
 

 

AMPLIAÇÃO  

DA UNIDADE EXTRACTIVA DA 
“CHARNECA DA GUIA”  

 

 

 

PROJECTO DE EXECUÇÃO 
 

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. . 
INSTITUTO DA ÁGUA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO 

 
 

Dezembro de 2008 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1911 2/21   
Ampliação da Unidade Extractiva da “Charneca da Guia” 
Dezembro de 2008      

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO 3 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 3 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 3 

4. ANÁLISE ESPECÍFICA 6 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 6 

4.2. SELECÇÃO DOS DESCRITORES RELEVANTES À TOMADA DE DECISÃO 9 

4.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 9 

5. CONSULTA PÚBLICA 11 

6. CONCLUSÃO 13 

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 14 

8. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 18 

 

ANEXOS 

Anexo I 
- Planta de localização com implantação da Unidade Extractiva da “Charneca da Guia”  
- Plano de situação 
- Localização dos pontos de medição de ruído  
- Localização dos pontos de medição de PM10 
- Plano de recuperação paisagística final  
-  Inventário de captações (furos e poços) destinados à monitorização dos recursos 
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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à actual legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro, a Direcção Geral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade 
licenciadora apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo Ampliação da Unidade Extractiva da “Charneca da 
Guia”, em fase de projecto de execução, cujo proponente é a empresa Argilis Extracção de Areias 
e Argilas, Lda. 

Para o efeito, foi nomeada uma Comissão de Avaliação (CA), através do Ofício Circular n.º 7866, 
de 4 de Junho de 2008, ao abrigo do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua redacção 
actual, a qual tem a seguinte constituição: 

 APA – Eng.º João Pedro Lima, Dr.ª Clara Sintrão, Eng.º João Bexiga e Eng.ª Maria João 
Palma;  

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, I.P.) – 
Dr.ª Maria Ramalho; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) – Eng.ª 
Madalena Ramos com a colaboração do Eng.º Ivo beirão; 

 Instituto da Água (INAG) – Eng.ª Maria Emília Macedo. 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto foi: 

 Conformidade do EIA - Após apreciação técnica da documentação recebida, ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a CA considerou que seria necessário 
solicitar elementos adicionais ao Relatório Síntese. 

 Estes elementos foram solicitados ao proponente a 7 de Julho de 2008, tendo o prazo 
para a verificação da conformidade ficado suspenso até à entrega dos mesmos. 

 Os elementos solicitados pela CA foram entregues pelo proponente, e a CA considerou 
que a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas no ofício, 
pelo que foi declarada a conformidade do EIA, a 20 de Agosto de 2008.  

 Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Direcção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG), Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), Instituto 
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) e REN Gasodutos, S.A.. 

 Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

 Realização de uma visita ao local, no dia 30 de Outubro de 2008, com a presença de 
representantes da CA, da Argilis – Extracção de Areias e Argilas, Lda. e da equipa que 
realizou o EIA. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um período de 31 dias úteis, 
de 9 de Setembro a 21 de Outubro de 2008. 

 Elaboração do parecer final. 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

Objectivos e Justificação 

Os objectivos principais do Projecto de Ampliação da Unidade Extractiva da “Charneca da Guia” 
são: 

 alargar o leque de produtos minerais com especificações tecnológicas padronizadas e 
controladas segundo cada sector de aplicação, em particular de matérias-primas siliciosas 
– areias especiais – e argilas cauliníticas prensadas.   

 melhorar a eficácia do processo de beneficiação do recurso mineral extraído; 

 optimizar os fluxos e reduzir os custos do processo produtivo; 

 aplicar meios e tecnologias limpas no que se refere à protecção do meio ambiente;  
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 aumentar o binómio qualidade/quantidade dos produtos de modo a corresponder às 
solicitações dos mercados; 

 aumentar as reservas exploráveis e optimizar a gestão da exploração do jazigo mineral da 
unidade extractiva. 

De acordo com o EIA, as Areias da Guia apresentam parâmetros granulométricos e condições 
químico-mineralógicas consentâneas com as das matérias-primas normalmente aplicadas nas 
seguintes indústrias: do vidro e da cerâmica; das fibras ópticas, cablagem e colas; filtragens de 
águas e produtos químicos; e por fim argamassas para construção civil.  

Localização 

A unidade extractiva da “Charneca da Guia” localiza-se na região Centro do país próximo da 
povoação/freguesia da Guia, concelho de Pombal e distrito de Leiria. 

Caracterização do Projecto 

Para efeito da definição da área de exploração na unidade extractiva, foram tidos em consideração 
os condicionalismos considerados relevantes, nomeadamente o atravessamento da unidade 
extractiva pelo Ramal da Figueira da Foz do Gasoduto Nacional. Com base nesses 
condicionalismos, estabeleceu-se que o modelo de exploração da área a intervencionar pela lavra 
corresponde a 22.7 ha, compartimentada em dois núcleos de exploração: 

 Núcleo A -12,11 ha  

 Núcleo B 10,59 ha 

As áreas de intervenção do projecto encontram-se especificadas no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Áreas de Projecto 

PARÂMETRO NÚCLEO A NÚCLEO B TOTAL 

Área [ha] 12,11 10,59 22,7 

Reservas [m3] 2338455 2128365 4466821 

Reservas geológicas [ton] 3507683 3192548 6700231 

Reservas exploráveis [ton] 2630762 2394411 5025173 

Vida útil [anos] 13 12 25 

Método de Desmonte  

O método de desmonte aplicado é o arranque mecânico a céu aberto (cotas: 34-58 metros), com 
patamares desenvolvidos por degraus direitos e frentes de inclinação, conjugado com o desmonte 
hidráulico por dragagem (cotas: 24-34 metros).  

O avanço do desmonte do primeiro núcleo (A) faz-se no sentido WNW Ø ESE, com corta em 
profundidade entre as cotas 58 e 24 m, sendo que abaixo da cota 34 a cota será submersa. Entre 
as cotas 34 e 24 desenvolver-se-á um lago com 37 320 m2 de área e 10 m de profundidade.  

O avanço do desmonte do núcleo B faz-se no sentido E Ø W, com corta em profundidade entre as 
cotas 58 e 24 m, sendo que abaixo da cota 34 a cota será submersa. Neste núcleo entre as cotas 
34 e 24 desenvolver-se-á um lago com 40 970 m2 de área e 10 m de profundidade.  

O desmonte mecânico segue o modelo composto, articulando o desenvolvimento por degraus 
direitos de tecto para muro da formação produtiva com o desenvolvimento por avanços 
longitudinais partindo dos flancos. Os degraus terão 6m de altura por 6m de base, e para 
configuração final da escavação taludes com cerca de 25-30º de inclinação (dimensões de 6 x 13 
m) por forma a assegurar-se a estabilidade geomecânica do maciço e favorecer a recuperação 
paisagística da corta de escavação. 

Abaixo dos 34 metros a escavação intersecta o nível freático pelo que o desmonte se desenvolverá 
por dragagem até aos 24 metros. O desenvolvimento da lavra consiste em usar a força hidráulica 
de sucção nas frentes de desmonte para desagregação do maciço. O equipamento usado permite 
combinar o desmonte das areias abaixo do nível freático e seu transporte em tubagem para o 
estabelecimento industrial com a recuperação das areias e recondução da água novamente à área 
de escavação. A utilização deste tipo de equipamento permite o desmonte contínuo da formação 
produtiva, tem baixo custo de operação e prescinde de operadores de lavra. Outras vantagens 
relacionam-se com a flexibilidade de operação, nomeadamente a possibilidade de posicionar de 
diferentes formas o equipamento em relação à frente (em direcção, em contracorrente ou em 
situação mista). 
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Após esta fase, ainda na frente de desmonte, o material desmontado mecanicamente e é 
carregado por via de escavadora hidráulica num dumper e transportado para a zona de stockagem 
do material desmontado (pré-stock), para abastecimento da Unidade Industrial de Valorização e 
Beneficiação de Areias Especiais/Argilas Cauliníticas. O material desmontado hidraulicamente é 
transportado por tubos desde a área de exploração até ao estabelecimento industrial, entrando 
directamente no circuito de produção. 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) pretende dar uma solução técnica aos 
vários problemas levantados pela actividade extractiva e garantir que, quer durante a exploração 
quer durante a desactivação, as áreas intervencionadas se encontrem devidamente recuperadas e 
integradas na paisagem envolvente. O modelo de recuperação paisagística assenta nos 
parâmetros do Plano de Lavra e na capacidade do terreno que considerando vários factores: 
declive, textura e pedrogosidade do solo, clima, humidade (drenagem e disponibilidade de água), 
e risco de erosão, para aplicação de um modelo de “Reconversão da área intervencionada para uso 
Florestal”. 

