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Glossário de Termos 

Termo Significado / Conceito 

AFN Autoridade Florestal Nacional 

AIA avaliação de impacte ambiental 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH Tejo Administração da Região Hidrográfica do Tejo 

CA comissão de avaliação 

CBO5 carência bioquímica de oxigénio 

CQO carência química de oxigénio 

CCDR LVT Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

CP consulta pública 

CM Câmara Municipal 

DACAR Departamento de Alterações Climáticas, Ar e Ruído 

DGADR  Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

DRAP LVT Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

DRE LVT Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo 

EIA estudo de impacte ambiental 

ERPVA Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental 

IGESPAR Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

IGT Instrumentos de Gestão Territorial 

LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

MAOT Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território 

PDMA Plano Director Municipal de Alenquer 

PL Plano de Lavra 

PROT-OVT Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

RCM Resolução de Conselho de Ministros 

REN Reserva Ecológica Nacional 

RGR regulamento geral do ruído 

RNT resumo não técnico 

RPDMA Regulamento do Plano Director Municipal de Alenquer 

VMA valor máximo admissível 

VMR valor máximo recomendável 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento Legal AIA 

Em cumprimento da legislação sobre avaliação de impacte ambiental (AIA), designadamente o 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3/05, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8/11, e a Portaria n.º 330/2001, de 2/04, a Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale 

do Tejo (DRE LVT), através do Ofício com Ref. 018744 de 21/09/2010, e na sua qualidade de 

entidade licenciadora, enviou em 22/09/2010, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para 

procedimento de AIA, o estudo de impacte ambiental (EIA) relativo ao Projecto de Ampliação da 

Pedreira “Serra da Atouguia”, em fase de projecto de execução, cujo proponente é a empresa 

SECIL BRITAS, S.A.. 

O procedimento de AIA foi instruído em 23/09/2010, ao qual foi alocado o AIA n.º 2332. O prazo 

foi suspenso para a entrega de elementos complementares, tendo o Aditamento ao EIA dado 

entrada na APA em 21/01/2011, e declarada a conformidade do EIA em 04/02/2011. 

Posteriormente foram solicitadas informações complementares sem suspender o prazo do 

procedimento de AIA. 

O projecto em avaliação enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3/05, na sua 

actual redacção, designadamente nas disposições do nº 18. 

 

1.2 Comissão de Avaliação 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 

650/10/GAIA, de 07/10/2010 (Ref. APA 2010-10-07 S-013797/2010), a respectiva comissão de 

avaliação (CA), que se indica na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Comissão de Avaliação 

Entidade 
Enquadramento Legal 

(N.º 1 Artigo 9º D.L.197/2005, 8.11) 
Cargo/Factor Ambiental 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) 
alínea a Coordenação 

APA alínea a Consulta pública 

Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo 

(ARH Tejo) 

alínea b Recursos Hídricos 

Instituto da Conservação da 

Natureza e Biodiversidade (ICN B) 

 

alínea c 
Fauna e Flora 

Habitats e Ecossistemas 

Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico 

(IGESPAR) 

alínea d 
Património Arqueológico e 

Arquitectónico 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de LVT  

(CCDR-LVT) 

alínea e 

Solo, Ocupação do Solo e 

Ordenamento do Território 

Qualidade do Ar 

Sócio-Economia 

Instituto Superior de Agronomia / 

Centro de Ecologia Aplicada Prof. 

Baeta Neves (ISA/CEABN) 

alínea f Paisagem 

Laboratório Nacional de Engenharia 

e Geologia (LNEG) 
alínea f Geologia e Geomorfologia 

APA - Departamento de Alterações 

Climáticas, Ar e Ruído (DACAR) 
alínea f Ruído 
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1.3 Âmbito AIA 

O presente relatório foi produzido pela CA para a APA, com finalidade específica de avaliação de 

impacte ambiental do Projecto de Ampliação da Pedreira “Serra da Atouguia”, orientada para o 

apoio à tomada de decisão do MAOT. 

