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1. INTRODUÇÃO 
O presente documento constitui o RNT (Resumo Não Técnico) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para 
o projecto de ampliação da área licenciada para actividade extractiva da Pedreira n.º 4019 - B  Vale do 
Junco n.º2. A pedreira está localizada nas freguesias de Portunhos e Outil, Concelho de Cantanhede 
Distrito de Coimbra.  

O presente estudo foi elaborado com o propósito de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação 
de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (republicado pelo Decreto-
Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), que se refere ao regime jurídico da avaliação do impacte ambiental 
dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente), 
regulamentado através da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.   
 
Como a área total que se pretende licenciar excede os 25 hectares, a empresa tem que sugeitar a 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no âmbito do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
 
É complementado pelo projecto de execução, constituído por um Plano de Pedreira (PP), composto por um 
Plano de Lavra (PL) e por um Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), elaborado de acordo 
com o estabelecido no Decreto-Lei 270/2001, de 6 de Outubro. 

1.1- DADOS DO PROJECTO 
Área licenciada: 83 770m2; 

Área de ampliação: 289 800m2; 

Área total afectada pelo projecto: 373 500m2 

Objecto do projecto: Aumento das reservas de calcário para a produção de agregados para a construção 
civil e obras públicas; 

Fase em que se encontra: A Pedreira encontra-se presentemente em laboração; 

Antecedentes: A Pedreira encontra-se licenciada; 

Período de elaboração do EIA: entre 14/09/2005 e 16/09/2006. 

1.2- ENTIDADES 
Proponente: J. Batista Carvalho, Lda, que mandou elaborar e é proprietária do presente documento; 

Entidade licenciadora: A referida pedreira encontra-se licenciada junto da Direcção - Geral Geologia e 
Minas da Região Centro. 

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA, é a Direcção Regional da Economia do 
Centro. 

Autoridade de AIA - A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é o Instituto do Ambiente. 

Responsáveis pela elaboração do EIA: Gabinete Técnico da Associação Nacional da Industria Extractiva 
e Transformadora (ANIET); 

Propriedade dos terrenos: J. Batista Carvalho, Lda. 

Numa perspectiva metodológica, o EIA ao qual o presente RNT faz menção, procura identificar, predizer, 
interpretar, prevenir e divulgar o Impacte Ambiental provocado pelo desenvolvimento da exploração na 
pedreira acima referida. Estes procedimentos foram efectuados para o seguinte conjunto de parâmetros 
descritores: fauna e flora; solos; recursos hídricos; atmosfera (ruído e poeiras); paisagem; clima; geologia; 
património cultural; ordenamento do território; socio-económica e tráfego regional. 

2. JUSTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 
A necessidade da manutenção desta unidade industrial advém fundamentalmente da sua capacidade para 
satisfazer a procura de agregados de qualidade na região, tanto para construção civil como para as obras 
públicas. Simultaneamente, a sua permanência com a efectivação de investimentos numa zona do interior 
onde estes não abundam, contribui para a manutenção de postos de trabalho directos na própria empresa e 
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indirectos em todas as actividades complementares e subsidiárias tanto industriais como comerciais e de 
serviços. Em consequência esta unidade industrial contribui positivamente para a fixação das populações 
em Portunhos, Outil e freguesias vizinhas.  

Quanto a objectivos concretos a curto, médio e longo prazo, o projecto de ampliação da Pedreira n.º 4019 - 
B  Vale do Junco n.º2 apresenta os seguintes: 

• Aumentar as reservas de matéria-prima de qualidade exploráveis, disponíveis para produção de 
agregados. Não está previsto qualquer aumento da capacidade instalada; 

• Continuar a satisfazer a procura local e regional de agregados por parte das autarquias, 
empresas e particulares; 

• Melhorar o planeamento e a capacidade e coordenação entre as actividades de extracção e as de 
recuperação ambiental e paisagística; 

• Manter os postos de trabalho; 

• Garantir a recuperação sustentável de um local já afectado pela actividade extractiva. Actividade 
já em curso; 

• Contribuir para um desenvolvimento sustentável de Portunhos, Outil e freguesias vizinhas, assim 
como do Concelho de Cantanhede; 

• Cumprir os requisitos legais. 

3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

3.1- LOCALIZAÇÃO 
A Pedreira n.º 4019 - B  Vale do Junco n.º2, está implantada no lugar de Vale do Junco, freguesias de 
Portunhos e Outil, concelho de Cantanhede, Distrito de Coimbra. Na Fig. 1 está indicada a localização da 
Pedreira á escala nacional. 

A pedreira situa-se no lado Sul da estrada Portunhos - Outil (E.N. 584), estando implantada nas freguesias 
de Portunhos e, residualmente, em Outil. 

3.2- ENQUADRAMENTO E EXPLICAÇÃO GERAL DO PROJECTO 
A Pedreira n.º 4019 - B  Vale do Junco n.º2 está integrada numa zona onde a actividade extractiva ocorre 
desde tempos imemoriais através da exploração da famosa Pedra de Ançã. A Pedreira em causa, confina a 
nascente com antigas escombreiras, algumas das quais já completamente revestidas de coberto vegetal, e 
zonas extractivas inactivas. A poente, tem por vizinha a Pedreira n.º 2812 - Cova da Moura nº 2, a Sul tem 
por limite a área de REN adjacente à Ribeira do Olho da Giota e a Norte a EN nº 584.  

Toda esta envolvente condicionou o desenho do projecto, no qual se procura, simultaneamente, maximizar 
o aproveitamento dos recursos geológicos, recuperar ambientalmente antigas escombreira e as áreas 
extractivas inactivas e minimizar os impactes ambientais nos vários descritores. 

Conforme se pode ver da Fig. 3 à Fig. 6, a exploração é desenvolvida em 4 fases. Estas marcam as várias 
etapas de desenvolvimento da pedreira entre o momento presente e o esgotamento das reservas 
exploráveis na área definida para exploração. De uma forma resumida, podemos afirmar que as três 
primeiras correspondem às várias etapas do ordenamento da pedreira e recuperação de espaços 
abandonados por antigas explorações e a quarta à sua exploração plena. Os objectivos específicos de cada 
uma delas são os seguintes: 

1ª fase  – Garantir local para a deposição do escombro proveniente de antigas escombreiras; 

 – Preparar o local onde serão depositados os rejeitados da lavagem do calcário 
(fundamentalmente argilas e pequenas quantidades de calcário) - Fig. 3; 

2ª fase  –  Iniciar o processo de preparação das condições de exploração de Sul para Norte (mais 
favoráveis) a iniciar na Fase 4 - Fig. 4 
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3ª Fase –  Preparar as condições de drenagem final de pedreira com a exploração da zona Sul do 
maciço - Fig. 5 

4ª fase – Fase de exploração após o ordenamento completo da actividade extractiva no local - Fig. 6. 