Em termos de recuperação paisagística, os objectivos finais vão no sentido de integrar a área 
intervencionada na paisagem envolvente, promovendo a instalação da vegetação e o 
enquadramento natural do local.  

O PARP é implementado à medida que são libertas frentes de desmonte. A recuperação será 
realizada à medida que existam vertentes onde a exploração já tenha sido concluída.  

O modelo de recuperação paisagística a implementar nesta fase visa a restituição da área 
intervencionada para uso florestal e contempla as seguintes tarefas: 

 Vedação das lagoas a ter lugar após o término da actividade extractiva no respectivo 
núcleo de exploração. 

 Espalhamento de um horizonte de estéreis e terras vegetais sobre as superfícies dos 
patamares e frentes de inclinação dos núcleos A e B de exploração, seguindo-se o 
nivelamento, regularização e gradagem das superfícies com alfaias agrícolas. 

 Repovoamento arbóreo da área intervencionada com a plantação arbórea a um ritmo de 
“lavra à frente e recuperação atrás” ou seja será promovida a compatibilização da 
exploração com a recuperação paisagística que irá evoluir em concomitância com a lavra.  

 O projecto estima um repovoamento arbóreo com 7540 pinheiros no núcleo A e 5840 no 
núcleo B. 

O PARP também incorpora medidas a implantar no após actividade extractiva, visando a 
desmobilização e remoção dos equipamentos industriais, para efeitos de reconversão florestal da 
área intervencionada.  

Instalações auxiliares 

O Estabelecimento Industrial anexo à pedreira, apesar de ainda não ter sido construído, dispõe de 
projecto aprovado na Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia (Processo Nº 
2016155). 

Os “Anexos de Pedreira” ocupam uma área com aproximadamente 2,8 ha no sector Central da 
poligonal. Do conjunto de instalações auxiliares classificadas de apoio à actividade extractiva, 
destacam-se se seguintes: 1 – Alimentador, 2 - Cabine de comando, 3 - Tela transportadora, 4 - 
Crivo vibrante, 5 - Grupo de ciclonagem, 6 - Produto acabado (areia 0/2 ), 7 - Pavilhão de filtro-
presagem e armazenamento, 8 - Tanque de decantação, 9 - Instalações sociais, 10 – Balança, 11 
- Posto de transformação.  

Período de laboração 

A laboração da unidade extractiva desenvolve-se em turnos diários, cujo horário decorre das 8h às 
17h30, com intervalo para almoço das 12h30 às 13h30. 

Acessibilidades  

Os principais acessos à unidade extractiva da “Charneca da Guia” são a estrada nacional EN 109, a 
estrada municipal EN 237-1 e a EM 1032 que liga à entrada da área do projecto. 

Está ainda previsto, num prazo de um ano, que se faça a expedição das areias especiais 
produzidas nesta unidade a partir do terminal ferroviário que a Argilis – Extracção de areias e 
argilas, Lda, pretende implantar, e para o qual já estão tomadas todas as diligências, por parte do 
empresa proponente e a Câmara Municipal de Pombal e REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.. 
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4. ANÁLISE ESPECÍFICA 

Os descritores analisados na presente AIA foram os seguintes: Geologia, Solo e Uso do Solo, 
Recursos Hídricos, Paisagem, Ecologia (Flora e Fauna), Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, 
Património, Ordenamento do Território, Socioeconomia e Rede Viária.  

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No que se refere à geologia, a área em estudo desenvolve-se na em terrenos do Pliocénio e 
Plistocénico indiferenciado (PQ), onde afloram, entre outras, as Areias Eólicas da Guia, alvo de 
exploração no âmbito do presente projecto, finas e em tons esbranquiçados–amarelados. 

A característica geológica da área de estudo confere-lhe grande interesse para a exploração de 
argilas especiais de muito boa qualidade do “Complexo do Barracão” na área de Pombal. 

De acordo com a DGEG, “não existem restrições técnico-administrativas que se oponham ao 
projecto”, manifestando-se, assim, favorável à execução do mesmo. 

Em termos geomorfológicos, a área em estudo localiza-se no flanco de encosta da margem direita 
da bacia hidrográfica da ribeira do Porto Longo, afluente da margem direita do rio Lis. O local onde 
se instalará a unidade extractiva da “Charneca da Guia” corresponde a um flanco de encosta da 
margem direita da ribeira do Porto Longo. Neste sector as cotas variam entre os 40 m e os 60 m, 
tratando-se portanto de uma zona relativamente aplanada.  

A maior parte da área abrangida pela unidade extractiva da “Charneca da Guia”, em particular os 
sectores que serão abrangidos pela lavra, apresenta declives abaixo dos 5º, tratando-se portanto 
de uma zona relativamente aplanada. 

Segundo o EIA, a área da bacia hidrográfica do Lis, onde se insere a pretensão é palco do 
desenvolvimento de quatro tipos de solo: cambissolos cálcicos, êutricos ou crómicos, fluvissolos, 
luvissolos rodocrómicos cálcicos e podzóis órticos. 

No interior da unidade extractiva da “Charneca da Guia” e sua envolvente mais próxima dominam 
os podzóis que apresentam as seguintes características: 

 Os perfis observados correspondem maioritariamente a solos minerais com horizonte 
superficial de natureza eluvial (claro e denotando a lixiviação de óxidos), sob o qual surge 
um horizonte spódico de natureza iluvial (com concentrações de óxidos de ferro). 

 Solos com espessuras não superiores a 60 cm de textura grosseira. 

No interior da unidade extractiva da “Charneca da Guia” dominam as manchas florestais de 
pinheiro bravo e eucalipto (ocupação florestal). 

Ao nível dos recursos hídricos, verifica-se que a área em estudo se localiza na Bacia Hidrográfica 
do rio Lis, inserindo-se o Projecto na bacia hidrográfica da ribeira do Porto Longo (afluente de 
ordem 5 do rio Lis). Genericamente, pode considerar-se que se trata de uma bacia com 
características de planura sedimentar, com cerca de 80% de declives a distribuírem-se por valores 
entre os o e os 5º, só ultrapassados nas zonas de nas zonas de incisão dos vales que se situam 
preferencialmente no intervalo 5-15º. A maior parte da área abrangida pelo projecto apresenta 
declives abaixo dos 5º. 

Os cursos de água apresentam um regime torrencial, com uma significativa variação sazonal de 
caudais e elevada dependência de precipitação, dadas as suas pequenas extensões e reduzidas 
áreas das bacias, com pouca capacidade regularizadora. As variações de caudal são muito intensas 
e nos meses de menor precipitação não ocorre escoamento. 

Do ponto de vista hidrogeológico a área de intervenção localiza-se na Orla Ocidental e no Sistema 
Aquífero Leirosa-Monte Real, sobre formações de idade Pliocénica. O sistema aquífero existente é 
do tipo multicamada (sucessão de camadas aquíferas intercaladas por camadas impermeável) 

Subjacente à bacia da ribeira do Porto Longo, o nível hidroestático médio dos sistemas aquíferos 
varia entre os 30 e os 110 m, apresentando uma distribuição espacial com características típicas 
de gradiente topográfico. O sentido do fluxo sub-superficial, quer na bacia quer na Unidade 
Extractiva é de Este para Oeste. 

A produtividade do aquífero local é de 5,5 l/s, para furos de 150 m a captar depois dos 40 m. 
Ensaios de caudal executados recentemente em dois furos da Unidade Extractiva da Charneca da 
Guia revelaram ausência de rebaixamentos significativos durante a bombagem o que significa 
elevado potencial de resposta do sistema hidráulico na reposição da recarga do aquífero. 
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Relativamente ao descritor paisagem e de acordo com o EIA, a área em estudo incorpora zonas 
com matriz fundamentalmente florestal, caracterizadas pelo seu relevo aplanado e pelo substrato 
rochoso-terroso coberto por manchas de pinheiros (vegetação dominante) e eucaliptos (manchas 
mais localizadas) no estrato arbóreo, e por um subcoberto pobre de matos diversos no estrato 
arbustivo. 

