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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

“QUINTA DA BUGALHEIRA - SUL” 
 

(Projecto de Execução) 
 

I. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Quinta da Bugalheira - Sul”, em fase de 

Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada: 

 ao acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a mobilização do 

solo; 

 à obtenção de autorização de ocupação do domínio hídrico, a requerer à CCDR-LVT 

em sede de licenciamento, com vista à implantação do acesso à zona Sul da pedreira; 

 ao cumprimento das medidas de minimização e dos programas de monitorização 

apresentados em anexo à presente DIA. 

 à apresentação dos Relatórios de Monitorização à Autoridade de AIA, respeitando a 

estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

II. Nos termos do nº 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
2 de Novembro de 2007, 

 
O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
 
Anexo: Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.  
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“QUINTA DA BUGALHEIRA - SUL” 

 

I. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1. GEOMORFOLOGIA E SOLOS 

• As medidas de minimização dos impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia e 

solos deverão encontrar-se incorporadas nas técnicas e na execução dos diversos 

aspectos do projecto.  

• De acordo com o preconizado no Plano de Aterro, deverá proceder-se ao enchimento da 

corta da pedreira e à medida que o aterro definitivo for evoluindo deverão ter início as 

operações de recuperação paisagística de acordo com o faseamento estabelecido. A 

estabilidade do aterro e dos taludes finais da pedreira deverá ser reforçada pela 

revegetação da área, conforme é descrito no Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística.   

• Deverão seguir-se as acções, previstas no Plano de Pedreira, que garantem as adequadas 

condições geotécnicas, o enquadramento com o relevo envolvente e o bom aproveitamento 

do recurso mineral disponível. 

• As terras resultantes das acções de decapagem a efectuar na área do projecto, deverão 

ser armazenadas apenas nos locais previstos no Plano de Pedreira; 

• As terras armazenadas deverão ser reutilizadas como substrato às plantações previstas 

nas tarefas de recuperação paisagística contempladas para o imediato e em concomitância 

com a lavra;  

• Limitar ao estritamente necessário o número e extensão dos acessos internos a criar, e 

limitar a circulação de máquinas móveis nas áreas adjacentes a preservar e a recuperar. 

• Utilizar as terras como substrato de enchimento (0,25 m) dos sectores já explorados à 

retaguarda do avanço do desmonte; 

• As terras a utilizar nas tarefas de protecção do bordo superior circundante das escavações 

(talude de protecção às escavações), e no enchimento das zonas de retaguarda às frentes 
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de desmonte, deverão ser distribuídas nas volumetrias correctas, de forma a não criar 

défices que inviabilizem a recuperação paisagística ou que obriguem à retirada de terras de 

áreas não intervencionadas; 

 

2. PAISAGEM 

• Nas áreas adjacentes à do projecto, deverá ser evitado o derrube de espécies arbóreas de 

elevado porte; 

Implementar no Imediato 

• Limitar e controlar a altura das terras vegetais e materiais silto-argilosos depositados nas 

respectivas áreas de deposição e de armazenamento dos núcleos A e B; 

Implementar em Fase com a Lavra 

• Melhorar a qualidade visual dos locais da pedreira não intervencionados pela lavra, através 

da preservação, reforço e manutenção de toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas 

áreas não afectadas pelas escavações; 

• Proceder a uma plantação de área arbórea por toda a área desocupada de depósitos 

temporários e infra-estruturas (contentor auto-transportado). 

 

3. RUÍDO 

• O equipamento para utilização no exterior deverá cumprir o disposto no Decreto-Lei nº 

221/2006, de 8 de Novembro. 

 

4. QUALIDADE DO AR 

De forma a reduzir os níveis de empoeiramento no interior das áreas de exploração e de os 

controlar no ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas: 

• Beneficiar os acessos à área da pedreira, através do espalhamento de inertes grosseiros, de 

regularizações e compactações pontuais, e de arranjo de bermas; 
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• Proceder à limpeza e manutenção dos acessos à área da pedreira, não permitindo a 

acumulação de grandes quantidades de partículas; 

• Limitar e controlar a velocidade dos veículos e máquinas pesadas no interior das áreas de 

exploração e nos acessos em terra batida envolventes, nomeadamente aquando de manobras 

que impliquem mudanças bruscas de direcção; 