Este faseamento permite uma exploração ordenada ao longo de toda a vida da pedreira.  

Também em cada uma das fases procura-se, em projecto, minimizar os impactes, tanto ambientais como 
paisagísticos através de uma articulação entre a actividade extractiva e a de recuperação. Esta abordagem 
permite que, apesar de a área total da pedreira ser de cerca de 37,35 ha, a área em exploração seja da 
ordem dos 10ha durante toda a vida da pedreira. Isto é conseguido através do planeamento conjunto da 
extracção e da recuperação em simultâneo. Procura-se, deste modo, manter constante o espaço 
consagrado aos habitats naturais. 

A cota mínima à qual se desenvolverá a exploração será a de 40m, com excepção de uma pequena área 
junto à exploração vizinha1 onde descerá à cota 25m durante a primeira fase (Fig. 3). Com este 
rebaixamento pretende-se facilitar s harmonização das duas pedreiras em termos de recuperação final e, ao 
mesmo tempo, maximizar o volume disponível para a deposição das argilas e calcários rejeitados, 
minimizando a sua acumulação em escombreira. Esta área será também a primeira a ser recuperada (área 
a cinzento na Fig. 3). 

 

 

Fig. 1 - Localização da Pedreira n.º 4019 - B  Vale do Junco n.º2 em Portugal 

 

                                                      

 

1 Km 
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3.3- DESCRIÇÃO GENÉRICA DO PROCESSO PRODUTIVO 
A exploração processa-se por degraus ou bancadas, possuindo, por razões técnicas, as de cota superior, 
10 metros e as de cota inferior 15 metros de altura. Para segurança das operações e boa gestão da 
exploração, as plataformas de trabalho nas bancadas tenderão a manter um largura mínima de 35m, 
excepto, obviamente, nos momentos de abertura e no de fecho da própria bancada. 

Desmatagem e Descubra 

Este processo consiste na remoção da vegetação e das terras vegetais e sua deposição em pargas, em 
locais determinados (ver Fig. 3). As operações de desmatagem e descubra reduzem-se ao estritamente 
necessário para assegurar a continuidade da exploração e serão efectuadas anualmente entre os meses de 
Outubro e Fevereiro, ou seja, fora da época de reprodução da generalidade dos vertebrados. 

Perfuração 

A perfuração tem por objectivo a realização de furos para a instalação de explosivos e é realizada por um 
carro de perfuração hidráulico com limpeza pneumática do furo e provido de captador de poeiras. 

Desmonte 

O desmonte será realizado a céu aberto e irá avançando sistematicamente de modo a permitir o avanço da 
recuperação. Será executado por degraus direitos, de cima para baixo de modo a garantir segurança das 
pessoas e do equipamento de carga e transporte, sendo que as operações de perfuração e as de carga e 
transporte decorrem sempre em diferentes plataformas como medida de prevenção contra eventuais 
acidentes. 

Acessos à Exploração e Circulação Interna, Transportes 

O acesso às zonas em exploração far-se-á através de uma via estruturante que ligará a zona de serviços à 
de desmonte. Os ajustes e adaptações serão pontuais ao longo das diferentes fases. Dessa via principal 
sairão derivações para acesso directo aos diferentes pisos e ás zonas em recuperação. 

Todos os caminhos serão ladeados por um canal para drenagem das águas, as quais serão conduzidas 
para a bacia de decantação ou para os pisos inferiores. 

Transformação 

Nas instalações de transformação procede-se à fragmentação, classificação e lavagem do calcário, 
produzindo-se diferentes classes de produtos. Os materiais produzidos são armazenados em pilhas, no 
chão, separados por granulometria e tipo de produto. 

3.4- FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO 
O desenvolvimento da exploração foi organizado em 5 fases (quatro de exploração e uma de recuperação). 
Considerando as reservas disponíveis e a produção prevista, a Pedreira n.º 4019 - B  Vale do Junco n.º2 
terá uma duração de cerca de 40 anos distribuídos da seguinte forma: Fase 1 - 12 anos; Fase 2 - 6 anos; 
Fase 3 - 6 anos; Fase 4 - 16 anos. O encerramento da pedreira far-se-á numa 5ª Fase e tem uma duração 
prevista de 7 meses. Nesta última fase proceder-se-á à desactivação e recuperação ambiental e 
paisagística de todas as áreas não recuperadas nas anteriores. 

Em cada uma das fases procura-se minimizar os impactes, tanto ambientais como paisagísticos através de 
uma articulação cuidada entre a actividade extractiva e a de recuperação. Neste sentido, apesar de a área 
total da pedreira ser de cerca de 36ha, a área em exploração é da ordem dos 10ha (Quadro 1 e seguintes) 
durante toda a vida da pedreira, com excepção da 3ª Fase onde chega a atingir os 15ha. Esta limitação da 
área afecta à actividade extractiva é conseguida através de um avanço planeado e da recuperação imediata 
das áreas abandonadas pela exploração.  
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Vértices da Poligonal Área Licenciada + Área Ampliação
  X (m) Y (m)