A zona de implantação do projecto caracteriza-se por uma diversidade de paisagem reduzida 
apresentando uma qualidade visual média a reduzida e uma sensibilidade visual média pelo facto 
de encerrar uma certa naturalidade induzida pela ocupação florestal. A área de inserção do 
projecto apresenta uma boa capacidade para disfarçar as actividades humanas devido à densidade 
da estrutura arbórea, pelo que se considera que apresenta um reduzido potencial de sensibilidade 
paisagística a eventuais acções perturbadoras que interfiram com as suas características visuais, 
nomeadamente a extracção de recursos minerais. 

Quanto ao descritor ecologia, na área em análise, de acordo com o EIA, dominam os pinhais e 
com menor expressão os eucaliptais. O pinhal é essencialmente formado por povoamentos densos 
e contínuos de pinheiro bravo, e o eucaliptal por povoamentos de eucalipto comum, formando no 
entanto manchas mais descontínuas ao longo dos caminhos e nas extremas dos terrenos, e por 
vezes por povoamentos extensos no seio do próprio pinhal. O extracto arbustivo e subarbustivo é 
relativamente pobre e bastante homogéneo, pelo que se insere no designado mato rasteiro de 
reduzida importância florística, possuindo no seu elenco espécies como as silvas, giestas, tojos, 
fetos ordinários, urzes e alguns azevinhos. 

No seu todo, a mancha florestal assume, sob o ponto de vista faunístico, um papel importante 
como local de abrigo e de nidificação de algumas aves, mamíferos e répteis. A fauna da área do 
projecto é pouco diversificada sendo pouco provável a ocorrência de espécies com estatuto de 
conservação.  

No que concerne a zonas de protecção restrita a área em questão não se encontra abrangida por 
qualquer estatuto de protecção em termos de interesse para a conservação da natureza.  

Relativamente ao ambiente sonoro, foram efectuadas medições de ruído ambiente nos dois 
locais com ocupação sensível identificados na sua envolvente, nomeadamente nos lugares de 
Nasce Água e Fonte Cova, localizados respectivamente a cerca de 2km a Oeste e 2,8 km a 
Sudoeste da Unidade. 

Em cada um destes locais foram efectuadas medições de ruído ambiente, verificando-se que, nos 
pontos avaliados, os valores de Lden variam entre 43 e 52 dB(A), enquanto que os de Ln se situam 
entre os 28 e os 30 dB(A). 

Neste contexto há a salientar que, na ausência de classificação acústica por parte da Câmara 
Municipal de Pombal, atendeu-se ao prescrito no ponto 3 do Art.11º do Regulamento Geral de 
Ruído (RGR), considerando-se como valores limite de exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os 
indicadores Lden e Ln, respectivamente, limites impostos para zonas não classificadas. 

Ao nível da qualidade do ar, é de referir que as fontes poluentes mais significativas na área em 
estudo, que são susceptíveis de influenciar a qualidade do ar, são a circulação automóvel nas 
imediações da pedreira e à actividade nas pedreiras vizinhas. 

A caracterização da situação de referência na área de influência do projecto, foi feita recorrendo a 
medições dos níveis de PM10 (partículas em suspensão com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 m), efectuadas junto ao receptor sensível mais próximo – casa a Oeste da área do projecto. 

Confrontando os resultados das medições efectuadas junto do receptor sensível com os valores 
limite constantes no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, constata-se que, ocorreu uma 
ligeira excedência no 3º dia de medição (57 g/m3) no entanto a média dos sete dias é abaixo do 
VL (50 g/m3).  

Os trabalhos arqueológicos para a elaboração do descritor Património foram efectuados de 
acordo com a metodologia mais adequada para esta fase de projecto.  

Neste âmbito, procedeu-se à pesquisa documental (bibliografia, fontes e bases de dados), bem 
como à análise toponímica e fisiográfica. Numa segunda fase procedeu-se também à prospecção 
sistemática dos terrenos na área de implantação do projecto. 

Os trabalhos de pesquisa e prospecção realizados permitiram concluir que não existem, na área do 
projecto, quaisquer elementos de interesse patrimonial.  

No decurso dos trabalhos a equipa do EIA detectou um núcleo de materiais arqueológicos num 
corte associado a uma urbanização. Esta urbanização situa-se na envolvente ao projecto (cerca de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1911 8/21   
Ampliação da Unidade Extractiva da “Charneca da Guia” 
Dezembro de 2008      

1 km). Posteriormente foi possível confirmar que se tratava de material descontextualizado sem 
valor patrimonial. 

No entanto, é de referir ainda que a área de incidência directa do projecto se caracteriza por ser 
uma zona coberta com mato de visibilidade muito reduzida, não permitindo, por essa razão, uma 
correcta caracterização em termos arqueológicos. 

No que toca ao descritor ordenamento do território, a área do projecto, de acordo com a 
consulta do Plano Director Municipal de Pombal (PDM) e ainda os Planos especiais de Ordenamento 
do Território, designadamente os que definem áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas 
Protegidas no âmbito do D.L. n.º 19/93, de 23 de Janeiro, não coincide com áreas de RAN nem de 
REN. Igualmente não se encontra abrangida por qualquer área protegida nos termos da legislação 
em vigor. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do concelho de Pombal, a área da unidade extractiva da 
“Charneca da Guia” insere-se totalmente em terrenos pertencentes à classe de “Espaço Florestal”. 

Para esta classe de espaço, o PDM admite como uso compatível com o uso geral dominante, além 
dos decorrentes dos licenciamentos referidos no art. 42, o licenciamento de área de exploração de 
massa mineral de superfície, em parcela de terreno que disponha de acesso público com perfil 
transversal e pavimento adequado à utilização a licenciar e se localize dentro do perímetro de área 
declarada para esse fim. 

No caso em apreço, a pretensão insere-se em “Espaço Florestal”, mas não em área declarada 
cativa para esse fim. 

O PDM de Pombal define áreas afectas a Espaço Mineiro, nos art. 32 e 33. 

O art. 32 define o Espaço Mineiro como sendo caracterizado por ser destinado à exploração ou 
reserva de massas minerais do subsolo, de superfície ou profundidade – areia, saibro, argila, 
caulino, calcário e sal-gema – que constituam actividade com significado valor económico. 

O art. 33 permite o licenciamento de áreas de exploração de massas minerais de superfície 
quando ocorram reservas de massas minerais que o justifiquem, não colidam com qualquer 
servidão, restrição ou regime que o contrarie e se localizem nos seguintes espaços: Espaço 
Florestal e Espaço Agro-Florestal. 

Considera-se assim, o uso compatível com os IGT em vigor para a área. 

A sócio-economia do concelho de Pombal, tem beneficiado do facto de ser atravessado por 
alguns dos principais eixos de acessibilidade do país, quer em termos rodoviários, quer em termos 
ferroviários, assistindo-se a várias transformações associadas à fixação de algumas indústrias. 

Nos anos mais recentes, o processo de industrialização intensificou-se de forma significativa 
devido, sobretudo, à criação de um parque industrial e de algumas zonas industriais rurais, cujo 
sucesso deve ser entendido num quadro de pluri-actividade e pluri-rendimento em complemento 
com a actividade agrícola. 

Como consequência do processo de industrialização, deu-se igualmente uma expansão das 
actividades comerciais e de serviços, que conduziu a uma inversão da evolução da população. 

De facto, a partir da década de 60 e até ao início da década de 90, o concelho de Pombal 
apresentou uma evolução demográfica negativa devido à emigração das suas populações. Como 
consequência surge o envelhecimento progressivo da população. 

Esta tendência recessiva de evolução demográfica inverteu-se na última década. 

Até 1970, a base económica do concelho de Pombal assentava sobretudo na agricultura com mais 
de 60% do emprego. Actualmente, o emprego é dominado pelos sectores secundário e terciário 
que ocupam cerca de 80% da população activa. 

A exploração das areias especiais/argilas cauliníticas prensadas do Jazigo Sedimentar Eólico da 
Charneca da Guia assume uma enorme importância na economia do concelho. 