• Regar periodicamente os acessos internos em terra batida, através de uma aspersão difusa e 

controlada de água sobre as zonas mais solicitadas e geradoras de poeiras, utilizando-se para 

tal um tractor-cisterna (autotanque) ou um depósito montado na caixa de um todo-terreno 

munido de aspersor, que à sua passagem rega, nos dias mais secos e ventosos, os pisos 

mais solicitados pela circulação de veículos e máquinas pesadas; 

• Sempre que se justifique, proceder à aspersão controlada sobre as pilhas de materiais 

depositados nas áreas de exploração; 

• De forma a reduzir a erosão pela acção do vento, proteger os depósitos de materiais através 

da execução de sementeiras, no caso das terras vegetais, e através de um correcto 

posicionamento e dimensionamento (evitar depósitos em altura), no caso dos depósitos de 

estéreis areno-argilosos e dos pré-stocks de formação produtiva; 

• Fomentar a rápida reutilização das terras e dos estéreis nas acções de recuperação previstas 

(enchimentos parciais, sementeiras e plantações), de forma a permanecerem o menor tempo 

possível nos locais de depósito; 

• Preservar e evitar o derrube desnecessário da vegetação envolvente que não será afectada 

pelo projecto de lavra nos núcleos A e B de exploração, concretamente as árvores de maior 

porte (eucaliptos e pinheiros) que localmente se revelam bastante úteis na retenção de 

partículas na vizinhança dos focos de emissão; 

• Sensibilizar os motoristas dos camiões da Sorgila para que procedam no transporte de 

argilas à cobertura das cargas com uma lona, de forma a reduzir as poeiras sobre a A8; 

• Executar as plantações arbóreas no âmbito da recuperação paisagística no imediato e em 

fase com a lavra, de forma a reduzir a propagação de partículas para o exterior da pedreira, 

nomeadamente no sentido da povoação mais próxima – Casais Larana; 

• Averiguar junto da autarquia sobre a possibilidade de pavimentar os últimos 100 a 200 

metros do acesso de terra batida que entronca na passagem superior sobre a A8, o mais 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 5



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 
crítico e utilizado pelos camiões oriundos da pedreira e de outras unidades similares, 

reduzindo-se substancialmente, em dias secos e ventosos, a nuvem de poeiras que poderá 

ser levantada neste sector. 

 

5. RECURSOS HIDRICOS 

• Deverão ser adoptadas práticas de exploração que minimizem a deposição de sólidos na 

linha de água; 

• A fossa estanque de acondicionamento dos efluentes domésticos deverá ser esgotada 

periodicamente por entidade creditada, devendo ser apresentado o respectivo 

comprovativo de recolha. 

 

6. SOCIO-ECONOMIA 

• Colaboração na manutenção local do troço de terra batida que passa a nascente da área 

do projecto (caminho de ligação à EN8), o qual deverá passar pelo arranjo, desobstrução e 

conservação das bermas, e pelo controlo do grau de degradação do piso. 

• Executar, quando necessário, medidas de melhoramento deste caminho, envolvendo a 

regularização do piso com tout-venant, o nivelamento que melhor propicie a drenagem 

natural das águas pluviais, enchimento e compactação sobre eventuais buracos abertos no 

piso, a limpeza de resíduos de terras, e o corte/arranjo da vegetação lateral, sempre que a 

mesma seja impeditiva de boa visibilidade e cruzamento de veículos. 

• Proceder às pavimentações necessárias no interior da área da pedreira (acesso principal, 

parque de viaturas e zonas defronte e ao redor do anexo social), de forma a diminuir o 

quantitativo de partículas que é arrastado pelos rodados, em zonas de maior movimento de 

equipamentos pesados e camiões de transporte. Esta solução só será viável se 

enquadrada numa solução integrada e de concertação entre utilizadores do mesmo 

espaço, que envolva a pavimentação do troço à saída/entrada da passagem superior sobre 

a A8. 

• Providenciar o melhoramento da sinalização sobre a EN8 junto ao acesso à pedreira que 

tem passagem superior pela A8, adequada à circulação de veículos pesados 

(entrada/saída de camiões) e à moderação da velocidade de circulação, alertando a 
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autarquia para a necessidade de reforço da sinalização existente na EN8, particularmente 

à entrada/saída das povoações de Ramalhal e Outeiro da Cabeça. 