V1   X = -36778.5639     Y = 70072.3015     
V2   X = -36716.2978     Y = 70081.9547     
V3   X = -36686.9510     Y = 70082.3635     
V4   X = -36644.8688     Y = 70079.7925     
V5   X = -36610.5866     Y = 70015.1737     
V6   X = -36588.3368     Y = 69982.7645     
V7   X = -36572.9026     Y = 69892.8372     
V8   X = -36537.6261     Y = 69875.9069     
V9   X = -36532.4998     Y = 69867.4725     
V10   X = -36532.2485     Y = 69862.4453     
V11   X = -36527.1759     Y = 69850.0000     
V12   X = -36519.1460     Y = 69815.6684     
V13   X = -36478.1613     Y = 69783.1939     
V14   X = -36392.3357     Y = 69676.5716     
V15   X = -36378.0008     Y = 69687.4569     
V16   X = -36373.1253     Y = 69683.9637     
V17   X = -36343.0701     Y = 69697.7549     
V18   X = -36326.3895     Y = 69661.4638     
V19   X = -36283.5804     Y = 69682.8427     
V20   X = -36239.0809     Y = 69622.6391     
V21   X = -36200.4352     Y = 69546.0541     
V22   X = -36136.3447     Y = 69477.6743     
V23   X = -36147.2965     Y = 69451.9345     
V24   X = -36143.4015     Y = 69428.1650     
V25   X = -36118.5154     Y = 69400.5890     
V26   X = -36082.1793     Y = 69373.9875     
V27   X = -36013.3803     Y = 69293.8237     
V28   X = -36036.2704     Y = 69270.8392     
V29   X = -35998.2524     Y = 69211.6563     
V30   X = -36009.1061     Y = 69201.5352     
V31   X = -36035.8247     Y = 69201.4489     
V32   X = -36074.9523     Y = 69207.0413     
V33   X = -36166.4250     Y = 69207.4583     
V34   X = -36195.2470     Y = 69194.3125     
V35   X = -36207.6645     Y = 69168.5744     
V36   X = -36242.9401     Y = 69156.1503     
V37   X = -36330.6829     Y = 69164.3675     
V38   X = -36386.6366     Y = 69186.8869     
V39   X = -36376.8315     Y = 69131.2797     
V40   X = -36660.9214     Y = 69257.7647     
V41   X = -34677.3498     Y = 69799.3410
V42   X = -34701.9111     Y = 69789.4591

Projecção Hayford Gauss 
Datum 73, Relativo ao Ponto Central 
Área da Poligonal = 373 500m2

Vértices da Poligonal Área Licenciada 
  X (m) Y (m)

1V    X = -36761.6881     Y = 70074.9178
2V    X = -36695.8684     Y = 70081.6386
3V    X = -36619.2977     Y = 69863.0031     
4V    X = -36699.7091     Y = 69809.1866     
5V    X = -36651.1050     Y = 69480.0965     
6V    X = -36529.8698     Y = 69408.0034     
7V    X = -36523.2165     Y = 69407.8417     
8V    X = -36517.6948     Y = 69369.7254     
9V    X = -36521.9399     Y = 69316.3482     
10V    X = -36479.3400     Y = 69350.0000     
11V    X = -36459.0460     Y = 69382.2106     
12V    X = -36452.5695     Y = 69384.8081     
13V    X = -36384.6625     Y = 69360.5199     
14V    X = -36341.6282     Y = 69356.3059
15V    X = -36329.4612     Y = 69368.0362     
16V    X = -36245.7786     Y = 69222.0591     
17V    X = -36276.3909     Y = 69212.9529     
18V    X = -36349.1100     Y = 69219.6530     
19V    X = -36376.4561     Y = 69323.3299     
20V    X = -36438.5858     Y = 69325.9583     
21V    X = -36473.9431     Y = 69303.3355
22V    X = -36462.6580     Y = 69211.6897     
23V    X = -36496.6673     Y = 69206.7996     
24V    X = -36509.1790     Y = 69193.5118     
25V    X = -36575.6477     Y = 69224.8824     
26V    X = -36660.9214     Y = 69257.7647     

Projecção Hayford Gauss 
Datum 73, Relativo ao Ponto Central 
Área da Poligonal = 83 700m2

 

Quadro 1 - Distribuição das áreas na situação de referência 
R E S U M O  -  S itu a ç ã o  d e  R e fe rên c ia      

•                 Á re a  d a  p ro p r ie d a d e  ha   %  
•                 Á re a  s em  in te rv e n ç ã o  2 8 ,0 1  7 5 ,0%  

•                 Á re a  d e  p e d re ira  8 ,3 7  2 2 ,4%  

•                 Á re a  em  re cu p e ra çã o  0 ,0 0  0 ,0%  

•                 Á re a  re c u p e ra d a  0 ,9 7  2 ,6%  

�  3 7 ,3 5  1 0 0 ,0%  

   
  

VALA

A
RE

A =
 1
83
1 
m
2

AR
EA

= 
28

87
 m
2

A
R E

A=
 2
04

9  m
2

AR
E
A
= 
19

99
 m

2

A
R
E
A
=
 9
89

 m
2

LIMITE ÁREA LICENCIADA + ÁREA de AMPLIAÇÃO ( 83 700 +  289 800 = 373 500m2)

Estação 
de 
s erviço

P.T.

1

2

3

4

5

6

LIMITE ÁREA LICENCIADA (83 700m2)

LIMITE DAS ZONAS DE DEFESA 

100
CURVAS DE NÍVEL

CAMINHOS E ACESSOS

EN 584

EN 584

EN 584

VÉRTICES DA POLIGONAL

COTAS EXISTENTES

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8
V9V10

V11

V12

V13

V14
V15V16

V17

V18
V19

V20

V21

V22
V23

V24

V25

V26

V27
V28

V29V30

V31

V32

V33

V34V35

V36

V37

V38

V39

V40

1V

2V

3V

4V

5V

6V

7V

8V

9V 10V

11V
12V

13V

14V 15V

16V

17V

18V

19V

20V

21V

22V

23V24V
24V

25V

26V

V30

V41

V42

9

8

7

INSTALAÇÕES: 
1 - Serviços sociais e administrativos; 
2 - Parque coberto para equipamentos; 
3 - Oficina, Local de mudança de óleos; 
4 - Parque coberto; 
5 - Escritórios, sanitários, posto de socorros, oficina de 
serralharia, armazém de peças, refeitório; 
6 - Depósito de combustível;
7 - Entrada;
8 - Instalações de britagem;
9 - Telheiro

 

Fig. 2 – Planta topográfica da área a afectar à pedreira com a indicação da zona licenciada, e da zona de 
defesa. 

0,2 Km 
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Fase 1 – Duração prevista: 12 anos 

No Quadro 2 é apresentado um resumo da evolução das diferentes áreas entre a situação da qual se partiu 
e a que se prevê para o final da Fase 1. Nesta fase a área activa da pedreira é reduzida de 10,13ha para 
7,06ha. Simultaneamente a área recuperada passa de 0,88ha para 5,11ha (área marcada a cinzento na Fig. 
3). 

Quadro 2 - Distribuição das áreas no final da Fase 1. 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS Áreas (ha) %
•                Área de Pedreira

•                Área sem intervenção 17,23 46%
•                Área dos serviços de apoio 7,92 21%
•                Área de escavação 7,06 19%
•                Área em recuperação 0,03 0%
•                Área recuperada 5,11 14%

Total 37,35 100%

FASE 1
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Fig. 3 – Fase 1 da exploração. As zonas a cinza são as que serão recuperadas nesta primeira fase. 