De acordo com o EIA, o valor económico deste recurso mineral levou na última dezena de anos à 
instalação de várias pedreiras na zona da Guia, que se dedicam à extracção de areias para o 
abastecimento da indústria transformadora (cerâmica, vidro, construção civil, etc.). Esta zona 
dedica-se, sobretudo à indústria extractiva, sendo do ponto de vista da importância económica 
para o concelho de Pombal uma das principais fontes de receita, até porque os sectores da 
cerâmica e da construção civil continuam a ser das suas principais riquezas industriais, sendo das 
indústrias que mais emprego criam no concelho. 
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Considera-se que a dinamização económica gerada pela unidade extractiva da “Charneca da Guia” 
constitui um impacte positivo na sócio-economia ao nível regional e local. 

Quanto à rede viária, as 200.000 toneladas de areias/argilas cauliníticas produzidas anualmente 
na unidade extractiva sairão da área de extracção por um troço actualmente em tout-venant, em 
direcção à Guia, onde entram na rede rodoviária nacional. 

De acordo com o EIA, o tráfego médio gerado pela unidade extractiva é de 30 camiões por dia, ou 
seja 4 camiões por hora, com circulação restrita ao horário de laboração (8 - 17.30 horas). 

A este tráfego deve ser acrescentado o tráfego gerado pelas pedreiras “Areia da Guia” e “Nasce 
Água”, localizadas na envolvente e que utilizam o mesmo circuito. 

Estas pedreiras, de acordo com o EIA, apresentam uma produção anual de 100.000 e 350.000 
toneladas correspondendo a cerca de 68 veículos por dia, ou seja, cerca de 8 veículos por hora. 

Segundo o EIA, verificar-se-á um efeito concorrencial que conduzirá a uma redução de 50 % na 
produção, pelo que, teremos um volume de tráfego de 6 camiões por hora no período restrito ao 
horário de laboração, a sair desta área. 

O efeito concorrencial estimado no EIA parece-nos excessivo, mas, admitindo que haverá sempre 
alguma redução da produção prevista para cada uma das pedreiras, como consequência do 
aumento da oferta, podemos considerar como certo que irão circular naquela zona entre 6 e 10 
veículos pesados por hora. 

No sentido de minimizar o impacte resultante da circulação rodoviária, e de acordo com o EIA, o 
promotor encetou contactos com a “REFER, EP”, no sentido de implementar a construção de um 
ramal ferroviário, com origem na Linha do Oeste que permita o escoamento da produção. 

A partir deste terminal, previsto para daqui a 1 ano, o promotor prevê a expedição por via 
ferroviária de 80 a 90% da matéria-prima produzida. 

A área do projecto é atravessada por servidões que irão ser interrompidas com a concretização do 
mesmo. No sentido de minimizar o impacte provocado por esta interrupção, o EIA refere que estas 
servidões serão deslocadas para as extremas da propriedade, tendo este facto sido verificado na 
visita ao local, efectuada pela CA. 

Será contudo, de todo o interesse que o promotor prossiga na sua intenção de promover a criação 
do referido Ramal ferroviário, contribuindo deste modo para minimizar o impacte gerado pelo 
tráfego gerado. 

4.2. SELECÇÃO DOS DESCRITORES RELEVANTES À TOMADA DE DECISÃO 

No seguimento da análise efectuada pela CA à área de implantação do projecto, e tendo em 
consideração a tipologia e a natureza do mesmo foram identificados como descritores mais 
relevantes para a tomada de decisão, a Geologia, os Recursos Hídricos, a Paisagem, o Ambiente 
Sonoro, a Qualidade do Ar, o Ordenamento do Território e a Socioeconomia. Nos restantes 
descritores não é expectável que sejam gerados impactes negativos significativos, no entanto, 
estes sofrerão alguma afectação, pelo que deverão ser adoptadas as medidas de minimização e 
implementados os programas de monitorização, incluídos no presente parecer. 

4.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

No que se refere à avaliação de impactes ambientais propriamente dita, a CA destaca os seguintes 
impactes positivos e negativos, susceptíveis de serem provocados pelo projecto.  

Impactes Positivos:  

 Criação de 10 postos de trabalho – impacte positivo e significativo. 

 Reforço do produto industrial local e regional, com elevada importância no sector das 
indústrias transformadora (cerâmica, vidro, construção civil), permitindo o fornecimento de 
matérias-primas originadas localmente. 

 Contributo para a competitividade e permanência da empresa no mercado. 

 Desenvolvimento local e regional do sector secundário e terciário, através da manutenção e 
consolidação de actividades que já existem associadas a jusante, nomeadamente ao sector da 
construção civil e ao mercado imobiliário. 

Impactes Negativos:  
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 Exploração de um recurso geológico não renovável, que se traduz num impacte negativo 
directo de magnitude elevada, certo, permanente, irreversível e local. O impacte em termos de 
reservas é de significância moderada a nível regional. 

 Desmatação e remoção do solo de cobertura – impacte negativo pouco significativo dada a 
baixa capacidade produtiva do solo e o baixo valor botânico verificado.  

 Alteração da topografia do terreno da área destinada à actividade extractiva. A área de 
exploração será repartida em dois núcleos com profundidade máxima de 34 m, 
desenvolvendo-se no perímetro de céu aberto com taludes com inclinação residual 
compreendida entre 15º a 20 º.– impacte negativo, directo e certo, permanente, de 
magnitude moderada, reversível e local, com repercussões negativas directas sobre a 
geologia, a hidrogeologia e hidrologia locais.  

 A proximidade das significativas escavações dos núcleos com o ramal do gasoduto constitui 
um impacte negativo com magnitude variável e a depender da estabilidade dos taludes da 
corta. 

 O desmonte e a eventual retenção de água nas depressões criadas pela extracção não deverá 
afectar o regime hidrológico da bacia do rio Lis, dada a pequena contribuição que a área 
intervencionada tem para o escoamento superficial – impacte será de reduzida significância no 
contexto regional face ao regime hidrológico existente.  

 Ao nível águas subterrâneas, o principal impacte da exploração está relacionado a alteração 
dos processos de infiltração e recarga dos aquíferos resultantes das alterações de topografia 
devido à intercepção do nível freático provocado pela escavação para a extracção do minério - 
impacte negativo, directo de magnitude moderada, certo, permanente, irreversível e local, 
sobre a produtividade dos poços existentes na envolvente próxima da área de exploração 
porque será interceptado o nível freático. Este impacte poderá ser minimizável através da 
implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística – PARP. 

 Uma eventual fuga do gasoduto que se desenvolve no troço entre os dois núcleos de 
exploração do projecto poderá, por infiltração de produtos residuais perigosos com aquela 
origem vir a contaminar o aquífero. Esta eventualidade poderá ser minimizável se 
adequadamente enquadrada por um plano de emergência específico a integrar no plano de 
gestão ambiental previsto pelo projecto. 

 Todas as intervenções nas imediações da faixa de servidão da REN Gasodutos terão de ser 
devidamente acompanhadas por representante do Centro Regional de Operação do Centro. 

 As acções de decapagem e desmatação que serão necessárias efectuar no terreno, no sentido 
da ampliação da área de corta, com a consequente alteração da ocupação do solo e aumento 
nos riscos de erosão. Efectivamente, apesar da baixa aptidão agrícola do solo na área do 
projecto, a sua remoção, acompanhada pela destruição de algum coberto vegetal rasteiro e 
pelo abate de pinheiro bravo e de eucalipto comum, constituem as acções que serão 
necessárias efectuar durante o desenvolvimento da extracção impacte negativo, pouco 
significativo dada a ocupação actual.  

 Possível contaminação provocada pelo contacto do solo com os resíduos industriais que serão 
produzidos durante a actividade (óleos, sucata e outros metais) – impacte negativo, directo, 
muito significativo e pouco provável, visto ocorrer apenas se não forem tomadas medidas 
imediatas para a contenção destes derrames.  

 Destruição da mancha florestal e remoção do solo com provável desenvolvimento de processos 
erosivos, perda de produtividade florestal e perda de fertilidade do solo que se traduzirá num 
impacte negativo, directo, permanente e ocorrerá enquanto durar a exploração da pedreira. 
No entanto, este impacte poderá ser minimizado com a concretização do PARP e as outras 
medidas de minimização apontadas, e que se julgam adequadas.  

 Mudança no comportamento da fauna por perturbações causadas pela pressão da actividade 
humana (gerada pelo aumento do tráfego, do ruído e pela criação de novos corredores) – 
impacte negativo e significativo. No entanto, este impacte poderá ser minimizado com a 
concretização do PARP e outras medidas de minimização apontadas que terão um papel 
importante na reabilitação do local providenciando uma recuperação dos habitats pré-
existentes. 

