulamento do PDM no artigo 59.º, ponto 2, alínea b). Esta opção procura consolidar a estratégia 
desconcentração da atividade de transformação no Pólo industrial das Pedras Finas defendida pela 
Câmara Municipal de Ponte de Lima. Neste âmbito, notar que o PIER-NPPF prevê, exclusivamente, a 
manutenção do estabelecimento industrial existente associado à pedreira de Antelas, interditando a 
sua ampliação;  
- Proposta de exclusão de duas linhas de água do Domínio Público Hídrico (DPH), considerando o facto 
de, à data da realização deste Plano, os respetivos leitos terem desaparecido por completo devido às 
operações de extração.  
 
De acordo com o Relatório, este Plano procede à atualização de categorias/subcategorias de uso, 
decorrente da aplicação do "Decreto-Lei n.º 11/2009, de 29 de maio ", que estabelece os critérios de 
classificação e reclassificação do solo. Note-se que esta afirmação contém dupla imprecisão. Com 
efeito, o diploma referido não é um decreto-lei mas de um decreto regulamentar e o Decreto 
Regulamentar n. º 11 /2009, de 29 de maio, foi revogado pelo Decreto Regulamentar n. º 15/2015, de 
19 de agosto. Foi efetuada a correspondência entre as designações do PDM e as adotadas na proposta 
do PIER-NPPF. 

Todas as propostas de alteração se apresentam devidamente justificadas e contribuem para o 
cumprimento dos objetivos do PDM. 
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- Retificado nos vários elementos que compõem o Plano, passando-se a fazer referência ao Decreto 
Regulamentar n. º 11/2009, de 29 de maio, revogado pelo Decreto Regulamentar n. º 15/2015, de 19 
de agosto. 

Relativamente aos restantes planos e programas vigentes abrangidos, o Plano apresenta-se 
compatível com os desígnios estabelecidos e com as orientações preconizadas, contribuindo para a 
concretização dos mesmos. 

No que respeita à afetação de áreas integradas na REN, é de notar que uma parte significativa da área 
do Plano é abrangida por esta restrição de utilidade pública, nomeadamente parte das áreas destinadas 
à exploração de massas minerais, algumas das quais correspondentes a explorações existentes. De 
acordo com o disposto no ponto VI do Anexo lI do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, para 
os sistemas aqui afetados -Áreas com Risco de Erosão, Cabeceiras de Linhas de Água e Leitos de 
Cursos de Água-, a atividade de exploração de pedreiras é considerada compatível com os valores que 
a REN visa proteger, não se reconhecendo no Plano propostas suscetíveis de não enquadramento no 
RJREN. 

As observações de ordem genérica anteriormente colocadas viram-se atendidas com a versão agora 
apresentada. 

- 
 

2.2 Parecer da ANPC  
Da análise efetuada aos documentos que compreendem a proposta reformulada do Plano de 
Intervenção no Espaço Rústico do Núcleo de Pedreiras das Pedras Finas, verifica-se que foram 
atendidas/validadas todas as condicionantes assinalados no parecer anterior da ANPC, considerando-
se assim salvaguardados no geral, os objetivos fundamentais da Proteção Civil, prevenção de riscos 
que comprometam a segurança das pessoas, bens patrimoniais, culturais e ambientais, pelo que a 
ANPC emite parecer favorável. 

-  

2.3 Parecer da DGEG  
Relativamente ao mencionado no ponto 6, do art.º, 10.º, do Regulamento do PIER, afigura-se que não 
será exequível a manutenção da lagoa existente, com a exploração do local como pedreira, por esta 
estar a ser utilizada para recolha e decantação de águas pluviais no sentido de prevenir o arrastamento 
de sólidos em suspensão para o domínio hldrico, e, simultaneamente, constituir uma reserva de água 
utilizada para combate a incêndios.  
Este ponto deverá ser corrigido, no caso de se querer preservar a lagoa, devendo ser compatibilizado 
com o projecto de recuperação paisagística para o sítio, tendo em conta o referido no ponto 1, do n.º 7 
- Alteração de disposições regulamentares decorrentes do PIER - Disposições Alteradas no PDM. 
 
- A proposta de regulamento define já a obrigatoriedade de manutenção da lagoa. No entanto, reforçou-
se a redação do artigo, de forma a deixar claro a obrigatoriedade de preservação das suas funções de 
recolha e decantação de águas pluviais no sentido de prevenir o arrastamento de sólidos em suspensão 
para o domínio hldrico e ainda de reserva de água (art.º 10, n.º 6). Qualquer intervenção naquela 
parcela, mesmo que resulte de alargamento de limites de outras unidades de exploração que com esta 
confrontam, terão de cumprir o estabelecido no regulamento. 

Informa-se, ainda, que foram apresentados, na DGEG, conforme listagem anexa, os pedidos de 
regularização de dezassete pedreiras e três estabelecimentos industriais, sendo dois deles anexos de 
pedreira, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2015, de 5 de Novembro - RERAE - Regime Extraordinário 
de Regularização de Actlvidades Económicas, localizados na área contemplada pelo PIER-NPPF. 
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Os pedidos encontram-se presentemente em análise. Embora ainda não se encontrem correctamente 
instruidos, foi verificado que as áreas de implantação de três pedreiras ultrapassam a área do PIER-
NPPF. 

Os mencionados pedidos de regularização solicitaram a Deliberação de reconhecimento do Interesse 
público municipal, junto da autarquia. 

A DGEG salienta que a falta de aprovação deste Instrumento de gestão territorial (PIER - NPPF), que 
permita o licenciamento das actividades industriais na área contemplada pelo Plano, de acordo com o 
PDM em vigor, influenciará a tomada de decisão por parte das entidades presentes na conferência 
decisória, em sede de RERAE, podendo ser decidida a suspensão do PDM nas áreas dos pedidos em 
curso. 

Mais se salienta que a ausência de licenciamento das pedreiras continuará a originar Impactes 
negativos Impedindo uma atuação eficaz da Administração Pública, na exigência da melhoria de 
condições, nomeadamente ambientais, de higiene e segurança no trabalho e do correto aproveitamento 
das massas minerais exploradas. Acresce referir que este facto impede, ainda, a aprovação dos Planos 
Ambientais de Recuperação Paisagística que permitem minimizar os impactes causados por estas 
atividades industriais. 

- Conforme Ata da conferência procedimental, a situação foi já esclarecida, passa-se a citar: “Os 
representantes do Município informaram que as declarações de interesse municipal emitidas, ou a 
emitir, no âmbito dos processos de regularização não ultrapassam o âmbito dos limites do Plano, o que 
resulta na inviabilização das alterações referidas”. 

 

2.4 Parecer da DGT  
Planta de condicionantes, verificou-se que o vértice geodésico “Antelas" continua sem estar 
corretamente implantado. Este vértice embora esteja representado, não apresenta o respetivo 
topónimo, conforme se pode comprovar na figura seguinte.  

- Retificado. 