Visa assim prever os impactes no ambiente natural e social resultantes da implementação do 

projecto e analisar conjuntos de medidas e planos, para os vários factores ambientais, 

preconizados no EIA e decorrentes da avaliação da CA, que possam minimizar os impactes 

negativos e/ou potenciar os impactes positivos do projecto. 

Este objectivo foi alcançado em várias etapas que a seguir se sistematizam: 

 análise global do EIA, aditamento ao EIA e outros pedidos posteriores de aditamento; 

 análise do Plano de Pedreira; 

 verificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área em estudo; 

 análise dos pareceres solicitados a entidades externas à CA, designadamente:  

 Águas de Portugal 

 Autoridade Florestal Nacional (AFN) 

O Anexo 1 ao presente relatório apresenta os pareceres das entidades externas recebidos. 

 visita de reconhecimento à área do projecto, no dia 24/03/2011, em colaboração com a 

entidade proponente e a equipa que realizou o EIA (Visa Consultores), coordenada pela Dr.ª 

Ana Amaral; 

 realização da consulta pública e análise dos resultados; e, 

 realização de reuniões da CA. 

O presente relatório apresenta a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 Introdução - onde é efectuado o enquadramento legal e âmbito de AIA do projecto. 

Capítulo 2 Caracterização do Projecto – onde são indicadas a localização, características e 

justificação do projecto. 

Capítulo 3 Análise do EIA - inclui a apreciação dos factores ambientais considerados 

relevantes e componente social, tendo por base a informação disponibilizada no 

EIA e a presente avaliação. 

Capítulo 4 Consulta Pública e Pareceres Externos – discute os resultados relevantes 

provenientes de todos os participantes da CP e remetidos à APA por entidades 

externas à CA. 

Capítulo 5 Conclusões – conclui e delibera sobre a viabilidade do projecto, e refere as 

principais condicionantes, tendo por base a análise dos factores ambientais, com o 

objectivo de dar apoio à tomada de decisão do MAOT.  
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2. Caracterização do Projecto 

2.1 Localização do Projecto 

O projecto de ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” localiza-se na freguesia de Abrigada e 

da Ota, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa (Anexo 2) a cerca de 4 km sudeste da Serra de 

Montejunto (Área de Paisagem Protegida) e 6,5 km norte de Alenquer. A área prevista para o 

alargamento da pedreira confina com uma área de grande sensibilidade ecológica e paisagística, 

o vale encaixado do rio da Ota (sua margem esquerda) também conhecido como Canhão da Ota. 

O acesso à área do projecto faz-se através do IC2, próximo do km 45, seguindo-se para oeste 

para uma estrada pavimentada para aceder ao interior da área do projecto. 

Totaliza uma área de 81,59 ha (área do projecto em avaliação), a qual engloba as áreas 

licenciada (61,59 ha) e de ampliação (20 ha), e que foi determinada tendo em consideração a 

reorganização da exploração e o aproveitamento do recurso mineral. A pedreira “Serra da 

Atouguia” insere-se, segundo o EIA, em propriedade (de 105 ha) pertencente à entidade 

proponente (SECIL BRITAS). 

A área do projecto, e sua envolvente próxima, desenvolve-se por terrenos com coberto arbustivo 

e algumas árvores, e onde se destacam a existência de outras pedreiras que juntamente com a 

pedreira “Serra da Atouguia” integram o núcleo de pedreiras da Serra da Atouguia. Destaca-se 

para além da Pedreira “Serra da Atouguia”, a pedreira localizada na margem oposta do rio da Ota 

(cerca de 200 m sudoeste da área do projecto).  