 Ocupação e compactação do solo pelas instalações de apoio necessárias, circulação de veículos 
e pela deposição de stocks, terras e escombros – impacte negativo, pouco significativo. 
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 Em resultado das actividades de exploração da concessão nomeadamente, a limpeza do 
terreno, a construção de acessos, a abertura da área de exploração e a instalação de infra-
estruturas, haverá alteração permanente da rede de drenagem superficial actual, alteração 
dos processos de infiltração e recarga dos aquíferos resultantes das alterações de topografia – 
impacte negativo, directo e pouco significativo. 

 Possível afectação da qualidade das águas do aquífero livre superficial devido à poluição 
acidental na fase de exploração (derrames de combustíveis, óleos e lubrificantes utilizados nas 
máquinas e veículos afectos à obra) – A magnitude deste impacte poderá ir de moderada a 
elevada e dependente do local e momento da ocorrência (durante o desmonte a seco ou na 
fase da dragagem). O impacte é minimizável se tomadas medidas imediatas para a contenção 
do derrame. 

 Degradação do pavimento das estradas envolventes à exploração, devido à circulação dos 
veículos pesados, atravessamento de pequenos aglomerados populacionais (perspectivando-se 
que o ritmo diário de expedição seja de aproximadamente 30 camiões/dia) - impacte negativo 
e significativo face ao tráfego actual e às características da via – impacte negativo, pouco 
significativo e reversível. 

 Perturbação do carácter geral da paisagem, alteração da cor, forma e textura da paisagem e 
alteração ao nível de abrangência e incidência visual – impacte negativo, directo, significativo, 
temporário e recuperável através das medidas de minimização e com a concretização do PARP. 

 Emissão de poeiras com ligeiras excedências do valor-limite no receptor sensível – impacte 
negativo significativo e minimizável. Prevê-se efectuar um plano de monitorização no ponto 
onde houve excedência. 

 A avaliação de impactes na fase de exploração, foi efectuada com base na previsão dos níveis 
sonoros gerados pelos equipamentos fixos e móveis para dois cenários de laboração:  

Núcleo A+Estabelecimento Industrial e Núcleo B+ Estabelecimento Industrial 

Os resultados apresentados para os dois cenários permitem antever que o impacte nos 
receptores avaliados será negativo, mas pouco significativo, dado que o projecto em análise 
não será responsável por acréscimos que levem ao incumprimento dos critérios de Exposição 
Máxima e de Incomodidade, estabelecidos pelo Regulamento Geral de Ruído. Não obstante, 
prevê-se efectuar um plano de monitorização. Em caso de ocorrência de violação do critério de 
exposição máxima e/ou do critério de incomodidade, deverão ser apresentadas medidas de 
minimização. 

 Apesar da inexistência de elementos patrimoniais importa salientar que a falta de visibilidade 
de grande parte do terreno impediu, como já foi referido, uma correcta caracterização da área 
de estudo impossibilitando, desta forma, que se faça uma correcta avaliação de impactes. 
Assim sendo, torna-se necessário implementar um conjunto de medidas para a fase de 
preparação que permitam garantir a salvaguarda de eventuais vestígios de cariz arqueológico. 

Impactes Cumulativos 

Os impactes cumulativos estão associados às outras pedreiras existentes na área em envolvente à 
unidade extractiva em análise. A Unidade Extractiva da Charneca da Guia virá assim contribuir 
para o aumento do volume de tráfego, para a degradação das vias e para o aumento da 
perigosidade rodoviária e para os peões. Importa ainda referir que este impacte será tanto maior 
quanto menor for o cumprimento de regras básicas de trânsito.  

Por outro lado a presença das pedreiras na mesma área contribuem para a emissão de ruído e 
poeiras. 

Admite-se que os impactes cumulativos sobre a hidrogeologia (recarga e armazenamento da água 
subterrânea) gerados pela inserção da escavação dos dois núcleos abaixo do nível freático possam 
vir a ter uma magnitude baixa por afectarem uma área reduzida do total da estrutura dos 
sistemas aquíferos locais. Este impacte poderá ser minimizável se acauteladas situações de 
inserção de novas áreas de exploração nas proximidades. 

A continuidade das várias pedreiras existentes neste concelho permite a manutenção do equilíbrio 
existente entre a oferta e a procura, impedindo o aumento do custo dos factores de produção das 
indústrias a jusante, constituindo assim, um impacte positivo e significativo. 

5. CONSULTA PÚBLICA 
Considerando que o projecto se integra no anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública, 
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nos termos do seu artigo 4.º, n.º 2, decorreu durante 45 dias úteis, de 9 de Setembro a 10 de 
Novembro de 2008. 

Durante este período foram recebidos seis pareceres provenientes de: 

Entidades da Administração Central 

- DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

- EMFA – Estado-maior da Força Aérea 

Entidades da Administração local 

- Câmara Municipal de Pombal 

- Junta de Freguesia da Guia 

Outras entidades 

- EDP, Distribuição 

- REN, Rede Eléctrica Nacional, SA 

A análise dos pareceres recebidos traduz uma posição de discordância quanto à implantação do 
projecto por parte das autarquias que participaram neste procedimento. Esta posição assenta, em 
primeiro lugar, na percepção de que a exploração da unidade em análise irá colidir com a 
salvaguarda e protecção do aquífero da Mata do Urso, onde existe uma grande reserva de água 
doce que se destina ao abastecimento de água à população do concelho de Pombal. Este aspecto, 
referem estas entidades, é agravado pelo facto de já existirem outras unidades licenciadas na 
proximidade o que irá gerar impactes cumulativos significativos na área. Salientam, ainda, que o 
projecto se encontra inserido na área de aplicabilidade das “Medidas preventivas para a área 
geográfica abrangida pelo sistema aquífero da Mata do Urso” documento aprovado por 
unanimidade pela Câmara e Assembleia Municipal de Pombal e publicado no Diário da República 
pelo aviso 25065/2008, de 15 de Outubro, e que inibe a implantação de novas pedreiras e/ ou a 
ampliação das existentes. O parecer da Junta de Freguesia da Guia reflecte, ainda, o sentimento 
generalizado da população de oposição à actividade mineira que, além de induzir impactes 
negativos significativos, colide com interesses locais, ambientais, sociais, patrimoniais, 
paisagísticos e económicos. Para mais, a experiência do passado diz-lhes que após o período de 
exploração, o legado que é deixado às gerações vindouras ”são crateras e charcos e não áreas 
recuperadas”. 

Estas entidades informam, ainda, que a área do Projecto está classificada de acordo com o PDM de 
Pombal, como espaço florestal, não existem servidões de RAN nem de REN e é atravessada pelo 
gasoduto.  

No entanto, pese embora estes considerandos, e porque a publicação do referido aviso ocorreu já 
em pleno procedimento de AIA, a Câmara Municipal de Pombal decidiu emitir parecer favorável 
condicionado à ampliação proposta, para o arranque mecânico a céu aberto, salvaguardando a não 
afectação do nível freático e parecer desfavorável para o desmonte hidráulico por dragagem. 

Esta entidade considera, ainda. que a emissão do parecer favorável deverá estar condicionado ao 
conjunto de condicionantes e medidas que em seguida se enumeram: 

 reformulação do Plano de Lavra e do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística; 

 recuperação paisagística e ambiental da área de cada núcleo de exploração, faseada, à 
medida que vão sendo libertas áreas de exploração, não sendo permitidas lagoas; 

 permitir apenas avançar com a lavra no núcleo B de exploração após o núcleo A ter sido 
integralmente recuperado e reflorestado; 

 após o encerramento de cada área de exploração, a recuperação paisagística e ambiental 
da mesma deve, de forma cuidada, reconstruir a rede de drenagem natural em toda a 
área da pedreira, particularmente no local afectado pela extracção de areias; 

 o plano de monitorização deve contemplar a vigilância do nível freático através da  
colocação de piézometros; 

 todos os trabalhos a executar devem ser efectuados de acordo com critérios de gestão 
ambiental responsáveis, avaliando e prevenindo todos os impactes que possam ser 
causados ; 

 dar cumprimento a todas as medidas de minimização de impactes provenientes da 
exploração por arranque mecânico a céu aberto, tendo em conta a salvaguarda e 
protecção dos recursos hídricos e do ecossistema local; 
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 toda a área afecta à exploração deve ser devidamente vedada e sinalizada devendo ser 
respeitadas todas as zonas de defesa previstas na legislação em vigor; 

 todas as intervenções deverão ser precedidas de autorização municipal. 