0,2 Km 
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Fase 2 – Duração prevista: 6 anos 

O Quadro 3 apresenta um resumo da situação prevista para as diferentes áreas no final da Fase 2. Nesta 
fase verifica-se um aumento da área activa de exploração para 10,83ha. Contudo, a área recuperada 
também aumenta para 7,95ha. No final desta fase todo o flanco SW estará recuperado (áreas a cinzento e 
amarelo-vivo na Fig. 4). 

Quadro 3 - Distribuição das áreas no final da Fase 2 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS Áreas (ha) %
•                Área de Pedreira

•                Área sem intervenção 10,65 29%
•                Área dos serviços de apoio 7,92 21%
•                Área de escavação 10,83 29%
•                Área em recuperação 0,00 0%
•                Área recuperada 7,95 21%

Total 37,35 100%
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Fig. 4 - Fase 2 da exploração. As zonas a amarelo mais escuro são as que serão recuperadas na 2ª fase. 
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Fase 3 – Duração prevista: 6 anos 

No Quadro 4 pode observar-se um resumo da situação prevista no final da Fase 3. Esta é a fase mais 
crítica da evolução da pedreira, onde se atinge a maior área activa de exploração. É, no entanto, 
fundamental, uma vez que são os trabalhos aqui desenvolvidos que irão permitir que toda a recuperação 
futura se faça em condições optimizadas, nomeadamente ao nível do controlo da drenagem de toda futura 
área recuperada. No final desta fase, as áreas marcadas na Fig. 5 a cinzento, amarelo-vivo e castanho-
escuro estarão recuperadas.  

Quadro 4 - Distribuição das áreas no final da Fase 3 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS Áreas (ha) %
•                Área de Pedreira

•                Área sem intervenção 5,40 14%
•                Área dos serviços de apoio 7,92 21%
•                Área de escavação 15,35 41%
•                Área em recuperação 0,72 2%
•                Área recuperada 7,96 21%

Total 37,35 100%
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Fig. 5 - Fase 3 da exploração. As zonas a castanho e a azul claro serão recuperadas nesta 3ª fase. 
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Fase 4 – Duração prevista: 16 anos (vd. desenho 05/L) 

No Quadro 5 é temos o resumo da situação prevista para o final da Fase 4. Aqui a exploração avança 
decididamente para Norte seguida pela recuperação dos locais abandonados (azul claro). No final desta 
fase, mais de metade da área total da pedreira estará recuparada. 

Quadro 5 - Distribuição das áreas no final da Fase 4 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS Áreas (ha) %
•                Área de Pedreira

•                Área sem intervenção 2,66 7%
•                Área dos serviços de apoio 9,61 26%
•                Área de escavação 3,82 10%
•                Área em recuperação 1,06 3%
•                Área recuperada 20,20 54%

Total 37,35 100%
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Fig. 6 - Fase 4 da exploração. As zonas a azul e a castanho claro serão recuperadas nesta 4ª fase. 
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Fase 5 – Duração prevista: 7 meses 

Esta Fase terá início logo que concluída a exploração. Os passos a seguir serão em tudo semelhantes aos 
cumpridos nas anteriores etapas da Recuperação Ambiental e Paisagística (PARP). Incluirá ainda uma 
avaliação pormenorizada de todos os trabalhos realizados, devendo ser introduzidas as correcções que se 
verifique serem necessárias ao cumprimento do PARP. Na Fig. 7 e na Fig. 9 podemos ter uma imagem do 
local após recuperação. A pequena lagoa que será construída no final da recuperação terá como função 
principal promover a decantação de partículas arrastadas das margens, evitando, deste modo, que 
cheguem à ribeira do olho da Giota, em particular nos primeiros tempos após a recuperação em que os 
terrenos não estão ainda completamente consolidados. Promoverá, também, uma diversificação de 
habitats, com vantagens para o ecossistema local. 

Quadro 6 - Distribuição das áreas no final da Fase 5 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS Áreas (ha) %
•                Perímetro de protecção

•                Área recuperada 3,21 8,6%
Área Total 3,21 8,6%

•                Área de Serviços
•                Área recuperada 7,92 21,2%
Área Total 7,92 21,2%

•                Área de Escavação
•                Área recuperada 26,22 70,2%
Área Total 26,22 70,2%

ÁREA TOTAL 37,35 100,0%

FASE 5

 

 

Fig. 7 – Modelação da pedreira e plano de plantações.  

0,2 Km 
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3.5- PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) incide sobre toda a área intervencionada pela 
exploração e está integrado no Plano de Pedreira (PP).  

 

Fig. 8 - Modelação final e drenagem do terreno após a recuperação paisagística 

 

Fig. 9 - Simulação tridimensional da recuperação paisagística proposta 
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A recuperação paisagística será feita faseadamente, com base nos rejeitados da exploração (para 
enchimento das zonas abandonadas e modelação de taludes) e nas terras de cobertura previamente 
decapadas e guardadas. 

A proposta do PARP visa alcançar um equilíbrio ambiental e estético entre a área afectada pela exploração 
e a zona envolvente. Este equilíbrio será alcançado através da modelação progressiva dos taludes 
resultantes quer da escavação quer da deposição de rejeitados, indo ao encontro de cotas que permitam a 
estabilidade da encosta e a drenagem natural das águas para a Ribeira do Olho da Giota. A criação de uma 
pequena lagoa – à imagem de outras existentes na zona – ajudará à depuração natural das águas de 
superfície, dará um contributo para a diversificação dos habitats naturais e valorizará a água enquanto 
elemento preponderante na estética da paisagem.  

4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO - 
SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Efectua-se nos parágrafos seguintes uma breve caracterização da situação de referência, ou seja, do 
estado actual dos principais descritores ambientais susceptíveis de serem afectados pelo projecto. 

Fauna e Flora 

A pedreira do "Vale do Junco n.º2" encontra-se situada numa área, onde o pinhal e o eucaliptal predominam 
em termos de ocupação de solo.  

Na área da pedreira foram encontrados inúmeros vestígios da presença de várias espécies animais. 
Nomeadamente a presença de predadores, quer da família dos mustelídeos (fuinha), quer da dos canídeos 
(raposa) Este facto demonstra a existência de boas condições para o desenvolvimento diversificado de 
fauna dos diferentes níveis alimentares. As razões para esta ocorrência podem assentar na conjugação de 
dois factores: a existência de uma grande área que, por razões de segurança, está interdita ao predador 
Homem; a existência de um habitat diversificado, com vários pontos de água e um curso de água que passa 
a Sul da pedreira, de NW para SE. A recuperação imediata prevista para a zona sul da pedreira, já 
explorada, potenciará o desenvolvimento destes habitats. 