Existem algumas povoações nas proximidades da área do projecto. Destacam-se as povoações 

Atouguia das Cabras (600 m a oeste), Ota (1000 m sudeste), Bairro (1400 m sudoeste) e, mais 

afastada da área do projecto, a povoação Abrigada (1800 m noroeste). Verifica-se ainda a 

existência de algumas habitações isoladas nas proximidades da área do projecto, cujas 

distâncias aproximadas à área do projecto são: 

 260 m oeste da área do projecto, junto à povoação Atouguia das Cabras; 

 300 m nordeste (próximo da povoação de Marés); e 

 430 m sudeste, na localidade da Ota. 

Situado a cerca de 100 m norte da área do projecto, existe uma construção em ruínas, 

desabitada, que segundo o EIA é muito pouco provável o licenciamento deste local para 

habitação, dado o espaço estar classificado no Plano Director Municipal (PDM) como faixa 

envolvente de protecção aos Espaços de Indústria Extractiva. Destaca-se ainda a povoação de 

Cheganças atravessada no trajecto para sul de expedição de material. 

 

2.2 Justificação do Projecto 

A empresa promotora pretende ampliar a área actualmente licenciada em cerca de 20 ha, de 

modo a que a actual pedreira passe a dispor de uma área de exploração de cerca 81 ha e um 

tempo de vida útil de mais 37 anos. De acordo com o EIA, visa ainda optimizar as reservas 

exploráveis do recurso geológico existente; melhorar as condições existentes de qualidade e 

segurança dos trabalhos mineiros; e, compatibilizar a valorização do recurso geológico com as 

questões ambientais. 

No interior da pedreira, mais concretamente na área de lavra irá proceder-se à extracção de 

blocos de calcário com qualidade de rocha ornamental para posterior transformação na central de 

britagem, já instalada na área da pedreira licenciada. 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2332) 

Ref. Documento: ParecerCA_AIA2332_FINAL.docx 

Jun. 2011 

 

 

Projecto de Ampliação da Pedreira “Serra da Atouguia” 

(Projecto de Execução) 
6 / 35 

 

 
 

A produção média anual prevista é de 1500000 toneladas, com um fluxo correspondente de 90 a 

160 veículos pesados de transporte por dia, prevendo (a manutenção de) 59 postos de trabalho. 

 

2.3 Descrição do Projecto 

Atendendo às reservas úteis existentes e ao ritmo de exploração da pedreira, prevê-se que o 

tempo de vida útil seja de mais 37 anos. Estima-se que ao longo deste período sejam extraídos 

cerca de 1 500 000 t/ano de matéria-prima.  

O desenvolvimento da lavra efectuar-se-á a céu aberto, a uma profundidade de 90 m, desde a 

cota 150 até à cota 60, de onde resultarão bancadas com altura máxima de 15 m. Entre as 

bancadas serão deixados patamares com cerca de 10 m. 

As terras de cobertura ficarão armazenadas com vista à sua utilização nas acções de 

recuperação paisagística. 

A lavra será executada em quatro fases. A fase 1 que corresponde ao desmonte da zona sul com 

avanço das frentes até atingir-se o limite da área definida para esta fase. No final desta fase será 

iniciada a relocalização da instalação de britagem e lavagem da rocha. Esta fase terá uma 

duração de 10 anos. A fase 2 em que se prevê o avanço das frentes da fase 1 para norte, até 

atingir-se o limite da área definida para esta fase e aprofundamento até à cota 60. Esta fase terá 

uma duração de 17 anos. A fase 3 prevê o avanço das frentes da fase 2 para norte até atingir-se 

o limite da área de escavação e aprofundamento até à cota 60. Nesta fase, serão desmanteladas 

a central de britagem e as instalações sociais e de apoio. Esta fase terá uma duração de 9 anos. 

A fase 4 que corresponde à conclusão da exploração através do alargamento das frentes da fase 

2 e 3. Esta fase terá uma duração de 2 meses. 