Na planta de condicionantes - desenho 02 - a legenda da informação temática contém símbolo para 
"Marco Geodésico" que não corresponde ao Vértice Geodésico mas sim à área que resulta da 
condicionante associada a esse Vértice. 

- Retificado. 

Na planta de localização a cartografia de base indicada na legenda não corresponde à que é utilizada 
nessa planta. 

- Retificado. 

A Planta da Situação Existente está reproduzida à escala 1:5000 quando deveria estar à escala 1:2000 

- Alterado. 

Os extratos das plantas de ordenamento e de Condicionantes do PDM não têm indicadas as respetivas 
coordenadas. 

 - Incluído. 
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O mapa de ruído está elaborado na escala 1:20 000, sobre uma carta base em formato raster, e não à 
escala 1:2000, e no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 quando deveria ser no sistema 
PT-TM06/ETRS89, conforme artigo 32-A do Decreto-Lei n.º 141/2014,de 19 de setembro. 

- A informação foi incluída no Relatório de Fundamentação.  

No ficheiro "PIER NPPF_ Aferição de áreas ardidas_Junho2017.pdf', na sua página 15 é utilizado um 
extrato de um ortofoto de 2015 cuja proveniência não é indicada e não tendo sido licenciado pela DGT, 
violando o estipulado no artigo 32 do Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio; 

- Retificado. 

No ficheiro "PIER-NPPF_Relatório fundam_junho2017.pdf' são apresentados extratos de um ortofoto 
do Google Earth que constitui a utilização de cartografia não oficial e não homologada em violação do 
artigo 39 do citado Decreto Regulamentar, bem como do artigo 32 do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 
de setembro.  

- Retificado. 

As entidades "Instituto Politécnico de Viana do Castelo","Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e 
Planeamento, Lda." bem como "Cláudio Alexandre Paredes" não estão registadas na DGT para 
exercício de atividades de produção de cartografia, conforme é exigido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
141/2014, de 19 de setembro, sendo que as duas primeiras foram já assinaladas em anterior parecer 
da DGT como estando a exercer ilegalmente, pelo que todas as peças desenhadas por estas três 
entidades não têm suportelegalpara fins de utilização pública.  

- Regularizado. 

 

2.5 Parecer do ICNF   
Regime Florestal (RF) - Perímetro Florestal da Serra de Arga / Lei dos baldios (LB) 

Os baldios abrangidos pelo PIER, encontram-se em regime de co-gestão entre o ICNF e as freguesias 
de Arcozelo e Moreira do Lima, actual União das Freguesias de Moreira do Lima e Cabração.O 
entendimento do ICNF sobre esta matéria, com base na lei dos baldios, Lei n.º 75/2017 de 17.08 
(anterior Lei n.º 68/93 de 04.09 alterada pela Lei n.º 72/2014 de 02.09 - revogada - e DL n.º 39/76 de 
19.01) é o seguinte: A competência para a prática destes actos deliberativos é da Assembleia de 
Compartes, não podendo ser invocada uma decisão abstracta datada de 1995, como capaz de conferir 
poder de decisão nas mais diversas matérias à Junta de Freguesia de Arcozelo, dispensando-a de 
consultar aquela assembleia caso a caso. 

Assim, consideramos que a assembleia de compartes terá de ser consultada para os efeitos 
pretendidos com o mesmo. 

Acresce ainda que a expansão da área da pedreira 04-C atinge terrenos dos baldios de Moreira do 
Lima, cf. CAOP2016, não existindo qualquer documentação relativamente a este facto. 

Por outro lado,quanto à alteração do uso efetivo do solo, isto é, à entrada em exploração de recursos 
geológicos nos locais referidos e onde actualmente poderá existir ocupação florestal ou outra, nada é 
referido, pelo que consideramos que esta questão não está esclarecida, sendo necessário, em nosso 
entendimento, obter para o efeito o acordo explícito das respectivas assembleias de compartes, de 
Arcozelo e Moreira do Lima, nos termos da lei dos baldios - com o estabelecimento de contratos de 
cessão de exploração (ou apresentação dos contratos eventualmente existentes) - e desenvolver os 
procedimentos prévios de comunicação e obtenção da concordância por parte do ICNF, para efeitos 
de gestão florestal. 
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- Conforme esclarecimento prestado por ICNF, em reunião de concertação com a CMPL, em 27 de 
fevereiro de 2018, com início às 15h30 e hora de fim 17h30, realizada nas Instalações do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., Avenida António Macedo,4704-538 Braga, os baldios 
abrangidos pelo PIER encontram-se “submetidos ao Regime Florestal Parcial, na modalidade de co-
gestão entre o ICNF e a Junta de Freguesia, no caso de Arcozelo e em gestão exclusiva dos compartes 
no caso de Moreira do Lima, pertencente à atual União das Freguesias de Moreira do Lima e Cabração. 
Em consequência, a verificação da conformidade com a lei dos baldios, relativamente a esta freguesia, 
não é da competência do ICNF”. 

- Quanto à necessidade de obtenção de “Acordo explicito das respetivas Assembleias de Compartes, 
de Arcozelo e Moreira do Lima, nos termos da Lei dos baldios - com o estabelecimento de contratos de 
cessão de exploração (ou apresentação dos contratos eventualmente existentes) - e desenvolver os 
procedimentos prévios de comunicação e obtenção da concordância por parte do ICNF, para efeitos 
de gestão florestal”, o ICNF tem já na sua posse um documento que esclarece a situação de todos os 
atos deliberativos anteriores a 17.02 2012. “(Acta da Assembleia de Compartes de Arcozelo que ratifica 
todos os actos tomados pela Junta de Freguesia (actos, contratos, deliberações, Planos de Actividades, 
Contas de Gerência e demais documentos de gestão do Baldio de Arcozelo), na qualidade de 
Administrador do Baldio e que integram a sua actividade desde que lhe foi conferida a administração 
pela Assembleia de Compartes (05-03-1995), até 17-02-2017)”. 

- As pedreiras do NPPF encontram-se em fase de regularização ao abrigo do RERAE (anexo 
informação da DGEG com listagem de empresas em RERAE) e nesse âmbito os contratos de 
exploração terão que observar toda a legislação em vigor nomeadamente a Lei dos Baldios. Transportar 
esta obrigatoriedade para a fase de aprovação do PIER-NPPF não parece ser adequado, dado que o 
objetivo é precisamente promover a reformulação contratual atualmente existente com base no PIER-
NPPF. Acresce ainda que os actuais detentores dos contratos poderão não ser exactamente os 
mesmos face às exigências introduzidas com o cumprimento da regulamentação do PIER-NPPF e 
restante legislação em vigor. 