Solos 

No local da pedreira o horizonte superficial do solo assume a classificação de “mineral” na medida em que, 
a percentagem de matéria orgânica não é suficientemente elevada para justificar outra classificação.  

Recursos Hídricos 

A zona onde está implantada a pedreira, drena para a Ribeira do Olho da Giota, tributária da Ribeira de 
Ançã. Trata-se de uma zona de morfologia suave, sem relevos significativos. O sistema aquífero no qual 
está integrada é o de Ançã-Cantanhede que possui uma produtividade moderada. 

Atmosfera 

Relativamente aos parâmetros ruído e poeiras, encontram-se dentro dos limites definidos legalmente. 
Haverá, no entanto, de manter as medidas de controlo, reforçando-as sempre que necessário, em particular 
no que concerne às poeiras nos meses mais secos. 

Caracterização da Paisagem 

A pedreira do “Vale do Junco nº2 situa-se no concelho de Cantanhede, a Oeste de Portunhos e a Sudeste 
de Outil, localidades de que dista aproximadamente dois quilómetros.  

Na zona, é normal a ocorrência de pequenas lagoas assinaladas na cartografia local. A área explorada pela 
empresa J. Baptista Carvalho Lda. situa-se a baixa altitude. O território é pouco declivoso, assumindo 
contudo inclinações mais pronunciadas – podendo até chegar aos 25% - nas vertentes de encaixe da 
ribeira. 

Clima 

Da análise dos dados recolhidos verifica-se ser o mês de Julho o que apresenta valores mais extremos: 
níveis de temperatura média de 20,6ºC e de humidade relativa mais baixa (72%).  

Por outro lado, o mês Janeiro apresenta valores opostos: temperaturas médias mais baixas (9,5ºC) e maior 
nível de humidade relativa (80%). 
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Geologia 

A área onde se encontra implantada a Pedreira n.º 4019 - B  Vale do Junco n.º2 é particularmente favorável 
para a extracção de materiais para a produção de inertes. Nesta medida a sua actividade é de manifesto 
interesse para o fornecimento de matérias-primas para a construção civil e obras públicas da região. 

Património Cultural 

Não foram identificadas ocorrências no âmbito do Património Histórico–Cultural na área directamente afecta 
à expansão da Pedreira n.º 4019 - B  Vale do Junco n.º2. Foram, no entanto, encontrados alguns vestígios 
nas suas imediações.  

Considerando, por isso, a eventualidade de surgir qualquer descoberta de âmbito arqueológico nos terrenos 
da Pedreira, o processo de descubra das áreas intocadas deve ser acompanhado por um arqueólogo. 

Indicadores Socio-económicos 

Situada no concelho de Cantanhede, Distrito de Coimbra, Portunhos, a freguesia à qual a pedreira se 
encontra mais ligada, tem uma área de 1 524ha e 1 228 habitantes. Outil possui 856 habitantes para 
1513ha. 

A indústria da região, esteve sempre ligada ao que o concelho produzia e ao mesmo tempo ao que podia 
utilizar. São no entanto de realçar a agricultura com o vinho e o leite e a indústria extractiva em que a pedra 
de Ançã assume especial relevo.  

As indústrias tradicionais são as seguintes: 

• A exploração de calcário, quer para transformação artística, quer como material de construção; 

• Indústria alimentar, como a do vinho, do azeite, e mais recentemente, do leite e seus derivados; 

•  Indústria de madeiras para a construção e actividade agrícolas; 

•  Indústria metalomecânica de apoio à construção e actividades agrícolas. 

5. IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
No Quadro 7, no Quadro 8 e no Quadro 9 são apresentadas, respectivamente, a síntese dos impactes 
ambientais, as medidas de mitigação para o período de funcionamento e as medidas de mitigação para o 
período de encerramento da pedreira.  

Quadro 7 – Resumo dos impactes ambientais durante a exploração (x) e após recuperação 

Descritor Impacte 

Fauna e Flora Adverso relativamente à situação anterior ao início da exploração, mas Benéfico 
relativamente à situação actual. Tem Baixa amplitude, melhorando com a implementação 
do projecto; Trata-se de um impacte Temporário, uma vez que termina com o 
encerramento da pedreira e a recuperação do local. O Ruído e as Poeiras podem ser 
sentidos fora da zona de exploração, diminuindo a sua intensidade com a implementação 
do projecto. Trata-se de um impacte Reversível e Recuperável com a implementação do 
PARP; a implementação do projecto acelerará o processo de recuperação do local; Não 
tem efeito sobre recursos protegidos. 

Como conclusão, o projecto gera um impacte Moderado para a generalidade dos 
parâmetros se cumpridas as condições de exploração e recuperação definidas em 
projecto. 

Solos Tem um impacte Adverso sobre o solo na zona activa de exploração. A amplitude do 
impacte é, no entanto, Média, uma vez que os solos serão guardados e repostos. É, por 
isso, um impacte Temporário e Localizado, Reversível e Recuperável após 
recuperação ambiental e paisagística, que será efectuada por zonas e logo após a 
respectiva exploração. Não tem efeito sobre recursos protegidos. 

O impacte será Forte se não se tomarem as medidas de recuperação previstas. 

Recursos 
Hídricos 

Tem um impacte Adverso, mas de Baixa amplitude, Localizado e Temporário sobre os 
recursos hídricos, se cumpridas as condicionantes de projecto. É um impacte  Reversível 
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e Recuperável rapidamente após recuperação ambiental e paisagística. Não tem efeito 
dobre recursos protegidos se tomadas as medidas de mitigação indicadas em projecto; 

Trata-se de um impacte Compatível se cumpridas as medidas de recuperação previstas. 

Ruído É um impacte Adverso, contudo, dadas as características de isolamento do local é de 
Baixa amplitude se tomadas as medidas previstas em projecto. Não tem efeito sobre 
recursos protegidos; 

Nas condições acima definidas trata-se de um impacte Compatível. 

Ar (poeiras) É um impacte Adverso, mas de Baixa amplitude se tomadas as medidas de mitigação 
indicadas em projecto. Se tomadas as medidas de mitigação indicadas em projecto tem 
uma acção Localizada. Não tem efeito sobre recursos protegidos; 

Se cumpridas as condições de funcionamento e recuperação definidas em projecto, é um 
impacte Compatível. 