O desenvolvimento do desmonte compreende várias etapas para a extracção de calcário 

ornamental, designadamente: decapagem e armazenamento das terras vegetais; perfuração; 

carregamento de explosivos; detonação do explosivo e desmonte do calcário; tratamento e 

beneficiação na instalação de britagem localizada na área da pedreira; e, por fim, parqueamento 

e expedição. 

O desmonte das frentes será efectuado com recurso a explosivos, prevendo-se que seja 

necessário detonar cerca de 248 furos/mês (cada furo desmonta 720 t de material). 

Na instalação de britagem e lavagem (situada na zona oeste da área da pedreira), os materiais 

desmontados são transformados em agregados calcários. Existe ainda uma outra instalação de 

britagem móvel onde se produz tout-venant. Estes produtos serão armazenados em silos e em 

pilhas junto das instalações de britagem para posteriormente serem transportadas para o destino 

final. 

Na área da pedreira já licenciada existe, para além da britadeira, um posto de combustível, uma 

oficina mecânica, onde são realizados todos os trabalhos de manutenção aos equipamentos, um 

armazém de ferramentaria, uma instalação de escritórios, instalações de vestiários equipados 

com chuveiros, uma sala de refeições e instalações sanitárias. Estas instalações servirão de 

apoio à exploração da área de exploração agora em avaliação. Da visita ao local verificou-se, no 

armazém constituinte do anexo da pedreira, a existência de algumas manchas de 

hidrocarbonetos no pavimento de betão, estando as condições do seu armazenamento e 

tratamento aquém do pretendido para a prevenção de riscos de contaminação do solo e aquífero 

subjacente. 

Quanto ao abastecimento de água para o uso industrial, nomeadamente rega de caminhos, 

central de lavagem da matéria-prima, é proveniente de dois furos licenciados localizados na 

pedreira. Estima-se um consumo mensal de 400 m
3
. A água para consumo dos funcionários 

(duche e sanitários) tem igualmente origem nos dois furos existentes na propriedade e é 
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armazenada em depósitos, sendo o consumo mensal previsto de 10 m
3
. Para o consumo 

humano, a água é adquirida engarrafada. 

Os efluentes domésticos provenientes da instalação sanitária são canalizados para uma fossa 

séptica estanque, que será esvaziada quando esta se apresentar próxima dos 80% da 

capacidade máxima de armazenamento, por empresa especializada. 

Os sistemas de drenagem das águas pluviais serão compostos por valas de drenagem a 

construir na lateral das rampas e junto das bordaduras da escavação. Estas águas são depois 

encaminhadas para a rede de drenagem natural. Caso se verifique a acumulação de água no 

fundo da corta, estas serão bombadas para a rede de drenagem natural. 

O fornecimento de energia eléctrica é assegurado por um posto de transformação já existente. 

Como referido o acesso à pedreira faz-se a partir do entroncamento existente ao km 45 do IC 2, 

na direcção oeste, através de uma estrada pavimentada até ao interior da pedreira. Sendo que o 

acesso à instalação de britagem e às frentes de exploração será efectuado por acessos internos. 

Sempre que for necessária a construção de acessos temporários, estes serão construídos no 

maciço rochoso à medida que a lavra for evoluindo. 

O EIA prevê que os trabalhos a realizar sejam efectuados por 12 funcionários, num período de 40 

horas semanais. 
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3. Análise do EIA 

3.1 Geologia e Geomorfologia 

A pedreira “Serra da Atouguia” e a sua área de ampliação localizam-se na unidade geotectónica 

nacional, designada de Orla Mesocenozóica Ocidental ou Bacia Lusitânica. À escala regional, 

insere-se no Maciço Calcário Estremenho, entre a Bacia Terciária do Tejo, a este, e o anticlinal 

da serra de Montejunto, a noroeste. 