Por último, o município de Pombal advoga que os princípios consignados na lei da Água, em 
particular o princípio da precaução, deverão ser acautelados. 

As demais entidades, cujos pareceres se sintetizam em seguida, não se opõem ao projecto por o 
mesmo não colidir com outros das suas competências. 

A DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que o projecto não 
interfere com outros da sua competência, pelo que nada tem a opor. Relembra, no entanto, da 
necessidade de consultar a DRAP Centro e a Comissão Regional de Reserva Agrícola, quanto a 
possíveis interferências com áreas e/ou projectos da sua competência e solos de RAN. 

O EMFA – Estado-maior da Força Aérea informa que o projecto não se encontra abrangido por 
qualquer servidão de unidades afectas à força aérea. 

A EDP- Distribuição informa não existir qualquer tipo de rede na zona de ampliação. 

A REN, Rede Eléctrica Nacional, SA informa que a área prevista para a implantação do projecto se 
encontra a cerca de 700m a oeste das infra-estruturas da RNT mais próximas, pelo que não 
ocorrerão quaisquer interferências com as mesmas. 

 

Comentário da CA: A CA entende que o projecto apresenta medidas que minimizam os impactes 
sobre os recursos hídricos subterrâneos nomeadamente sobre a qualidade da água através da 
implementação do PARP cuja exequibilidade se reconhece. No que respeita a afectação da reserva 
do aquífero da Mata do Urso, é do entender do INAG que face às áreas em conflito, a do aquífero e 
a do projecto, o impacte esperado tem reduzida significância.  

No entanto deverá ser acautelado o futuro tendo em vista a possível pressão para a proliferação de 
novas áreas de extracção do que poderão resultar impactes cumulativos sobre o aquífero muito 
significativo e dificilmente minimizáveis.  

6. CONCLUSÃO 

A Unidade Extractiva da Charneca da Guia, localizada na região Centro do país próximo da 
povoação/freguesia da Guia, concelho de Pombal e distrito de Leiria, pretende licenciar uma área 
de exploração efectiva de 22.7 ha, compartimentada em dois núcleos de exploração, Núcleo A e 
Núcleo B com 12,11 ha e 10,59 ha, respectivamente. 

Tendo em conta as características do projecto, consideraram-se como descritores fundamentais 
para o apoio à tomada de decisão, a geologia/geomorfologia, os recursos hídricos, a paisagem, o 
ordenamento do território, a socioeconomia e a qualidade do ar e o ruído. 

As questões colocadas no decurso da Consulta Pública foram contempladas no respectivo relatório 
e adequadamente incorporadas no parecer da Comissão de Avaliação (CA). 

Assim, face ao exposto, e tendo por base a fundamentação produzida no presente parecer, 
conclui-se que os impactes negativos associados ao desenvolvimento do projecto são globalmente 
pouco significativos e de magnitude reduzida. A implementação das medidas de minimização 
constantes no presente parecer permitirão reduzir a magnitude dos impactes negativos 
identificados. Desta forma, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projecto de Ampliação 
da Unidade Extractiva da “Charneca da Guia”, condicionado: 

 ao cumprimento das medidas de minimização e dos programas de monitorização apresentados 
no presente parecer;  

 cumprimento das disposições legais em vigor  (alínea a) do ponto 4, do art.º 10, Capítulo III, 
Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de Fevereiro) que garantam a manutenção da segurança e 
operacionalidade do gasoduto de transporte de gás-natural Setúbal-Braga; 

 à apreciação e aprovação prévias, por parte da REN – Gasodutos, de projecto de 
compatibilização de eventuais operações nas imediações da sua faixa de servidão que possam, 
directa ou indirectamenet, afectar a segurança e operacionalidade da referida infra-estrutura; 

 ao desenvolvimento e apresentação à Autoridade de AIA de um Plano de Emergência o qual 
deverá contemplar procedimentos específicos para prevenir ou minimizar eventuais incidentes 
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sobre o gasoduto na área do projecto potenciados pelas escavações sobre a estabilidade da 
estrutura existente. 

Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme previsto no 
Art.º 29 do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro, respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril. 

Nos termos do n.º 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. 

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Fase de preparação  

1. respeitar os limites das áreas de pedreira estipulados no Plano de Lavra e adoptar uma atitude 
de salvaguarda dos valores ambientais; 

2. delimitar e identificar no terreno desde início as zonas de exploração previstas no Plano de 
Lavra; 

3. fasear a recuperação paisagística e ambiental da área de cada núcleo de exploração à medida 
que vão sendo libertas áreas de exploração; 

4. promover a decapagem da camada superior de terra viva nas áreas a explorar ou a afectar 
(numa espessura média de 20 cm), que deverá ser depositada (sem ser compactada) em 
pargas apropriadas, em zonas previamente definidas para o efeito. Estas terras serão 
posteriormente utilizadas na Recuperação e Integração Paisagística da área explorada; 

5. limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos e garantir que estas são convenientemente replantadas no mais curto espaço de 
tempo possível; 

6. afectar o mínimo possível a vegetação existente, utilizando apenas os caminhos propostos; 

7. cumprir e acautelar, na íntegra, todas as condicionantes legais em vigor para manter a 
segurança e a operacionalidade do gasoduto de transporte de gás natural Setúbal-Braga. 

Património 

8. prospecção arqueológica sistemática após desmatação das áreas de incidência do projecto que 
apresentavam visibilidade reduzida, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, 
incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e zonas de 
empréstimos;  

9. acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações 
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, instalação de estaleiros, abertura de 
caminhos), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias. O 
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente 
de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes;  

10. adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras), caso os resultados obtidos no decurso da prospecção 
e do acompanhamento arqueológico o determinem;  

11. suspensão das actividades no local caso, na fase de exploração ou na fase preparatória, forem 
encontrados vestígios arqueológicos. O arqueólogo fica também obrigado a comunicar de 
imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de 
minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 
arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas; 

12. inclusão no Caderno de Encargos todas as medidas dirigidas para a fase de exploração 
referentes ao Património. 

Fase de Exploração 

13. definir um faseamento de exploração e recuperação adequado, que promova a revitalização 
das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e concentrado em áreas 
bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em 
simultâneo; 
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14. confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de 
intervenção para que estas não extravasem e afectem, desnecessariamente, as zonas 
limítrofes; 

Solos  

15. definir, clara e antecipadamente, os locais de deposição dos stocks de materiais, da terra viva 
decapada (pargas) e dos depósitos de estéreis, e respectivos percursos entre estes e as áreas 
de depósito final;  

16. armazenar as terras vegetais resultantes das acções de decapagem a efectuar nos núcleos de 
exploração, em depósitos separados – Pargas; 

17. transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível para a as áreas a modelar 
definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da 
pedreira;  

18. o horizonte de terra vegetal remobilizado deverá de imediato ser utilizado na implementação 
do talude que serve de barreira física ao bordo superior da escavação (a uma distância mínima 
de 2 metros), em todo o seu perímetro; 

19. a modelação dos taludes de terras vegetais previstos (taludes de protecção) deverá ser 
materializada por uma elevação “triangular” em todo o perímetro dos núcleos de exploração 
da unidade extractiva, numa extensão total de cerca de 3.473 m e com uma utilização de 
cerca de 15.630 m3 de terras vegetais; 

20. evitar quaisquer perdas de solo por erosão eólica ou hídrica, procedendo, sobre as bases 
externa e interna dos taludes criados, à plantação arbórea preconizada para a formação do 
ecrã arbóreo (6.946 ciprestes), bem como a um adequado sistema de drenagem (sulcos para 
escoamento das águas pluviais); 

21. na fixação do solo a espalhar nas zonas de recobrimento dos patamares e frentes de inclinação 
da escavação, deverá proceder-se à plantação de 7.540 pinheiros no Núcleo A e 5.840 no 
Núcleo B, em compasso de 3×3 m, numa área total de 148.819 m2; 