Regime Florestal (RF) - Perímetro Florestal da Serra de Arga / Lei dos baldios (LB) 

No parecer do lCNF referia-se também, relativamente àquelas áreas que podendo actualmente ter uso 
florestal irão ser utilizadas para exploração de recursos geológicos: "para o efeito deverão estar 
identificados em dossier próprio, autonomizado, as áreas em conflito com esta servidão para efeito de 
alteração do uso efetivo do solo". O objectivo deste dossier era, além da respectiva identificação e 
localização, organizar e permitir a verificação antes referida, das áreas em sobreposição com o 
RF,quanto ao cumprimento da lei dos baldios, assim como a obtenção da respectiva concordância por 
parte do ICNF, quer para as situações de expansão de pedreiras actualmente em exploração - casos 
do alargamento das pedreiras n.º 03 e 06 - quer das pedreiras n.º 10,17, 19 e 20, propostas para 
entrada em exploração e ainda as áreas A, B, D e F, propostas para expansão, não esquecendo as 
situações 04-C e 01. Este dossier não foi apresentado.  

Pelo exposto, consideramos que não foram resolvidas e continuam a verificar-se desconformidades 
legais com o RF e com a Lei dos Baldios (Lei n.º 75/2017 de 17.08 - anterior Lei n.º 68/93 de 04.09 
alterada pela Lei n.º 72/2014 de 02.09 - revogada - e DL n.º 39/76 de 19.01) que inviabilizam o actual 
plano. 

- O “dossier autonomizado”, atrás referido, não foi apresentado porque não foi nunca solicitado (nem 
na Ata da conferência procedimental remetida pela CCDR-N (Oficio n.º OF _ESRB_AB_349/2016), 
nem no parecer do ICNF anexo à citada ata (Ofício n.º 1128/2016/DCNF-N/DPAP, de 7 de Janeiro de 
2016). A última proposta do PIER enviada, ou seja, a 2.ª versão, já apreciada pela Administração 
Central (OF ESRB_AB-13889/2017), não propõe nenhuma situação de alargamento das pedreiras n.º 
03 e 06, nem de qualquer outra pedreira atualmente em exploração. Este aspeto foi esclarecido pela 
CMPL na conferência procedimental, em que esteve presente, realizada em 6 de setembro de 2017, 
assim como no Relatório de Ponderação, efetuado em resposta à apreciação das ERAE. As pedreiras 
n.º 10, 17, 19 e 20, tal como outras, têm em curso procedimentos no âmbito do RERAE. Para as áreas 
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A, B, D, E e F a proposta de PIER unicamente mantém o já previsto em termos de classificação de uso 
no PDM em vigor para estas áreas. O PIER apenas propõem alterações, tendo em consideração o já 
previsto no PDM em vigor, nas situações 04-C e 01, conforme resumido na tabela seguinte. 

Proposta de alteração do PIER PDM em vigor Proposta de classificação PIER 

04-C (alargamento da área junto a 
pedreira atualmente abandonada) 

Abrange área classificada no 
PDM na categoria de “Área 
predominantemente florestal de 
produção condicionada” 

“Espaços Afetos à Atividade 
Extrativa – Pedreiras” 

01 (Unidade de Britagem) (em 
RERAE). 

Abrange área classificada no 
PDM na categoria de “Área 
predominantemente florestal de 
produção condicionada” 

“Espaços Destinados à Atividade de 
Transformação Industrial de 
Produtos Geológicos - Unidade de 
Britagem” 

 
Áreas ardidas / Povoamentos florestais percorridos por Incêndios 

Desde já constatamos que não foram consideradas as áreas ardidas de 2016,disponibilizadas pelo 
ICNF e que incidem sobre a área do PIER, designadamente na parcela 04-C,pelo que esta situação 
terá de ser corrigida. O período temporal a considerar deverá ser o de 2007 a 2016. 

Por outro lado ,este documento incidiu apenas nas situações em que estava prevista a alteração de 
uso do solo, por divergência entre PDM e PIER, não sendo analisadas as situações de alteração do 
uso actual do solo-ou do uso efectivo do solo - de florestal ou outro, para exploração de recursos 
geológicos - quer para as situações de expansão de pedreiras actualmente em exploração - casos do 
alargamento das pedreiras n.º 03 e 06 - quer das pedreiras n.º 10,17, 19 e 20,propostas para entrada 
em exploração e ainda as áreas A, B, D e F,propostas para expansão,não esquecendo as situações 
04-C e 01. Esta análise deverá igualmente constar deste dossier para comprovação da conformidade 
com a legislação e/ou eventual identificação da necessidade de levantamento de proibições. 

- Atualizado/alargada a análise. A última proposta do PIER enviada, ou seja, a 2.ª versão, já apreciada 
pela Administração Central (OF ESRB_AB-13889/2017), não propõe nenhuma situação de 
alargamento das pedreiras n.º 03 e 06, nem de qualquer outra pedreira atualmente em exploração. 
Este aspeto foi esclarecido pela CMPL na conferência procedimental, em que esteve presente, 
realizada em 6 de setembro de 2017, assim como no Relatório de Ponderação, efetuado em resposta 
à apreciação efetuada por parte da Administração Central. As pedreiras n.º 10, 17, 19 e 20, tal como 
outras, têm em curso procedimentos no âmbito do RERAE. Para as áreas A, B, D, E e F a proposta de 
PIER unicamente mantém o já previsto em termos de classificação de uso no PDM em vigor para estas 
áreas. O PIER apenas propõem alterações, tendo em consideração o já previsto no PDM em vigor, nas 
situações 04-C e 1. 

Áreas ardidas / Povoamentos florestais percorridos por Incêndios 

Este relatório (Relatório de aferição das áreas ardidas) deve fazer parte dos elementos que 
acompanham o plano e ser referido no n.º2 do art.º 4 do regulamento do PIER. 

- Introduzido. 

Áreas ardidas / Povoamentos florestais percorridos por Incêndios 

Dos elementos fundamentais do plano, deve fazer parte um anexo à planta de condicionantes contendo 
as áreas ardidas, na mesma escala da planta de condicionantes e ser referida no n.º1 do art.º 4 do 
regulamento do PIER com a designação "planta anexa à planta de condicionantes - áreas ardidas". 

- Introduzido. 
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No regulamento deve ser corrigido o seguinte: 
(Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública)  
Na alínea d) do n.º1do Artigo 6.º,onde se lê: 
"d) Áreas Percorridas por Incêndios nos últimos 10 anos;" 
Deve ler-se: 
"d) Povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 anos;" 
 
- Retificado. 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCl)/Planta de perigosidade 

A versão da planta de perigosidade que consta da documentação agora apresentada encontra-se 
desatualizada. 

Foi aprovado por despacho do Sr. VP do ICNF de 06-02-2015 o novo PMDFCI de Ponte de Lima e a 
respectiva planta perigosidade, entretanto também actualizada como anexo da planta de 
condicionantes do PDM {cf Websig da CMPL), pelo que se torna necessário corrigir esta 
desconformidade. 