Do ponto de vista litoestratigráfico, a pedreira está implantada em litologias carbonatadas do 

Jurássico superior, na unidade geológica conhecida como “Calcários da Ota”, cujo símbolo é (J
3-

4
). É constituída por uma sucessão de bancadas de calcários cristalinos, relativamente 

homogéneos e compactos, de cor esbranquiçada a amarelada. 

Do ponto de vista tectónico, o maciço da área em estudo insere-se, à escala regional, na 

estrutura dissimétrica em anticlinal da Serra de Ota, cujo eixo apresenta uma orientação próxima 

do N-S. À escala local, o maciço é constituído por bancadas métricas de calcário, que estão 

dobradas em anticlinal com flancos de pendor suave e muito abertos. O maciço é ainda 

fortemente afectado por tectónica frágil, evidenciada pela representação cartográfica de falhas, 

muitas com preenchimento de material argiloso e carbonatado, cujas principais direcções são N-

S a NNE-SSW, NW-SE e NE-SW a ENE-WSW. 

Do ponto de vista geomorfológico, a área em estudo situa-se num planalto que se desenvolve a 

cotas entre 150 a 170m, que integra a Unidade Geomorfológica, designada de Maciço Calcário 

Estremenho. A rede de drenagem está pouco desenvolvida, sendo a área de estudo limitada pelo 

rio Ota, a ocidente, e seus afluentes, nas outras envolventes. Destaca-se ainda como um 

elemento geomorfológico com relevância à escala nacional, o Canhão da Ota. Esta estrutura 

desenvolve-se ao longo do traçado do rio Ota entre Atouguia das Cabras e Ota, terminando na 

zona de nascentes, denominada “Olhos d’Água”. Foi classificada como área nuclear para a 

conservação da natureza pela Estrutura Metropolitana de Valorização e Protecção Ambiental do 

PROT-AML. 

A versão de discussão (única disponível ao público) da Estrutura Metropolitana de Valorização e 

Protecção Ambiental do PROT-AML classifica o Canhão da Ota como “Área Nuclear para a 

Conservação da Natureza”, constituindo assim uma área prioritária para a conservação da 

natureza da Região de Lisboa que, no dizer do PROT-AML, “deve ver assegurada a sua 

protecção”. Classifica ainda a paisagem do Canhão da Ota com “única na região de Lisboa” e 

como “apresentando características geomorfológicas da maior relevância a nível nacional”. 

Em relação à sismicidade, a região faz parte da zona A do Regulamento de Segurança e Acções 

para Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1933), ou seja na zona de maior sismicidade do 

território continental, que corresponde um coeficiente de sismicidade igual a 1 e onde são 

previsíveis intensidades sísmicas máximas de IX. Do ponto de vista da neotectónica, deve-se ter 

em atenção as estruturas com movimentação activa, nomeadamente as falhas localizadas ao 

longo do rio Tejo e as suas estruturas associadas. 

Em relação à avaliação de impactes e às medidas de mitigação e valorização, o estudo 

apresenta carácter generalista e caracteriza os aspectos essenciais, sendo adequados à 

situação. Contudo, no âmbito das medidas de mitigação dos impactes geológicos e 

geomorfológicos, para além das medidas preconizadas, sugere-se que durante o desmonte do 

maciço todo o material que possa constituir risco de desabamento ou de queda de fragmentos 

rochosos seja convenientemente saneado. Este tipo de risco pode ser reduzido através da 

implementação de sistemas de drenagem superficial com desenvolvimento longitudinal aos 

taludes. Por outro lado, as acções de desmonte do maciço rochoso realizadas a tiro devem estar 
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condicionadas às características do explosivo de forma a evitar o taqueamento (fracturação 

artificial) secundário. 

 

3.2 Solo e Ocupação do Solo 

Os solos da área de ampliação pertencem à classe de uso F, ou seja, são solos não susceptíveis 

de utilização agrícola, que possuem severas a muito severas limitações para pastagens e matos. 

Podem ainda servir para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação. 