22. as terras a utilizar nas tarefas de protecção do bordo superior circundante das escavações 
(taludes de protecção às escavações), e no recobrimento dos patamares e frentes de 
inclinação das escavações, deverão ser distribuídas nas volumetrias correctas;  

23. analisar a possibilidade de se espalhar, na fase de recuperação paisagística, algumas 
toneladas de matéria orgânica no solo, a fim de repor a vida microbiana do solo destruída 
durante os trabalhos de decapagem; 

Gestão de resíduos 

24. armazenar os óleos ou outros líquidos potencialmente poluentes em recipientes fechados e em 
áreas devidamente impermeabilizadas e cobertas; 

25. acondicionar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos em contentores próprios e encaminhá-
los para destino final adequado; 

26. efectuar as mudanças de óleos em local apropriado, munido de recipientes estanques, 
conduzindo os resíduos resultantes a um destino final adequado; 

27. efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas 
(fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.), 
garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final adequado; 

28. 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, enviado para destino final adequado; 

29. proceder sempre que ocorra um derrame acidental à sua limpeza imediata e conduzir o 
material resultante a destino final adequado; 

30. proceder à construção e manutenção de uma bacia de retenção de óleos (virgens e usados) e 
encaminhar estes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis 
contaminações e derrames; 

Qualidade do ar e  Ruído 
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31. evitar o derrube desnecessário da vegetação de grande porte que envolve as áreas de 
exploração, uma vez que é de extrema importância para a fixação das partículas na vizinhança 
dos focos de emissão; 

32. manter a vegetação envolvente com o intuito de minimizar a dispersão de poeiras e reduzir a 
propagação das ondas sonoras para o exterior da concessão (manutenção da vegetação 
existente na envolvente da concessão); 

Recursos Hídricos 

33. proceder à implementação de um sistema de drenagem de águas pluviais e a construção de 
bacias de decantação; 

34. proceder-se à limpeza e verificação regular dos órgãos de drenagem a construir; 

35. proceder à decantação dos efluentes antes da descarga em linhas de água, nomeadamente 
das águas pluviais acumuladas no fundo da exploração; 

36. caso seja detectada a poluição por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à recolha dos 
materiais afectados e promover o seu tratamento; 

37. efectuar a descarga das águas pluviais armazenadas para a linha de água em simultâneo ou 
imediatamente após a ocorrência de um fenómeno de precipitação; 

38. assegurar a manutenção da fosse séptica; 

39. reformulação do Plano de Lavra e do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística; 

40. recuperação paisagística e ambiental da área de cada núcleo de exploração, faseada, à medida 
que vão sendo libertas áreas de exploração, não sendo permitidas lagoas; 

41. permitir apenas avançar com a lavra no núcleo B de exploração após o núcleo A ter sido 
integralmente recuperado e reflorestado; 

42. após o encerramento de cada área de exploração, a recuperação paisagística e ambiental da 
mesma deve, de forma cuidada, reconstruir a rede de drenagem natural em toda a área da 
pedreira, particularmente no local afectado pela extracção de areias; 

43. o plano de monitorização deve contemplar a vigilância do nível freático através da  colocação 
de piézometros; 

44. todos os trabalhos a executar devem ser efectuados de acordo com critérios de gestão 
ambiental responsáveis, avaliando e prevenindo todos os impactes que possam ser causados ; 

45. dar cumprimento a todas as medidas de minimização de impactes provenientes da exploração 
por arranque mecânico a céu aberto, tendo em conta a salvaguarda e protecção dos recursos 
hídricos e do ecossistema local; 

46. toda a área afecta à exploração deve ser devidamente vedada e sinalizada devendo ser 
respeitadas todas as zonas de defesa previstas na legislação em vigor; 

47. todas as intervenções deverão ser precedidas de autorização municipal. 

48. após o encerramento de cada área de exploração, a recuperação paisagística e ambiental da 
mesma deve, de forma cuidada, reconstruir a rede de drenagem natural em toda a área da 
pedreira, particularmente no local afectado pela extracção de areias; 

Paisagem 

49. proceder à modelação da topografia alterada de modo a que se ajuste o mais possível à 
situação natural; 

50. promover a revegetação do local com espécies autóctones e aplicar um esquema de plantação 
adequado para a reintegração da zona afectada, pela exploração na paisagem circundante; 

Ecologia 

51. não eliminar qualquer sobreiro (Quercus Suber), presente na área de estudo ou nas zonas 
envolventes;  

52. evitar, nas áreas adjacentes à do projecto, o derrube de espécies arbóreas de elevado porte 
que ainda constituem o habitat preferencial de certas espécies da avifauna adaptadas à 
presença das outras explorações; 
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53. aproveitar todas as árvores em torno da área a explorar de modo a constituírem uma barreira 
visual de protecção pelo perímetro do terreno, que deverá ser reforçada através do 
transplante ou plantação de mais árvores típicas da região, até que se verifique a existência 
de uma cortina de protecção densa e eficaz; 

54. remover pela raiz as espécies exóticas que forem surgindo de modo a evitar a sua 
proliferação, uma vez que, estas espécies constituem uma ameaça à regeneração das 
comunidades florísticas endémicas, devido à sua grande capacidade de colonização;  

55. proceder à revegetação dos terrenos com elementos da flora autóctone, utilizando como 
modelo as estruturas de vegetação existentes na zona envolvente da exploração e as espécies 
potenciais nas associações naturais presentes; 

56.  proceder à revegetação das zonas desprovidas e incipientes não afectadas pela escavação, 
aquando das acções de camuflagem da área do projecto; 

57. manter a localização das zonas de depósito conforme o previsto no Plano de Pedreira, 
utilizando as zonas actualmente desprovidas de vegetação na eventual necessidade de 
demarcação de novos locais para deposição; 

58. proceder, durante a actividade de exploração, à implementação do PARP, sobretudo nos 
aspectos que se relacionam com o repovoamento vegetal que visa a integração florística e a 
revitalização natural e cénica da envolvente imediata às áreas de intervenção; 

59. proceder ao ordenamento das lagoas, conforme preconizado no PARP; 

60. proceder, no final da vida útil da exploração, à recuperação paisagística final da unidade 
extractiva, visando a reconstituição florestal adaptada aos solos ocorrentes; 

Acessos 

61. manter em bom estado de conservação a via que será utilizada para o transporte do material 
expedido pelas EN 109, a estrada municipal EN 237-1 e a EM 1032, evitando o aparecimento 
de irregularidades;  

62. proceder à limpeza dos acessos exteriores à envolvente da exploração, sempre que forem 
vertidos materiais; 

63. aspergir as vias de circulação não asfaltadas nos dias secos e ventosos, e sempre que 
necessário; 

64. propor junto das restantes pedreiras a responsabilidade conjunta de beneficiação das vias 
afectadas; 

65. fomentar a utilização e a preservação dos acessos existentes, evitando a destruição das zonas 
vegetativas mais compostas aquando da criação de novos acessos internos; 

66. sensibilizar os motoristas dos camiões da Argilis para que procedam à cobertura das cargas 
transportadas com uma lona; 

67. implementar um sistema de aspersão dos rodados dos camiões à saída da unidade extractiva; 

68. controlar o acondicionamento e o excesso das cargas a transportar; 

69. participar na manutenção do troço da EM1032 mais solicitado pelos camiões, o qual passará 
pelo arranjo e conservação das bermas e pelo controlo do grau de degradação do pavimento; 

70. aplicação de asfalto no troço de 575 metros, actualmente em touvenat sobre terra batida, que 
liga a unidade extractiva à EM1032; 

71. alertar a autarquia para providenciar a colocação de sinalização apropriada na vizinhança da 
povoação de Guia-Estação, adequada à circulação de veículos pesados e à moderação da 
velocidade de circulação; 

Equipamentos 

72. manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria, de forma a prevenir derrames. . Os 
trabalhos de reparação e lubrificação dos equipamentos mecânicos terrestres devem ser 
efectuados em oficinas especializadas; 

73. interditar a utilização de equipamentos que não respeitem as normas legais em vigor, relativas 
às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1911 18/21   
Ampliação da Unidade Extractiva da “Charneca da Guia” 
Dezembro de 2008      

74. evitar a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora, garantida 
pelo fabricante;  

75. efectuar a manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos por folgas, por 
gripagem de rolamentos, por vibrações devido a desgaste de peças, e por escapes 
danificados; 

Circulação de Veículos 

76. garantir que o transporte de materiais se efectua de forma acondicionada, reduzindo-se a 
emissão de poeiras; 

77. adoptar medidas de segurança para terceiros no momento do transporte; 

78. limitar as zonas de circulação na envolvente das explorações de modo a evitar a compactação 
dos terrenos limítrofes; 

79. optimizar a circulação de equipamentos móveis no interior dos núcleos de exploração, de 
forma a diminuir o impacte sobre a flora (derrube) e fauna (afastamento) das áreas 
adjacentes à exploração; 

80. os camiões de transporte do material deverão evitar o atravessamento de localidades;   

Fase de Desactivação 

81. utilizar os circuitos existentes na fase de exploração durante as operações de 
desmantelamento, de forma a não afectar áreas onde a vegetação já se encontra instalada e 
evitar a compactação das áreas a recuperar; 

82. proceder à remoção dos entulhos para vazadouro autorizado e à regularização e limpeza de 
todas as áreas afectadas; 

83. garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração da pedreira 
são devidamente recuperadas, de acordo com o PARP definido, procedendo aos necessários 
ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação formal 
entre a área intervencionada e a paisagem envolvente. 