- Atualizado. 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCl)/Planta de perigosidade 

Dos elementos fundamentais do plano, deve fazer parte um anexo à planta de condicionantes contendo 
a planta de perigosidade de incêndio florestal, na mesma escala da planta de condicionantes e ser 
referida no n.º1 do art.º 4 do regulamento do PIER com a designação, "planta anexa à planta de 
condicionantes - perigosidade de incêndio florestal''. 

- Introduzido. Embora o último parecer do ICNF sobre a proposta do PIER (Ofício n.º 44700/2017/DCNF-
N/DPAP, datado de 08 de agosto de 2017) não contenha qualquer indicação relativa à imlementação das 
redes secundárias de FGC, em reunião de concertação foi referido, por parte de representante de ICNF, a 
necessidade da sua implementação em resposta às recentes alterações legislativas, em particular, com a 
aplicação do ponto 8 do Artigo 16.º da Lei n.º 76/20217, de 17 de agosto, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 27/2017, de 2 de outubro. Neste contexto a Câmara Municipal procedeu à definição de 
uma FGC com 100m de largura no limite da UOPG/área sujeita a atividade extrativa. 

 

2.6 Parecer da APA - ARH do Norte  
- Não existem sugestões/recomendações colocadas pela ARH-N / APA. 

 

2.7 Parecer da CCDR-N relativo à AAE  

2.7.1 Relatório Ambiental 

1. Antecedentes  

De acordo com o mencionado no ponto 1 .Introdução do Relatório, este foi objeto de sugestões 
e recomendações das entidades consultadas pela Câmara Municipal, as quais foram integradas 
na versão agora apresentada.  

Nos anexos I e II foram apresentados os pareceres das ERAE relativos ao RDA e ao RA, 
expl icitando-se "...o resultado da ponderação efetuada às questões e recomendações 
colocadas pelas entidades evidenciando-se, por um lado, as alterações efetuadas à proposta 
do Plano decorrentes dos pareceres emitidos e, por outro, as notas justificativas das questões 
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que, após ponderação, a Câmara Municipal entendeu acolher. As solicitações que não foram 
respondidas foram também just ificadas". 

No entanto, seria de referir neste ponto do RA que se procedeu à elaboração do "Relatório de 
ponderação na sequência dos pareceres das ERAE sobre a 1 .ª versão do PI ER-NPPF, Junho de 
2017", que no ponto 2. Notas justificativas da ponderação efetuada, apresenta o Quadro n.º 1 
Síntese de integração das recomendações/sugestões colocadas pelas entidades. Neste quadro 
foram inseridos os extratos dos pareceres das entidades consu ltadas e que emitiram parecer 
com indicação da sua consideração e a "...forma como foram introduzidas as sugestões e 
recomendações na nova versão do PI ER-NPPF." 

Deste  modo,  foi  possível  verificar  que foram  globalmente  acolhidas as  recomendações  das  
ERAE  que emitiram parecer  e que se l istam: 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte); 
- Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) (ex. IG M);  
- Autoridade Nacional para a Proteção Civil (AN PC); 
- Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 
- Direção Geral do Território (DGT); 
- Agência Portuguesa do Ambiente, IP Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA - ARH do 
Norte). 
Esclareceu-se ainda que "...foi necessário efetuar outras retificações à proposta enviada anteriormente 
que no decorrer do processo foram detetadas." 

- 

A Ata da Conferência Procedimental, realizada no dia 7 de janeiro de 2016, nos termos do artigo 84.º 
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, apresentada no anexo II,  concluiu que: 

"Em face dos pareceres transmitidos, o conjunto de entidades representadas, reunidas em conferência 
procedimental, decidiram emitir parecer desfavorável à proposta do Plano até que se vejam resolvidas 
as desconformidades legais apontadas pelo ICNF e pela DGT. Assim, recomenda-se ao Município que 
promova uma reunião de concertação com aquelas entidades e acate efetivamente as recomendações 
constantes dos pareceres da CCDR-N e das restantes entidades, pareceres esses que fazem parte 
integrante da presente ata. 

Os representantes das entidades presentes acordaram ainda, no sentido de promover a agilização dos 
procedimentos associados ao licenciamento das explorações e de garantir um melhor resultado global 
na recuperação ambiental e paisagística, assim como permitir a maior previsibilidade do 
desenvolvimento das explorações, recomendar ao Município a promoção da elaboração de um 
procedimento de AIA único, ao qual deverá estar vinculada a totalidade dos projetos e outras 
intervenções a realizar na área do plano. 

Entendem ainda que deverá o PIER em apreço ser complementado com um plano global para as 
infraestruturas,com particular importância para as referentes à rede viária e à drenagem de águas 
pluviais." 

Também esta informação deveria ser integrada neste ponto do Relatório, para o conhecimento direto 
das razões que justificaram a revisão do mesmo. 

- Foi integrado, conforme sugestão. Foi realizada reunião de concertação com ICNF em 27 de fevereiro 
de 2018, hora de início: 15h30; hora de fim: 17h30; nas Instalações do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P., Avenida António Macedo,4704-538 Braga. 

2. Objetivos e metodologia  

Procurando responder à recomendação da CCDRN de apresentação de "...uma figura/esquema 
identificando claramente as diferentes fases do processo, os documentos elaborados e os documentos 
da proposta do PIER, demonstrando a articulação dos processos de elaboração do Plano e da AAE" 
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foi apresentada a Figura n.º 2.1 . - Procedimento de AAE definido pelo Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 
de Junho." 

No entanto, verificou-se que não foi indicada a apresentação do Relatório de Definição do Âmbito 
(RDA), na fase de determinação do âmbito da avaliação ambiental, nem o Resumo Não Técnico (RNT), 
que deverá acompanhar o RA, bem como como o Relatório Ambiental Final, correspondente ao Plano 
Final, após a consulta pública e a fase de seguimento/monitorização do Plano.  

Assim, considera-se ser de integrar estas indicações na figura para um entendimento mais 
completo e adequado do processo de AAE. 

- Foram integradas as referências na figura. 

3. Objeto de avaliação  

Entende-se que deverão ser reintegradas no RA as figuras apresentadas na versão anterior, 
referentes à Planta de Implantação e à Planta de condicionantes, uma vez que permitem uma leitura 
imediata da informação, dispensando a consulta dos anexos. 

- Foram reintegradas. 

4. Análise e avaliação do modelo por FCD  

O RA salientou "...a importância da articulação das intervenções previstas na área do PIER e na área 
do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas, considerando que o Pólo Industrial foi objeto de 
processo de AIA (com DIA emitida em  14 de Março de 2014)". 

Relativamente a este aspeto, que foi relevado no parecer da CCDRN, julga-se que o Relatório 
deveria esclarecer que este Pólo industrial está localizado na zona adjacente à área de intervenção 
do PIER, na UOPG 19, objeto de um Plano de Urbanização (PU) e respetivo processo de AAE. 

- Foi referida a localização do Pólo e acrescentada a informação relativa ao PU (UOPG19) e respetivo 
processo de AAE. 