A remoção das terras de cobertura conduziu à degradação dos solos em virtude da destruição da 

sua estrutura interna, gerando um impacte negativo e localizado. 

Segundo o EIA, o avanço da lavra será articulado com a recuperação do solo (através da 

reposição da camada de solo previamente depositado em pargas), pelo que se considera que o 

impacte induzido será minimizado. Contudo, a recuperação das áreas já exploradas, 

nomeadamente dos degraus já explorados e abandonados, não se verifica actualmente.  

No caso de se verificar algum acidente com a maquinaria e/ou veículo afectos à pedreira, o solo 

poderá ser contaminado por lubrificantes, originando impactes negativos. Contudo, estes serão 

pouco prováveis, desde que cumpridas as medidas preconizadas no projecto referentes à 

manutenção dos equipamentos. 

Na fase de desactivação, a recuperação das áreas exploradas (e respectiva manutenção) gerará 

impactes positivos visto o restabelecimento do meio para a plantação e crescimento da 

vegetação bem como o restabelecimento de drenagem e infiltração da água contribuir para a 

existência de condições favoráveis à génese do solo, salientando-se que o potencial do solo pré 

existente será salvaguardado uma vez que a área intervencionada será reconvertida numa área 

florestal. 

 

3.3 Água - Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área do projecto insere-se no Sistema Aquífero Ota-Alenquer, na unidade hidrológica Orla 

Ocidental. Este sistema aquífero ocupa uma área de 9,4 km
2
. A formação dominante é a 

Formação Ota e Alenquer, constituída por calcários oolíticos, calcários dolomíticos, calcários 

gresosos, margo-gresosos e corálicos do Jurássico superior. 

Este sistema apresenta o comportamento típico de um aquífero cársico, sendo conhecidas 

algumas cavidades e nascentes que constituem a sua drenagem natural. Algumas destas 

nascentes situadas na região da Ota e Alenquer são aproveitadas para o abastecimento de água 

a Lisboa. 

A área em estudo encontra-se numa região de recarga do sistema aquífero, potenciada pela 

morfologia criada pelas várias explorações em actividade. 

No que respeita a captações para abastecimento público, a exploração “Serra da Atouguia” 

localiza-se dentro dos limites da Zona de Protecção Intermédia e da Zona de Protecção Alargada 

da captação de abastecimento público Ota, Alenquer, da Empresa Portuguesa de Águas Livres, 

S.A. (EPAL), publicados na Portaria n.º 1187/2010, de 17/11. 

Em termos de produtividade, considera-se que este sistema aquífero apresenta uma 

produtividade elevada. 

O escoamento principal faz-se para SE, como consequência da depressão provocada pelas 

extracções das captações da EPAL na Ota. 
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Segundo a rede de medição de níveis piezométricos do INAG, foi identificada uma captação, com 

o código 376/138, localizada a cerca de 7 km a sul da pedreira. De acordo com os dados 

registados nesta captação, o nível freático localiza-se a 75 m de profundidade. Contudo, estes 

dados não se consideram representativos da realidade hidrológica do local do projecto, uma vez 

que a captação está muito afastada da pedreira Serra da Atouguia. 

Para uma melhor caracterização do nível piezométrico local, o EIA recorreu aos dados de várias 

captações identificadas na envolvente à pedreira e dos furos da própria pedreira. 

De acordo com os furos localizados na envolvente à pedreira, nomeadamente nos furos 376/51, 

376/50, 376/48 (captações da EPAL), que se localizam a cerca de 700 m a sul da pedreira (no 

sentido provável do fluxo subterrâneo), verificou-se que o nível freático localiza-se à cota 36, 

inferior à cota prevista para a base de exploração da pedreira Serra da Atouguia de 60 m. 

