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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Pedreira “Pinhal de Catelas” 
(Projecto de Execução) 

 
 
1. Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao 

procedimento de AIA relativo ao projecto da “Pedreira “Pinhal de Catelas””, em fase de Projecto de 

Execução, situado nas freguesias de Amora e Corroios, no concelho do Seixal, bem como a análise 

técnica da Autoridade de AIA aos elementos apresentados pelo proponente no âmbito da audiência 

prévia dos interessados, realizada nos termos do artigo 100.º, e seguintes, do Código do Procedimento 

Administrativo, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável à execução do projecto. 

 

2. A emissão de DIA desfavorável é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de Avaliação 

(CA), tendo em conta a incompatibilidade do projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), 

de onde se destacam os seguintes aspectos: 

 

 O projecto, de acordo com a carta de ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) do Seixal, 

recai em solos qualificados como “Áreas Rurais de Protecção aos Espaços Urbanos”, “Áreas 

Agrícolas” e “Matas e Maciços Arbóreos”, constituindo uma desconformidade de uso nos termos dos 

artigos 36º e 39º do respectivo regulamento. 

 O projecto situa-se em terrenos pertencentes à Rede Ecológica Nacional (REN) e não se enquadra 

na excepção ao Regime Jurídico da REN (ponto V do anexo V). Deste modo, o projecto não 

constitui uma pretensão legalmente admissível, à luz daquele regime jurídico. 

 Além do mais, importa referir que uma parte substancial da área de intervenção do projecto em 

apreço se encontra identificada no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROTAML) como Área Vital, integrante da Estrutura Metropolitana de 

Protecção e Valorização Ambiental, não indo de encontro às orientações expressas naquele IGT.  

 

27 de Fevereiro de 2008, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 

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) 
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