Na sequência da descrição realizada em quadros, para cada FCD, das oportunidades e riscos 
decorrentes das ações propostas no Plano e da avaliação dos seus efeitos significativos, no Quadro 5. 13 
- Oportunidades e riscos associados ao FCD 4, referente ao FCD Riscos e Qualidade Ambiental, o 
presente RA apresentou uma nova coluna referente à proposta de neutralização dos riscos, 
respondendo à proposta do ICNF. A informação afigura-se ajustada ao indicar ações de reforço da 
fiscalização, recuperação progressiva das áreas de extração, datas limites para regularizações e 
licenciamentos, aplicação de normativos e monitorização ambiental. 

-  

5. Avaliação global e diretrizes para o planeamento 

Mantendo-se a análise apresentada na anterior versão do RA é referido ser "expectável com 
implementação daquele inverter a situação, aproximando o Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas 
dos objetivos de sustentabilidade ditados pelas normas legais e regulamentares, bem como pelos 
instrumentos de gestão territorial de nível mais abrangente ou temáticos". 

No presente RA acrescenta-se que, com "...a avaliação ambiental do PIER-NPPF foi possível verificar 
a integração, pela equipa técnica responsável, das questões ambientais na elaboração do mesmo, 
refletindo este também o contributo das entidades com a tutela no território objeto da intervenção 
(quadro 5.15)." 
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Cabe destacar a introdução do referido Quadro n.º 5.15 - Síntese da integração das questões 
ambientais na elaboração do PIER, uma vez que especifica as ações correspondentes às diretrizes 
definidas para a execução do PIER, identificando para cada uma o(s) documento(s) do Plano que as 
enquadram, permitindo a sua efetiva concretização, nomeadamente: Regulamento, Relatório de 
Fundamentação, Projeto de execução/Projeto de execução das especialidades, Programa de 
execução das ações previstas, Plano de financiamento, Plano de Seguimento, Plano de Higiene e 
Segurança e Estudo de Impacte Ambiental (EIA) a desenvolver no âmbito do processo de licenciamento 
das pedreiras. 

Também na anterior versão do RA foi explicitado que parte das medidas do PIER necessitam de 
ser acompanhadas pela execução de ações complementares, propondo um conjunto de diretrizes 
de planeamento e de gestão, que entendemos destacar. A presente versão procede à reorganização 
dessas ações, considerando presentemente que deverão implementar-se as seguintes: 

"a) Desenvolvimento de esforços junto de empresários e AIGPL, com vista à celebração de acordo 
para a concretização do Projeto Integrado e simultaneamente do desenvolvimento de um único 
procedimento de AIA; 

b) Acompanhamento do(s) procedimento(s) de AIA de forma a garantir a devida articulação com 
AAE deste Plano; 

c) Reforço da fiscalização das pedreiras no cumprimento das medidas definidas nosprocessos de 
licenciamento e AIA; 

d) Celebração de acordos com agentes diretamente envolvidos, com vista à execução das ações 
previstas no Programa de Execução das Ações Previstas, Plano de Financiamento considerando 
o sistema de execução previsto no regulamento do PIER; 

e) Apoio a todas as iniciativas que promovam maior organização associativa do setor; 

f)  Apoio  e  incentivo  ao desenvolvimento  de  iniciativas  que  promovam  uma  maior  responsabilidade 
ambiental e social das empresas do setor; 

g) Desenvolvimento de todos os esforços com vista a cumprir integralmente o previsto no programa 
de seguimento (monitorização) ." 

-  

6. Monitorização 

Foi mantida toda a informação constante deste ponto, na atual versão do RA, que considerámos 
adequada face ao objetivo de assegurar que o programa de avaliação e controlo ambiental acompanhe 
a implementação do Plano, procurando avaliar a evolução dos aspetos ambientais considerados e 
detetar situações não previstas na AAE. 
 
-  

7. Participação e síntese 
Também nestes capítulos se mantiveram na íntegra as considerações anteriormente expressas. 

-  
 
Conclusão 
Face à análise realizada consideramos que, em termos globais, a presente versão do Relatório 
Ambiental integrou devidamente as alterações decorrentes das observações/recomendações das 
ERAE relativas à sua versão anterior, cumprindo o seu propósito. Não obstante, deverão ser 
consideradas as observações/ recomendações atrás apresentadas, na fase subsequente do processo 
de AAE. 
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- 

pág. 11  - as letras dos capítulos deverão corresponder ao Índice do RA; 
pág. 30 - quadro 4.2 - 1 ª coluna - o FCD Riscos e Qualidade ambiental está repetido; 
pág. 31 - 2.º parágrafo - deve referir o quadro abaixo; 
pág. 33 - O PROT-N deve ser referido como Proposta de PROT-N; 
pág. 43 - I .º parágrafo - deve referir o quadro abaixo; 
pág. 47 - Deverá ser retificada a data de emissão da DIA do Pólo Industrial: 28 de Março de 2014; 
pág. 64 - quadro 5.13 - a frase  "Aumentar as ações de fiscalização na área", na última coluna, está 
repetida. 
 
- Foram retificadas. 

 

2.7.2 Relatório Não Técnico da Avaliação Ambiental 

Resumo Não Técnico 
O RNT deverá incorporar as alterações decorrentes daquelas a realizar no RA. 

- Na sequência de ajustes efetuados no RA introduziram-se as alterações necessárias no RNT. 

 

2.8 Quadro síntese de integração das recomendações/sugestões colocadas 
pelas entidades 

Quadro n.º 1 - Síntese de integração das recomendações/sugestões colocadas pelas entidades 

Entidade Extrato dos pareceres Atend. 
Sim/Não

CCDR-N 

2. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 
Conforme foi publicado através do Aviso n.º 4576/2014, de 3 de Abril, a Camara Municipal de Ponte 
de Lima, em reunião de câmara pública de 17 de março de 2014, deliberou iniciar o processo de 
elaboração e o período de audiência prévia do Plano de Pormenor, na modalidade específica de plano 
de intervenção no espaço rural do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas. 
Foi determinado um prazo de 30 dias úteis (a contar da data da publicação) para a participação 
pública, durante o qual os interessados puderam apresentar sugestões, bem como apresentar 
informações sobre quaisquer questões que pudessem ser consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento, tendo sido dado cumprimento ao estabelecido no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT. 
Desconhece-se se aquela deliberação foi publicitada e se, durante a elaboração, a Autarquia facultou 
todos os elementos relevantes aos interessados. 

Sim 

CCDR-N 

3. Compatibilidade ou conformidade da proposta de plano com os programas territoriais existentes 
Os IGT com incidência direta na área do PIER-NPPF são os seguintes: 
- Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (PDM); 
- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM); 
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 
- Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PME); 
- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (PGRH-Minho e Lima). 