Num dos furos identificados na área da pedreira (363/103), de acordo com o EIA, o nível 

piezométrico estático foi localizado a uma profundidade de 70 m (cerca cota 50 m),  

No que respeita à vulnerabilidade à poluição, foi utilizado o método da EPPNA (Equipa de 

Projecto do Plano Nacional da Água) e o método DRASTIC. 

De acordo com a primeira metodologia, verifica-se que a área de ampliação da pedreira “Serra da 

Atouguia” apresenta uma vulnerabilidade à poluição alta (Vulnerabilidade alta V1). De acordo 

com o método DRASTIC, a área da pedreira localiza-se numa zona com uma vulnerabilidade à 

poluição muito elevada, ou seja, superior a 199. 

No que se refere às fontes de poluição dos recursos hídricos subterrâneos, as principais fontes 

estão associadas às actividades industriais, nomeadamente explorações pecuárias. Foram 

identificadas várias explorações pecuárias num raio de 5,5 km em torno da pedreira. 

Em levantamentos de campo na zona envolvente à pedreira, identificou-se em áreas de antigas 

pedreiras depósitos de resíduos de natureza diversa (borracha, vidros, latas, etc). 

Tendo em conta a informação do INSAAR, existem duas ETAR e pontos de rejeição de águas 

residuais próximas da exploração. A ETAR de Atouguia, localizada a 1 km a este da pedreira, e a 

ETAR de Cabanas de Chão, localizada a 5 km a norte da pedreira. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea, e tendo em conta o Sistema Nacional 

de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), foram seleccionadas duas captações próximas 

da exploração. A captação com o código 376/129, localizada a cerca de 2,5 km a norte da 

pedreira, na freguesia de Meca, e a captação com o código 376/138, localizada a 6,7 km a sul da 

pedreira.  

Das análises efectuadas à água destas duas captações, em Março de 2001 e Setembro de 2009 

para a captação com o código 376/129, e entre Setembro de 2001 e Abril de 2008 para a 

captação 376/138 verifica-se que: 

 Os parâmetros condutividade eléctrica, hidrocarbonetos, manganês total, ferro, cloretos e 

zinco total, encontram-se acima do VMR do Anexo I (Qualidade das águas destinadas à 

produção de água para consumo humano) do Decreto-Lei 236/98, de 1/08.  

Estes parâmetros são responsáveis pela classificação da qualidade desta água na 

categoria A3, água que para ser utilizada para a produção de água para consumo 

humano necessita de tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. 

 Relativamente à Qualidade das águas destinadas à rega, Anexo XVI do mesmo Decreto-

Lei, o cloreto e o ferro encontram-se acima do VMR. 

Relativamente aos valores elevados de hidrocarbonetos, e de acordo com o EIA, estes 

constituem uma situação pontual. 
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Relativamente aos elevados teores de ferro, o EIA refere que esta situação poderá ter origem 

natural, mineralógica, ou ser consequência da proximidade de indústrias e oficinas diversas 

situadas na envolvente da vila de Alenquer. 

Foi ainda realizada, em Maio de 2010 uma campanha de amostragem de água constituída por 

nove pontos de amostragem localizados na envolvente à pedreira e um conjunto de 17 

parâmetros. 

Da análise destes pontos de monitorização, verificou-se: 

 A totalidade das águas possui fácies bicarbonatada cálcica exibindo o conjunto de pontos 

elevada homogeneidade em termos de fácies bicarbonatada; 

 Tendo em conta o Anexo I e o Anexo XVI do Decreto-Lei 238/98, de 1/08 de Agosto, as 

únicas violações observadas relacionam-se com o CBO5 e com os SST no ponto de 

amostragem 376/167, localizado a sul da pedreira, a cerca de 3 km. 

Em termos de usos de água, no que respeita a captações para abastecimento público, a 

exploração “Serra da Atouguia” localiza-se dentro dos limites da Zona de Protecção Intermédia e 

da Zona de Protecção Alargada da captação de abastecimento público Ota, Alenquer, da 

Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A. (EPAL), publicados na Portaria n.º 1187/2010, de 17 

de Novembro. 