Paisagem Os efeitos sobre a paisagem são Adversos se considerarmos que esta sofrerá uma 
alteração relativamente à situação anterior ao início da exploração. Esses efeitos serão, 
no entanto Localizados. É, no entanto uma situação Recuperável rapidamente após 
recuperação ambiental e paisagística. Não tem efeito sobre recursos protegidos; 

Consideramos que o impacte será Forte, uma vez que teremos uma situação final, de 
acordo com o projecto de recuperação, embora de qualidade paisagística, distinta da 
anterior. 

Clima Os impactes sobre o clima não são relevantes 

Geologia Na Geologia os impactes são Adversos devido às características da actividade. A sua 
amplitude será, no entanto Média, dada a dimensão da exploração. A natureza da 
exploração de um recurso para consumo humano faz com que o efeito seja Permanente 
A remoção do recurso inviabiliza, obviamente, a utilização do local para o mesmo fim. 
Tem um efeito Localizado. Não tem efeito sobre recursos protegidos; 

O efeito sobre este descritor e, por isso, Forte. 

Património 
cultural 

Trata-se de um impacte Benéfico se forem tomadas as medidas de mitigação propostas 
e possibilitar novas descobertas em boas condições. 

Ordenamento. 
do Território 

Pode tomar um papel Benéfico se forem tomadas todas as medidas de recuperação 
ambiental e paisagística previstas no projecto bem como as medidas de mitigação 
propostas, nomeadamente a recuperação das antigas explorações em zonas 
actualmente classificadas como REN. Poderá ter ainda uma acção Sinergética uma vez 
que pode ajudar a consolidar o papel ecológico das zonas de REN definidas no PDM 
através da ampliação dos espaços naturais envolventes, como resultado da aplicação do 
PARP; 

Pode ter efeitos positivos sobre recursos protegidos se tomadas as medidas de mitigação 
indicadas. 

Socio-
económica 

Tem efeitos Benéficos sobre este indicador, nomeadamente para a freguesia de 
Portunhos. Terá, no entanto um efeito Temporário se, com o encerramento da pedreira 
se não forem criadas alternativas potenciadoras de desenvolvimento. 

Tráfego 
regional 

Os impactes provocados pelo tráfego rodoviário são sempre Adversos. Para a pedreira 
em análise este indicador não sofrerá alteração relativamente à situação actual uma vez 
que não está previsto nenhum aumento de produção. A sua amplitude é Baixa.  

O impacte deste descritor pode baixar após a construção da variante entre a EN 584 
Portunhos – Outil e a EN 334-1, localizada cerca de 500 m a nascente da pedreira. 
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Quadro 8 – Medidas de mitigação para o período de funcionamento 

Descritor Medidas de Mitigação 

Fauna e 
Flora 

• Promoção acções de sensibilização ambiental, junto do pessoal da pedreira; 
• Proceder à remoção da vegetação e à decapagem dos solos entre Outubro e 

Fevereiro, ou seja, fora do período de reprodução da generalidade dos vertebrados; 
• Utilização das terras resultantes da decapagem na construção de uma parga a ser 

objecto de sementeira adequada para manutenção; 
• Redução da zona activa de exploração aos locais estritamente necessários; 
• Adopção de métodos de desmonte que minimizem o ruído e as vibrações; 
• Utilização de equipamentos e técnicas de controlo de poeiras na fonte (vd. medidas 

para controlo da qualidade e ar); 
• Impermeabilização dos locais de armazenagem de substâncias potencialmente tóxicas 

(combustíveis, óleos e óleos usados, etc.) de modo a prevenir uma eventual 
contaminação dos solos ou da água com o consequente envenenamento das espécies 
animais e vegetais;  

• Execução, de acordo com o planeado, das medidas de Recuperação Ambiental e 
Paisagística previstas no PARP de modo a recriar, na envolvente, uma área com 
biodiversidade, enquadrada na macroestrutura biofísica local e regional. 

• Não implantar caminhos directamente em cima da terra viva; 

Solos 

• Não remover o solo nem o respectivo coberto vegetal nas áreas não afectadas pela 
exploração; 

• Decapagem prévia da camada superficial de solo numa espessura média de 0,20m em 
todas as zonas sujeitas a exploração; 

• Decapagem deve ser efectuada apenas entre os meses de Outubro e Fevereiro; 
• Armazenamento do solo em pargas situadas em locais previamente delimitados e não 

afectados pela exploração ou movimentos de máquinas e pessoas; 
• Cobertura da parga por sementeira adequada conforme o previsto no PARP, tendo em 

vista manter as boas qualidades do solo; 
• Utilização dos solos armazenados como camada superficial da recomposição do 

terreno após exploração;  

Água 

• Construção de um sistema de drenagem que evite a entrada de água proveniente do 
exterior para a zona extractiva; 

• Construção de uma rede de drenagem no interior da pedreira que conduza todas as 
águas pluviais para uma bacia de decantação ou para o piso 1; 

• Instalação de um sistema de bombagem das águas clarificadas do fundo da pedreira 
que permita a utilização das mesmas no processo industrial; 

• Não explorar as bancadas de cota mais baixa durante os meses de Inverno; 
• Utilização de um sistema próprio de armazenamento contentorizado dos materiais 

contaminantes de produção esporádica (sucatas ferrosas, lâmpadas fluorescentes, 
baterias, etc.) até serem recolhidos por empresas especializadas; 

• Utilização de um sistema próprio de armazenamento dos óleos usados até serem 
recolhidos por empresas especializadas; 

• Utilização de um sistema próprio de armazenamento de pneus velhos até serem 
recolhidos por empresas especializadas; 

• Implementação de um Plano de Monitorização para a qualidade das águas e dos níveis 
piezométricos do aquífero. 

Ruido 

• Redução ao máximo possível das operações de taqueio com explosivos; 
• Utilização dos equipamentos de protecção individual pelos trabalhadores; 
• Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a 

evitar o acréscimo dos níveis de ruído 
• Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento este deverá obedecer às 

MTD´S - melhores técnicas disponíveis ( os mais silenciosos) 
• Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas, principalmente nas vias 

internas de acesso à zona de exploração 
• Aumento da absorção da envolvente acústica ou instalação de barreiras acústicas, 

através da criação de ecrãs arbóreos 
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Descritor Medidas de Mitigação 

• Diminuição da intensidade das sirenes de marcha atrás dos equipamentos móveis 
sempre que o ruído provocado ultrapasse os limites legais fixados. 

• Implementação de um Programa de Monitorização do Ruído. 