Sim 

CCDR-N 

De acordo com o Relatório, este Plano procede à atualização de categorias/subcategorias de uso, 
decorrente da aplicação do "Decreto-Lei n.º 11/2009, de 29 de maio ", que estabelece os critérios de 
classificação e reclassificação do solo. Note-se que esta afirmação contém dupla imprecisão. Com 
efeito, o diploma referido não é um decreto-lei mas de um decreto regulamentar e o Decreto 
Regulamentar n. º 11 /2009, de 29 de maio, foi revogado pelo Decreto Regulamentar n. º 15/2015, de 
19 de agosto. 
Foi efetuada a correspondência entre as designações do PDM e as adotadas na proposta do PIER-
NPPF. 
Todas as propostas de alteração se apresentam devidamente justificadas e contribuem para o 
cumprimento dos objetivos do PDM. 

Sim 
 
 
 
 
 
 

CCDR-N 

Impõe-se fazer uma única recomendação, que se prende com o n.º 5 do artigo 10.º (onde se refere 
que qualquer passivo ambiental em área para onde sejam requeridos novos licenciamentos fica a 
cargo dos novos exploradores) no sentido de se prever nessa disposição que é "sem prejuízo do 
disposto na lei". 

Sim 
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Entidade Extrato dos pareceres Atend. 
Sim/Não

DGEG 

Relativamente ao mencionado no ponto 6, do art.º, 10.º, do Regulamento do PIER, afigura-se que não 
será exequível a manutenção da lagoa existente, com a exploração do local como pedreira, por esta 
estar a ser utilizada para recolha e decantação de águas pluviais no sentido de prevenir o 
arrastamento de sólidos em suspensão para o domínio hldrico, e, simultaneamente, constituir uma 
reserva de água utilizada para combate a incêndios. 
Este ponto deverá ser corrigido, no caso de se querer preservar a lagoa, devendo ser compatibilizado 
com o projecto de recuperação paisagística para o sítio, tendo em conta o referido no ponto 1, do n.º 7 
- Alteração de disposições regulamentares decorrentes do PIER - Disposições Alteradas no PDM. 

Sim, 
parcial 

ICNF 

Regime Florestal (RF) - Perímetro Florestal da Serra de Arga / Lei dos baldios (LB) 
Os baldios abrangidos pelo PIER, encontram-se em regime de co-gestão entre o ICNF e as freguesias 
de Arcozelo e Moreira do Lima, actual União das Freguesias de Moreira do Lima e Cabração. 
O entendimento do ICNF sobre esta matéria, com base na lei dos baldios, Lei n.º 75/2017 de 17.08 
(anterior Lei n.º 68/93 de 04.09 alterada pela Lei n.º 72/2014 de 02.09 - revogada - e DL n.º 39/76 de 
19.01) é o seguinte: 
A competência para a prática destes actos deliberativos é da Assembleia de Compartes, não podendo 
ser invocada uma decisão abstracta datada de 1995, como capaz de conferir poder de decisão nas 
mais diversas matérias à Junta de Freguesia de Arcozelo, dispensando-a de consultar aquela 
assembleia caso a caso. 
Assim, consideramos que a assembleia de compartes terá de ser consultada para os efeitos 
pretendidos com o mesmo. 
Acresce ainda que a expansão da área da pedreira 04-C atinge terrenos dos baldios de Moreira do 
Lima, cf. CAOP 2016, não existindo qualquer documentação relativamente a este facto. 
Por outro lado,quanto à alteração do uso efetivo do solo, isto é, à entrada em exploração de recursos 
geológicos nos locais referidos e onde actualmente poderá existir ocupação florestal ou outra, nada é 
referido, pelo que consideramos que esta questão não está esclarecida, sendo necessário, em nosso 
entendimento, obter para o efeito o acordo explícito das respectivas assembleias de compartes, de 
Arcozelo e Moreira do Lima, nos termos da lei dos baldios - com o estabelecimento de contratos de 
cessão de exploração (ou apresentação dos contratos eventualmente existentes) - e desenvolver os 
procedimentos prévios de comunicação e obtenção da concordância por parte do ICNF, para efeitos 
de gestão florestal.  
No parecer do lCNF referia-se também, relativamente àquelas áreas que podendo actualmente ter uso 
florestal irão ser utilizadas para exploração de recursos geológicos: "para o efeito deverão estar 
identificados em dossier próprio, autonomizado, as áreas em conflito com esta servidão para efeito de 
alteração do uso efetivo do solo" 
O objectivo deste dossier era, além da respectiva identificação e localização, organizar e permitir a 
verificação antes referida, das áreas em sobreposição com o RF,quanto ao cumprimento da lei dos 
baldios, assim como a obtenção da respectiva concordância por parte do ICNF, quer para as 
situações de expansão de pedreiras actualmente em exploração - casos do alargamento das 
pedreiras n.º 03 e 06 - quer das pedreiras n.º 10,17, 19 e 20, propostas para entrada em exploração e 
ainda as áreas A, B, D e F, propostas para expansão, não esquecendo as situações 04-C e 01. 
Este dossier não foi apresentado. 
Pelo exposto, consideramos que não foram resolvidas e continuam a verificar-se desconformidades 
legais com o RF e com a Lei dos Baldios (Lei n.º 75/2017 de 17.08 - anterior Lei n.º 68/93 de 04.09 
alterada pela Lei n.º 72/2014 de 02.09 - revogada - e DL n.º 39/76 de 19.01) que inviabilizam o actual 
plano. 

Sim, 
parcial 

ICNF 

Áreas ardidas / Povoamentos florestais percorridos por Incêndios 
Desde já constatamos que não foram consideradas as áreas ardidas de 2016,disponibilizadas pelo 
ICNF e que incidem sobre a área do PIER, designadamente na parcela 04-C, pelo que esta situação 
terá de ser corrigida. 
O período temporal a considerar deverá ser o de 2007 a 2016. 
Por outro lado, este documento incidiu apenas nas situações em que estava prevista a alteração de 
uso do solo, por divergência entre PDM e PIER, não sendo analisadas as situações de alteração do 
uso actual do solo-ou do uso efectivo do solo - de florestal ou outro, para exploração de recursos 
geológicos - quer para as situações de expansão de pedreiras actualmente em exploração - casos do 
alargamento das pedreiras n.º 03 e 06 - quer das pedreiras n.º 10,17, 19 e 20,propostas para entrada 
em exploração e ainda as áreas A, B, D e F, propostas para expansão,não esquecendo as situações 
04-C e 01.  
Esta análise deverá igualmente constar deste dossier para comprovação da conformidade com a 
legislação e/ou eventual identificação da necessidade de levantamento de proibições. 

Sim 

ICNF 
Áreas ardidas / Povoamentos florestais percorridos por Incêndios 
Este relatório (Relatório de aferição das áreas ardidas) deve fazer parte dos elementos que 
acompanham o plano e ser referido no n.º2 do art.º 4 do regulamento do PIER. 

Sim 

ICNF 

Áreas ardidas / Povoamentos florestais percorridos por Incêndios 
Dos elementos fundamentais do plano, deve fazer parte um anexo à planta de condicionantes 
contendo as áreas ardidas, na mesma escala da planta de condicionantes e ser referida no n.º1 do 
art.º 4 do regulamento do PIER com a designação "planta anexa à planta de condicionantes - áreas 
ardidas". 