 

8. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (QUALIDADE DA ÁGUA) 

Objectivos 

 monitorização da qualidade das águas subterrâneas, ao longo da vida útil do projecto e em 
particular na fase de desmonte por dragagem; 

 monitorização da qualidade da água dos lagos.  

Parâmetros a monitorizar  

 pH, condutividade, cloretos, sulfatos, oxigénio dissolvido, dureza total, alcalinidade, resíduo 
seco,  CBO5, CQO, fosfatos, sólidos suspensos totais, turvação, nitratos, ferro, oxidabilidade, 
óleos, gorduras e hidrocarbonetos. 

Locais de amostragem 

 furo (existente) 

 lagos que resultarem do desmonte por dragagem. A amostragem da água dos lagos deve 
começar a ser feita na fase inicial da respectiva formação.  

Período de amostragem e duração do programa 

 A periodicidade deverá ser semestral para o pH, condutividade, turvação, CQO, CBO5 óleos, 
gorduras e hidrocarbonetos e trienal para os restantes parâmetros de qualidade considerados. 

 A periodicidade das campanhas, em anos subsequentes, deverá ser ajustada, tendo em conta 
os resultados obtidos e objecto de justificação no Relatório de Monitorização. 

Para a caracterização da situação de referência deverão ser efectuadas no início da exploração do 
núcleo A, duas campanhas de amostragem, uma em período águas baixas (Julho - Setembro) e a 
outra em período águas altas (Dezembro - Março).  
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Critérios de avaliação de desempenho 

 Considerar como métodos analíticos para comparação de resultados, os constantes no 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro.  

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS (CIRCUITOS HIDRÁULICOS SUB 

SUPERFICIAIS E PROFUNDOS) 

Objectivos 

 monitorização dos rebaixamentos piezómetricos do aquífero superficial  

 monitorização dos rebaixamentos piezómetricos do aquífero sub-superficial  

Parâmetros a monitorizar  

 nível hidroestático (NHE) 

Locais de amostragem 

 A monitorização da piezómetria deverá englobar os três furos que constam na figura constante 
do anexo I do presente parecer e um piezómetro a construir.  

Os poços em Nasce Água propostos no EIA para locais de recolha revelam-se sem 
representatividade da eventual afectação da actividade extractiva por se localizarem na margem 
oposta à que vai ser afectada pelo projecto, pelo que deverá ser construído em sua substituição 
um piezómetro a localizar na extrema SE do núcleo A.  

O piezómetro a construir deverá ter uma profundidade da ordem dos 36 metros com drenos a 
partir dos 10 m. 

O relatório do poço deve ser anexado ao 1º relatório de monitorização a apresentar à autoridade 
da água. 

Período de amostragem e duração do programa 

 A periodicidade deverá ser semestral para a leitura dos níveis hidroestáticos em todos os locais 
e efectuadas desde o início da exploração. As datas escolhidas para a monitorização devem ter 
em conta que uma delas se tem de realizar em período águas baixas (Julho-Setembro) e outra 
em período águas altas (Dezembro-Março). 

 A periodicidade das campanhas, em anos subsequentes, deverá ser ajustada, tendo em conta 
os resultados obtidos e objecto de justificação no Relatório de Monitorização. 

Critérios de avaliação de desempenho 

 Considerar como métodos analíticos para comparação de resultados, os constantes no 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro.  

NOTA: Deverá ser apresentado à autoridade de AIA um Plano de Monitorização para os lagos a 
criar e resultado da exploração no âmbito do PARP. 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO  

Objectivos 

 Verificar o cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, de modo 
a minimizar os impactes detectados e a prevenir novos impactes. 

 Adoptar medidas de minimização complementares, em caso de incumprimento dos valores 
legais definidos. 

Parâmetros a monitorizar 

 Nas campanhas a realizar deverá ser registado o parâmetro LAeq, nos três períodos de 
referência: diurno, entardecer e nocturno, tendo em vista a determinação dos indicadores Lden 

e Ln. Por outro lado, as medições deste parâmetro deverão ser efectuadas em modos Fast e 
Impulse e em bandas de 1/3 de oitava para aferição da presença de componentes impulsivas 
e tonais, tendo em vista a determinação do nível de avaliação Lar. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1911 20/21   
Ampliação da Unidade Extractiva da “Charneca da Guia” 
Dezembro de 2008      

 Para cada uma dos pontos considerados deverá ser avaliado o cumprimento dos Critérios de 
Exposição Máxima e de Incomodidade. 

Locais de amostragem 

 Realizar as amostragens junto às habitações mais próximas da Unidade, pertencentes aos 
lugares de Nasce Água e Fonte Cova.  

 Consoante os resultados obtidos nas campanhas de monitorização, poderão ser definidos 
novos locais de amostragem. 

Período de amostragem e duração do plano 

 A primeira campanha de monitorização e entrega de relatório deverão ter lugar no primeiro 
ano de exploração. Após esta campanha a monitorização deverá ter uma periodicidade 
quinquenal. 

Critérios de avaliação de desempenho 

 As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na Norma 
Portuguesa NP1730 (1996) “Acústica. Descrição e Medição de Ruído Ambiente” 
complementada, preferencialmente, com os procedimentos constantes dos “Critérios de 
acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 
Decreto-lei nº9/2007”, editada pelo Instituto Português de Acreditação. 

Nota: Em situação de reclamação deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa 
imediatamente após a reclamação. Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de 
pontos a monitorizar. 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

Objectivos 

 Quantificar as concentrações de PM10. 

Parâmetros a monitorizar 

 Concentração de partículas com diâmetro equivalente menor ou igual a 10 μm (PM10).  

Locais de amostragem 

 As amostragens deverão ser realizadas, nos mesmos locais que serviram de base à 
caracterização da situação de referência. Consoante os resultados obtidos nas campanhas de 
monitorização, poderão ser definidos novos locais de amostragem. 

Período de amostragem e duração do programa 

 No ano de inicio de exploração deverão ser realizadas, nos pontos de amostragem definidos, 
medições indicativas. Estas medições deverão respeitar os requisitos do Decreto-Lei n.º 
111/2002, no seguinte: 

1. medição indicativa por períodos de 24 horas com início às 0h00 e preferencialmente em 
período seco, em que o somatório dos períodos de medição de todos os pontos de 
amostragem não deverá ser inferior ao estipulado pelo Anexo X (14% do ano);  

2. utilização do método de referência ou equivalente conforme o Anexo XI; 

3. caracterização do local de amostragem indicando a distância a que se encontra dos 
receptores, as condições meteorológica observadas no local, nesse período, ou relativos à 
estação meteorológica mais próxima;  

4. apresentação do n.º de horas de laboração da instalação e de outros factores relevantes 
para a caracterização das situações monitorizadas; 

 Os resultados destas medições permitirão a verificação do cumprimento dos valores 
estipulados no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril (Limiar Inferior de Avaliação; Limiar 
Superior de Avaliação e Valores-limite). 

 No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará condicionada aos 
resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se as medições de 
PM10 indicarem a não ultrapassagem de 80% do valor-limite diário - 40 μg/ m3, valor médio 
diário a não ultrapassar em mais de 50% do período de amostragem, as medições anuais não 


