Poeiras 

• Limitação da velocidade dos veículos nas vias de circulação internas; 
• Verificação periódica do sistema de captação de poeiras do equipamento de 

perfuração; 
• Limpeza das frentes; 
• Manutenção dos pavimentos e das vias de circulação internas; 
• Rega com aspersores dos caminhos, desmontes e área de serviço durante os períodos 

secos e sempre que necessário. Para maior eficácia a água deve ser aditivada com um 
produto adequado 

• Não proceder ao derrube desnecessário da vegetação existente; 
• Proceder à revegetação imediata de zonas abandonadas; 
• Aspersão com água aditivada de zonas de queda e stocks; 
• Cobertura ou encapsulamento das telas, crivos e fragmentadores se não for viável 

controlar as poeiras de outra forma. 
• Relativamente aos impactes cumulativos, deverão ser tomadas medidas idênticas na 

unidade vizinha. 
• Implementação de um programa de Monitorização das poeiras. 

Paisagem 

• Decapagem, armazenamento e conservação de terras em zonas não afectadas pela 
exploração, mantendo-as em condições de utilização sucessiva no processo de 
recuperação paisagística; 

• Desbaste de vegetação confinado às zonas de efectiva exploração e respectivos 
acessos; 

• Plantação de cortinas arbóreas sempre que necessárias à ocultação visual da 
exploração; 

• Combate à formação de poeiras; 
• Deposição de rejeitados nas zonas menos sensíveis e de menor impacte visual;  
• Modelação do terreno nas frentes abandonadas de forma a assegurar a drenagem 

natural das águas; 
• Reposição do coberto vegetal nas frentes abandonadas, com reforço da presença de 

espécies autóctones. 

Clima 

• Alterações topográficas graduais e espaçadas no tempo, tanto em termos de 
exploração como de recuperação; 

• Repor, progressivamente, o coberto vegetal através da recuperação paisagística das 
zonas desactivadas em termos de exploração, incluindo escombreiras temporárias; 

• Evitar, sempre que possível, a remoção da vegetação. 

Geologia 

• Não efectuar a escavação de locais geologicamente inadequados; 
• Actualização permanente do Plano de Pedreira, nomeadamente do Plano de Lavra, 

durante a fase de exploração da Pedreira, permitindo a adequada gestão do recurso 
geológico. 

• Reposição no local dos materiais da pedreira não adequados para a produção de 
agregados. 

• Recuperação de acordo com o PARP das zonas abandonadas de modo a evitar 
processos de erosão. 

Arqueologia 
• O acompanhamento arqueológico da desmatação dos locais indicados no estudo 

arqueológico, aquando do alargamento da actual exploração, servindo os resultados 
deste acompanhamento como ponto de partida a uma posterior reavaliação.  

Ordenamento 
do território 

• Verificação regular do cumprimento dos planos de lavra e de recuperação paisagística, 
no respeito pelas condicionantes impostas pelo PDM de Cantanhede, respectivo 
regulamento e restante legislação aplicável à actividade. 

• Recuperação ambiental, durante a terceira fase da exploração, da zona de REN entre 
a pedreira e a ribeira do Olho da Giota; 
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Descritor Medidas de Mitigação 

• Tratamento adequado das lamas;  
• Não deposição de rejeitados nas zonas mais próximas da Ribeira do Olho da Giota; 
• Modelação do terreno de forma a assegurar a drenagem natural das águas; 

Sócio 
economia 

 

Trafego 

• Limitação da velocidade dos camiões nos caminhos de acesso à pedreira, 
nomeadamente no atravessamento da povoação de Portunhos; 

• Lavagem dos rodados e rega ou cobertura das cargas, sempre que se justifiquem, para 
evitar poeiras; 

• Não proceder a entregas de materiais em períodos nocturnos, no início e no final do 
dia. 

 

Quadro 9 – Medidas de mitigação para o período de desactivação 

Descritor Medidas de Mitigação 

Fauna e 
Flora 

• Utilização das terras armazenadas no recobrimento das zonas em recuperação; 
• Utilização de equipamentos e técnicas de controlo de poeiras na fonte (vd. medidas 

para controlo da qualidade e ar); 
• Execução, de acordo com o planeado, das medidas de Recuperação Ambiental e 

Paisagística previstas no PARP de modo a recriar, na envolvente, uma área com 
biodiversidade, enquadrada na macroestrutura biofísica local e regional. 

Solos • Utilização dos solos armazenados como camada superficial da recomposição do 
terreno após exploração. 

Água 

• Construção de um pequeno lago para prevenção do arrastamento de partículas sólidas 
em suspensão para a ribeira do Olho da Giota; 

• Manutenção do Plano de Monitorização para a qualidade das águas e dos níveis 
piezométricos do aquífero. 

Ruído 

• Manutenção preventiva para todos os equipamentos, de forma a evitar ruídos com 
origem em mau funcionamento dos mesmos (folgas, vibrações, desgaste de peças, 
escapes danificados, etc.); 

• Diminuição da intensidade das sirenes de marcha atrás dos equipamentos móveis (pás 
carregadoras e dumpers) sempre que o ruído provocado ultrapasse os limites 
legalmente fixados;  

• Controlo da velocidade nas vias internas de acesso à zona de exploração; 
• Evitar que as actividades da pedreira ocorram fora das horas normais de trabalho 

(8H00-17H30); 
• Manutenção do Programa de Monitorização do Ruído. 

Poeiras 

• Limitação da velocidade dos veículos e máquinas pesadas nas vias de circulação 
internas; 

• Verificação periódica do sistema de captação de poeiras do equipamento de 
perfuração; 

• Manutenção dos pavimentos e das vias de circulação internas; 
• Rega com aspersores dos caminhos, desmontes e área de serviço durante os períodos 

secos e sempre que necessário.  
• Não proceder ao derrube desnecessário da vegetação existente; 
• Relativamente aos impactes cumulativos, deverão ser tomadas medidas idênticas na 

unidade vizinha. 
• Manutenção do Programa de Monitorização das Poeiras. 

Paisagem 
• Combate à formação de poeiras; 
• Modelação do terreno de forma a assegurar a drenagem natural das águas; 
• Reposição do coberto vegetal, com reforço da presença de espécies autóctones. 

Clima • Cumprir as prescrições do PARP. 
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Descritor Medidas de Mitigação 

Geologia 

• Reposição no local dos materiais da pedreira não adequados para a produção de 
agregados; 

• Recuperação de acordo com o PARP das zonas abandonadas de modo a evitar 
processos de erosão. 