Sim 
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Entidade Extrato dos pareceres Atend. 
Sim/Não

ICNF 

No regulamento deve ser corrigido o seguinte: (Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 
Pública)  
Na alínea d) do n.º1do Artigo 6.º,onde se lê: "d) Áreas Percorridas por Incêndios nos últimos 10 anos;" 
Deve ler-se: "d) Povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 anos;" 

Sim 

ICNF 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCl)/Planta de perigosidade. 
A versão da planta de perigosidade que consta da documentação agora apresentada encontra-se 
desatualizada. 
Foi aprovado por despacho do Sr. VP do ICNF de 06-02-2015 o novo PMDFCI de Ponte de Lima e a 
respectiva planta perigosidade, entretanto também actualizada como anexo   da   planta  de 
condicionantes do PDM {cf Websig da CMPL), pelo que se torna necessário corrigir esta 
desconformidade. 

sim 

ICNF 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCl)/Planta de perigosidade 
Dos elementos fundamentais do plano, deve fazer parte um anexo à planta de condicionantes 
contendo a planta de perigosidade de incêndio florestal,na mesma escala da planta de condicionantes 
e ser referida no n.º1 do art.º 4 do regulamento do PIER com a designação, "planta anexa à planta de 
condicionantes - perigosidade de incêndio florestal''. 

Sim 

DGT 
Planta de Condicionantes, verificou-se que o vértice geodésico “Antelas" continua sem estar 
corretamente implantado. Este vértice embora esteja representado, não apresenta o respetivo 
topónimo, conforme se pode comprovar na figura seguinte.

Sim 

DGT 
Na planta de condicionantes - desenho 02 - a legenda da informação temática contém símbolo para 
"Marco Geodésico" que não corresponde ao Vértice Geodésico mas sim à área que resulta da 
condicionante associada a esse Vértice. 

Sim 

DGT 
Na planta de localização a cartografia de base indicada na legenda não corresponde à que é utilizada 
nessa planta. 

Sim 

DGT 
A Planta da Situação Existente está reproduzida à escala 1:5000 quando deveria estar à escala 
1:2000 

Sim 

DGT 
Os extratos das plantas de ordenamento e de Condicionantes do PDM não têm indicadas as 
respetivas coordenadas. 

Sim 

DGT 
O mapa de ruído está elaborado na escala 1:20 000, sobre uma carta base em formato raster, e não à 
escala 1:2000, e no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 quando deveria ser no 
sistema PT-TM06/ETRS89,conforme artigo 32-A do Decreto-Lei n.º 141/2014,de 19  de  setembro. 

Sim 

DGT 
No ficheiro "PIER NPPF_ Aferição de áreas ardidas_Junho2017.pdf', na sua página 15 é utilizado um 
extrato de um ortofoto de 2015 cuja proveniência não é indicada e não tendo sido licenciado pela 
DGT, violando o estipulado no artigo 32 do Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio; 

Sim 

DGT 

No ficheiro "PIER-NPPF_Relatório fundam_junho2017.pdf' são apresentados extratos de 
umortofotodo Google Earth que constitui a utilização de cartografia não oficial e não homologada em 
violação do artigo 39 do citado Decreto Regulamentar, bem como do artigo 32 do Decreto-Lei n.º 
141/2014, de 19 de setembro. 

Sim 

DGT 

As entidades "Instituto Politécnico de Viana do Castelo","Recurso - Estudos e Projetos de Ambiente e 
Planeamento, Lda." bem como "Cláudio Alexandre Paredes" não estão registadas na DGT para 
exercício de atividades de produção de cartografia, conforme é exigido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
141/2014, de 19 de setembro, sendo que as duas primeiras foram já assinaladas em anterior parecer 
da DGT como estando a exercer ilegalmente, pelo que todas as peças desenhadas por estas três 
entidades não têm suportelegalpara fins de utilização pública. 

Sim 

CCDR-N 

1. Antecedentes  
De acordo com o mencionado no ponto 1 .Introdução do Relatório, este foi objeto de 
sugestões e recomendações das entidades consultadas pela Câmara Municipal, as quais 
foram integradas na versão agora apresentada.  
Nos anexos I e II foram apresentados os pareceres das ERAE relativos ao RDA e ao RA, 
expl icitando-se "...o resultado da ponderação efetuada às questões e recomendações 
colocadas pelas entidades evidenciando-se, por um lado, as alterações efetuadas à proposta 
do Plano decorrentes dos pareceres emitidos e, por outro, as notas justificativas das questões 
que, após ponderação, a Câmara Municipal entendeu acolher. As solicitações que não foram 
respondidas foram também just ificadas". 
No entanto, seria de referir neste ponto do RA que se procedeu à elaboração do "Relatório de 
ponderação na sequência dos pareceres das ERAE sobre a 1 .ª versão do PI ER-NPPF, Junho de 
2017", que no ponto 2. Notas justificativas da ponderação efetuada, apresenta o Quadro n.º 1 
Síntese de integração das recomendações/sugestões colocadas pelas entidades. Neste 
quadro foram inseridos os extratos dos pareceres das entidades consu ltadas e que emitiram 
parecer com indicação da sua consideração e a "...forma como foram introduzidas as 
sugestões e recomendações na nova versão do PI ER-NPPF." 
Deste  modo,  foi  possível  verificar  que foram  globalmente  acolhidas as  recomendações  das  
ERAE  que emitiram parecer  e que se l istam: 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte); 
- Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) (ex. IG M); 
- Autoridade Nacional  para a Proteção Civil (AN PC); 
- Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 
- Direção Geral do Território (DGT);  

Sim 
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Entidade Extrato dos pareceres Atend. 
Sim/Não

- Agência Portuguesa do Ambiente, IP Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA - 
ARH do Norte). 

Esclareceu-se ainda que "...foi necessário efetuar outras retificações à proposta enviada anteriormente 
que no decorrer do processo foram detetadas." 

CCDR-N 

A Ata da Conferência Procedimental, realizada no dia 7 de janeiro de 2016, nos termos do artigo 
84.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, apresentada no anexo II,  concluiu que: 
"Em face dos pareceres transmitidos, o conjunto de entidades representadas, reunidas em conferência 
procedimental, decidiram emitir parecer desfavorável à proposta do Plano até que se vejam resolvidas 
as desconformidades legais apontadas pelo ICNF e pela DGT. Assim, recomenda-se ao Município 
que promova uma reunião de concertação com aquelas entidades e acate efetivamente as 
recomendações constantes dos pareceres da CCDR-N e das restantes entidades, pareceres esses 
que fazem parte integrante da presente ata. 
Os representantes das entidades presentes acordaram ainda, no sentido de promover a agilização 
dos procedimentos associados ao licenciamento das explorações e de garantir um melhor resultado 
global na recuperação ambiental e paisagística, assim como permitir a maior previsibilidade do 
desenvolvimento das explorações, recomendar ao Município a promoção da elaboração de um 
procedimento de AIA único, ao qual deverá estar vinculada a totalidade dos projetos e outras 
intervenções a realizar na área do plano. 
Entendem ainda que deverá o PIER em apreço ser complementado com um plano global para as 
infraestruturas,com particular importância para as referentes à rede viária e à drenagem de águas 
pluviais." 
Também esta informação deveria ser integrada neste ponto do Relatório, para o conhecimento direto 
das razões que justificaram a revisão do mesmo. 