• Realizar acções de sensibilização dirigidas aos motoristas dos veículos pesados para o 

cumprimento das regras de circulação e segurança (Controlo do peso bruto dos veículos 

pesados; Transportar sempre a carga coberta; Controlo e correcta conservação dos 

veículos; Limites de velocidade) 

• Divulgar, em conjunto com as explorações mais próximas, a evolução e consequências dos 

projectos à população local. 

• Rega e manutenção dos caminhos e à entrada das vias pavimentadas, durante os períodos 

secos e sempre que necessário. 

 

7. PATRIMÓNIO  

• Acompanhamento arqueológico permanente, principalmente, da fase de desmatação e 

decapagem superficial do terreno e de todas as etapas de exploração que consistem na 

mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro), quando não são detectadas 

ocorrências que impliquem a definição de medidas particulares e pontuais. 

• O acompanhamento arqueológico deverá ser um procedimento inerente a todas as etapas 

de exploração da pedreira que impliquem a desmatação e a intervenção, bem como a 

mobilização dos solos. 

• Estes trabalhos deverão ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes de 

exploração, por um arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pelo 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. (IGESPAR). 

 

8. GESTÃO DE RESIDUOS 

• Armazenar em recipientes fechados e em locais impermeabilizados os óleos ou outros líquidos 

potencialmente poluentes; 

• Acondicionar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos em contentores próprios e encaminhá-

los para destino final adequado; 
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• Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas 

(fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados, etc.), garantindo o seu adequado 

encaminhamento para destino final adequado; 

• Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira, procedendo às 

necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 

reciclado ou, na sua impossibilidade; 

• Dar cumprimento à Portaria n.º 1408/2006 de 18 de Dezembro – SIRER (Regulamento de 

Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos – n.º 2 do artigo 

46º do Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro) 
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II. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO AMBIENTE GERAL 

Parâmetros a 
medir e 
duração da 
amostragem 

Concentração de partículas PM10 (µg/m3) obtida em períodos de amostragem de 24 
horas, não devendo o somatório destes períodos, considerando todos os pontos de 
medição, ser inferior ao estipulado no Anexo X do DL 111/2002 (14% do ano). 

Equipamento 
recomendado 

Cabeça de amostragem PM10; amostrador isocinético de alto caudal (1,0 m3/h - Low 
Volume Sampler, PM10); calibrador DC-Lite; filtros de fibra de vidro 47 mm; balança 
analítica de precisão; estação meteorológica portátil; GPS Garmin Geko 201. 

Metodologia 

Método 
gravimétrico; 
Procedimentos 
previstos na 
secção II do 
Anexo VIII do 
DL 111/2002. 

Análises efectuadas com base na norma europeia de referência EN 
12341 – “Determination of the PM10 fraction of suspended 
particulate matter” constante na secção IV do Anexo XI do Decreto-
Lei n.º 111/2002 de 16 de Abril. 

Locais de 
colheita de 
amostras 

No ambiente 
externo da 
pedreira 

A avaliação dos níveis de partículas, 5 anos após o início de 
exploração da pedreira, deverá ser efectuada no mesmo local que 
serviu de base à caracterização da situação de referência e deverá 
seguir as directrizes técnicas do MAOTDR, expressas na Nota 
Técnica "Metodologia para a Monitorização de Níveis de Partículas 
no Ar Ambiente, em pedreiras, no âmbito do Procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental", disponíveis no sítio da CCDR 
(www.ccdr-lvt.pt). 

Periodicidade 

Aponta-se uma periodicidade quinquenal se não se ultrapassar 80% do valor limite 
diário de 40 µg/m3, em mais de 50% do período de amostragem. No caso de ser 
ultrapassado o valor limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente. 
A amostragem deverá coincidir com o período seco (estival), com a actividade normal 
na pedreira, e com o normal funcionamento de todas as unidades produtivas 
geradoras de poeiras. 

Resultados 
obtidos 

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela 
legislação em vigor. Se os níveis de PM10 no ambiente geral ultrapassarem o valor 
limite estipulado na legislação vigente, as medidas correctivas conducentes à sua 
minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de 
medição subsequentes. Em função dos resultados obtidos, poder-se-á ainda ajustar 
os locais de colheita de amostras e a periodicidade da campanha. 

Principal 
medida de 
gestão 
ambiental a 
adoptar em 
caso de desvio 

Reforço da aspersão com água sobre as pistas de circulação dos camiões e de 
outros equipamentos móveis. 
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