Arqueologia  

Ordenamento 
do território • Modelação do terreno de forma a assegurar a drenagem natural das águas; 

Sócio 
economia 

 

Tráfego 

• Limitação da velocidade dos camiões nos caminhos de acesso à pedreira, 
nomeadamente no atravessamento da povoação de Portunhos (este problema será 
ultrapassado com a construção da variante que irá ligar a EN 584 à EN 334-1, 
localizada cerca de 500 m a nascente da pedreira; 

• Lavagem dos rodados e rega ou cobertura das cargas, sempre que se justifiquem, para 
evitar poeiras; 

6. IMPACTES CUMULATIVOS 

Fauna e Flora 

A implementação do projecto não trará agravamento em nenhum dos parâmetros analisados. Pelo 
contrário, haverá melhoria em alguns dos factores ambientais, nomeadamente pela  

• Criação de condições para uma diminuição do ruído, poeiras e vibrações,  
• Circunscrição dos trabalhos a áreas mais restritas evitando a dispersão da presença humana,  
• Mais racional localização das zonas húmidas,  
• Manutenção da área activa da pedreira em valores idênticos aos actuais ao longo de toda a sua 

vida útil, 
• Criação de condições para a diversificação dos habitats na área de intervenção. 

Solos 

Os impactes cumulativos são os que existem actualmente, uma vez que não haverá variação significativa 
da área efectiva de exploração. A progressiva recuperação da área afecta ao Aterro de Resíduos Inertes de 
Vale de Aceiros trará impactes positivos ao nível deste descritor para a região. 

Recursos Hídricos 

Os impactes cumulados da Pedreira n.º 4019 - B  Vale do Junco n.º2 podem colocar-se apenas em relação 
ao lançamento de águas excedentárias na Ribeira do Olho da Giota. Não haverá emissão de efluentes, 
sendo as águas industriais reutilizadas no próprio processo. 

Atmosfera - ruído  

É de considerar a potencial existência de impactes cumulativos com a Pedreira n.º2812 - Cova da Moura nº 
2 ao nível do ruído. Haverá pois que ponderar a implementação de medidas comuns de mitigação, 
nomeadamente ao nível dos ecrãs arbóreos a Norte. Não são de considerar efeitos cumulativos com o 
aterro de Vale de Aceiros devido às características inerentes à sua actividade. 

Atmosfera - poeiras 

Existe a possibilidade de efeitos cumulativos em relação à Pedreira n.º2812 - Cova da Moura nº 2. Não é de 
prever que o mesmo suceda relativamente ao aterro de resíduos inertes de Vale de Aceiros uma vez que 
este se encontra suficientemente afastado e devido ao reduzido movimento que apresenta em função da 
actividade aí desenvolvida. 

Paisagem 

Existem óbvios efeitos cumulativos com a Pedreira n.º 2812 - Cova da Moura nº 2. Não se espera, contudo, 
que estes se venham a agravar relativamente à situação de referência, uma vez que não há variação 
significativa das áreas efectivamente afectas à actividade extractiva. 

Geologia 
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Os impactes cumulativos advêm da extracção de calcário em volumes correspondentes ao somatório das 
reservas exploráveis por cada uma das explorações. Esta extracção corresponde, no entanto à resposta às 
necessidades do mercado neste tipo de produtos. Consideramos, por isso, que há toda a vantagem em 
concentrar esta actividade em zonas definidas onde a qualidade dos recursos o justifique maximizando o 
seu aproveitamento e minimizando a dispersão dos impactes, facilitando, deste modo a recuperação dos 
locais de implantação deste tipo de indústria.  

Ordenamento do Território 

Sem prejuízo do cumprimento do PDM de Cantanhede enquanto instrumento de gestão do território 
plenamente eficaz, considera-se oportuno avaliar a actualidade e validade dos pressupostos que levaram à 
elaboração das cartas de condicionantes e de ordenamento do referido PDM.  

Socio-economia 

Existem impactes cumulativos positivos ao nível da sócio-economia. 

Tráfego regional, 

Relativamente a este indicador, o tráfego com origem na pedreira n.º 4019 – B situar-se-á nas 12 viaturas 
hora, das quais cerca de metade cruzará a povoação de Portunhos. Nestas circunstâncias não se prevê 
alterações relativamente à situação de referência uma vez que não existe variação da produção e, 
consequentemente não haverá alterações no tráfego gerado. 

7. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
DOS IMPACTES RESULTANTES 

A monitorização de diferentes parâmetros tem por objectivo aferir o impacte ambiental da pedreira na 
região. Embora tenham sido tomadas todas as precauções e a probabilidade da ocorrência de interferências 
seja mínima, os programas de monitorização permitirão detectar atempadamente qualquer variação a esse 
nível e actuar em conformidade. 

Para tal foram elaborados programas de monitorização para os seguintes parâmetros: Ruído, Poeiras e 
Recursos Hídricos. 

8. RESUMO DAS CONCLUSÕES 
Da análise dos impactes negativos e positivos mais significativos causados pela pedreira n.º 4019 – B  Vale 
do Junco n.º2 constatamos o seguinte:  

• Principais impactes negativos  

o Ruído e Poeiras – embora as emissões estejam dentro dos limites legais, os seus efeitos 
podem ser ainda reduzidos, logo que tomadas as medidas de mitigação propostas em projecto;  

• Principais impactes positivos  

o Recuperação ambiental e paisagística integrada com a exploração, com a recuperação de 
zonas degradadas por antigas pedreiras; 

o Volume significativo de emprego gerado numa zona onde as alternativas ao trabalho agrícola 
escasseiam; 

o Recuperação ambiental da zona de degradada da REN localizada entre a pedreira e a ribeira 
do Olho da Giota, (proposta não incluída no projecto mas apresentada no EIA) 

Numa análise global do projecto e comparando a situação actual (de referência) com a situação prevista 
após a implementação do PARP, verificamos que são introduzidas melhorias significativas. Estes 
melhoramentos são ao nível da paisagem, da diversificação de habitats. É ainda mantida uma zona 
industrial junto à Estrada Nacional, o que permitirá criar condições para a manutenção de postos de 
trabalho. 

Ponderando a globalidade dos impactes causados, somos do parecer que o projecto apresentado tem 
condições para ser implementado tal como proposto, devendo, no entanto, ser implementadas todas as 
medidas de mitigação indicadas no Estudo de Impacte Ambiental. 

 

Portunhos, Cantanhede, 2007 
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9. Anexo - CARTA GEOREFERENCIADA 
 

 