Sim 

CCDR-N 

2. Objetivos e metodologia  
Procurando responder à recomendação da CCDRN de apresentação de "...uma figura/esquema 
identificando claramente as diferentes fases do processo, os documentos elaborados e os 
documentos da proposta do PIER, demonstrando a articulação dos processos de elaboração do 
Plano e da AAE" foi apresentada a Figura n.º 2.1 . - Procedimento de AAE definido pelo Decreto-
Lei nº 232/2007, de 15 de Junho." 
No entanto, verificou-se que não foi indicada a apresentação do Relatório de Definição do Âmbito 
(RDA), na fase de determinação do âmbito da avaliação ambiental, nem o Resumo Não Técnico (RNT), 
que deverá acompanhar o RA, bem como como o Relatório Ambiental Final, correspondente ao 
Plano Final, após a consulta pública e a fase de seguimento/monitorização do Plano.  
Assim, considera-se ser de integrar estas indicações na figura para um entendimento mais 
completo e adequado do processo de AAE. 

Sim 

 
 
CCDR-N 

3. Objeto de avaliação  
Entende-se que deverão ser reintegradas no RA as figuras apresentadas na versão anterior, 
referentes à Planta de Implantação e à Planta de condicionantes, uma vez que permitem uma 
leitura imediata da informação, dispensando a consulta dos anexos. 

 
 
Sim 

CCDR-N 

4. Análise e avaliação do modelo por FCD  
O RA salientou "...a importância da articulação das intervenções previstas na área do PIER e na 
área do Pólo Industrial do Granito de Pedras Finas, considerando que o Pólo Industrial foi objeto de 
processo de AIA (com DIA emitida em  14 de Março de 2014)". 
Relativamente a este aspeto, que foi relevado no parecer da CCDRN, julga-se que o Relatório 
deveria esclarecer que este Pólo industrial está localizado na zona adjacente à área de intervenção 
do PIER, na UOPG 19, objeto de um Plano de Urbanização (PU) e respetivo processo de AAE. 

Sim 

CCDR-N 
Resumo Não Técnico 
O RNT deverá incorporar as alterações decorrentes daquelas a realizar no RA. Sim 

CCDR-N 

pág. 11  - as letras dos capítulos deverão corresponder ao Índice do RA; 
pág. 30 - quadro 4.2 - 1 ª coluna - o FCD Riscos e Qualidade ambiental está repetido; 
pág. 31 - 2.º parágrafo - deve referir o quadro abaixo; 
pág. 33 - O PROT-N deve ser referido como Proposta de PROT-N; 
pág. 43 - I .º parágrafo - deve referir o quadro abaixo; 
pág. 47 - Deverá ser retificada a data de emissão da DIA do Pólo Industrial: 28 de Março de 2014; 
pág. 64 - quadro 5.13 - a frase  "Aumentar as ações de fiscalização na área", na última coluna, está 
repetida. 

Sim 
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Anexo V – Pareceres e Notas justificativas da ponderação efetuada pela Câmara 

Municipal de Ponte de Lima em resposta às sugestões e recomendações das ERAE após 

apreciação da 2.ª proposta do PIER-NPPF, incluindo a apreciação do processo de AAE na 

fase de Relatório Ambiental - Conferência Procedimental realizada a 30.01.2019 
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Quadro n.º 1 - Síntese de integração das recomendações/sugestões colocadas pelas entidades 

Entidade Sugestão/Recomendação Atendido 
Sim/Não 

APA art.º 27, número 4 - "A deposição de resíduos nas áreas de 
depósito tem de prever uma solução funcional para as linhas de 
drenagem e linhas de água de regime torrencial que ocorram 
durante as épocas de maior pluviosidade", (…) que deverá ser 
substituído por “A deposição de resíduos deverá efetuar-se fora 
das margens dos cursos de água e de forma a evitar o seu 
arrastamento para os mesmos". 

Sim  
 

ANPC  - - 
DGT - - 
CCDRN - - 
DGEG “(…) reiteramos que se afigura não exequível a manutenção da 

lagoa existente, com a exploração do local como pedreira, por esta 
estar a ser utilizada para recolha e decantação de águas pluviais 
no sentido de prevenir o arrastamento de sólidos em suspensão 
para o domínio hídrico e, simultaneamente, constituir uma reserva 
de água utilizada para combate a incêndios”.    
 

A CM opta pela 
solução que considera 
mais adequada, em 
respeito pela 
legislação aplicável.  
O plano obriga a 
manutenção da lagoa, 
de forma a preservar 
as suas funções de 
recolha e decantação 
de águas pluviais e de 
reserva de água 
(art.º10, n.º6).  

ICNF Aspetos já discutidos e acordados em sede de reunião de 
concertação realizada em 27 de fevereiro de 2018, pelas 15h30, 
nas instalações do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P., Avenida António Macedo,4704-538 Braga. 
 
“Nos termos da mais recente alteração do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, terá de aplicar-se o previsto no n.º 11 
do art.º 16.º, do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 21 de janeiro, pelo 
que, a CMPL deverá solicitar o parecer da CMDF, acompanhado 
dos elementos necessários à demonstração do cumprimento das 
condições definidas no mesmo: "11 - Excetua-se do disposto no 
n.º 2 ( .. .) exploração de recursos (...) geológicos que sejam 
reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara 
municipal, desde que verificadas as seguintes condições: a) 
Inexistência de alternativa adequada de localização; b) Medidas de 
minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, 
incluindo a faixa de gestão de 100 metros; c) Medidas relativas à 
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas 
edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e 
resistência das edificações à passagem do fogo; d) Demonstração 
de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou 
turísticos, ainda que associados à exploração; e) Existência de 
parecer favorável da CMDF." 

Parte das sugestões/ 
recomendações foram 
atendidas / as 
restantes terão de ser 
respondidas em sede 
de licenciamento das 
atividades 
económicas. 
 
 
O parecer foi 
favorável / a reunião 
da CMDF efetuou-se 
no dia 29 de março, 
pelas 10 horas. 
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O Plano foi desenvolvido no âmbito do projeto “Granito das Pedras Finas de Ponte de Lima, Afirmação da marca em 
novos produtos e novos mercados”, Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos EEC PROVERE 
Minho IN – Projetos Âncora, Ação 3 - Promoção da gestão ambiental e paisagística integrada das pedreiras das Pedras 
Finas de Ponte de Lima. 

 
 