De acordo com esta portaria, "As pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer 

indústrias extractivas, podem ser permitidas desde que não provoquem a deterioração da 

qualidade da água, nomeadamente através da lavagem de britas e descarga de lamas, e/ou 

diminuição das disponibilidades hídricas que comprometam o normal funcionamento dos 

sistemas de abastecimento". 

Na área da pedreira foram identificadas duas captações privadas licenciadas, que se destinam à 

actividade industrial, e que correspondem aos furos da pedreira. 

Na envolvente à pedreira, num raio de 5,5 km, foram identificadas 27 captações privadas 

licenciadas, que se destinam à actividade industrial e para a rega. 

No que se refere às águas subterrâneas, os principais impactes prendem-se com a remoção de 

solo de cobertura e do desmonte, que contribuem para o aumento da taxa de infiltração e para o 

aumento da vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

Posteriormente, durante a extracção ocorrerá diminuição da infiltração em resultado da 

compactação do solo devido à circulação de máquinas e à abertura dos patamares de 

exploração, assim como estabelecimento de áreas ocupadas por instalações sociais. A natureza 

calcária do maciço favorece a infiltração, não sendo significativa a impermeabilização causada 

pelos factores acima expostos, pelo que o impacte gerado é pouco significativo. 

No que respeita à intercepção do nível freático, o EIA não prevê a intersecção do nível freático 

pela escavação, atendendo que de acordo com os registos nas captações da EPAL (a cerca de 

700 m a sul da área do projecto), o nível piezométrico situa-se à cota 36, pelo menos 24 m abaixo 

da cota prevista para o piso base de exploração, que se situará na cota 60.  

Contudo, nas captações localizadas na pedreira, o nível piezométrico poder-se-á situar a cotas 

superiores, a cerca da cota 50 (mais próximo da base da escavação), de acordo com os valores 

apresentados no EIA para o furo 363/103.  

Além disso, de acordo com o EIA trata-se de um maciço calcário, hidrologicamente com 

comportamento heterogéneo (com amplitudes de cerca de 13 m registadas no ponto designado 

no EIA “campo 3”, imediatamente a montante da pedreira). Face ao exposto deverão ser 

construídos piezómetros, com vista a uma melhor avaliação dos eventuais impactes sobre os 

sentidos preferenciais de fluxo da água subterrânea à medida que a exploração avança em 

profundidade, e antecipar a eventual intersecção do nível freático. 
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Considerando a implementação de um plano de monitorização do nível freático à medida que a 

exploração avança em profundidade, não são expectáveis impactes negativos significativos ao 

nível do regime de escoamento do fluxo subterrâneo e disponibilidade hídrica. 

No que se refere à qualidade da água subterrânea, os possíveis impactes estão relacionados 

com a sua deterioração, em resultado de: 

 derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, utilizados na maquinaria e 

veículos afectos à exploração. Caso aconteça, e tratando-se de um aquífero cársico de 

elevada vulnerabilidade à poluição, constituirá um impacte negativo significativo. O seu 

significado (significativo a muito significativo), dependerá ainda do volume envolvido, do 

tempo de resposta até ao confinamento da dispersão da contaminação, do estado de 

impermeabilização do local do derrame (local de armazenagem de óleos) e das 

características da geologia local, nomeadamente, zona de fracturação/carsificação do 

aquífero; 

 infiltração de partículas sólidas resultantes da exploração e processamento do material 

extraído nas fracturas e/ou falhas aflorantes da área de intervenção. Este impacte 

provável, tem magnitude reduzida; e, 

 infiltração de águas  industriais provenientes da central de britagem e da lavagem da 

rocha. Caso aconteça, constituirá um impacte negativo significativo. Contudo, este 

impacte é minimizável através da implementação de uma solução que impeça a 

infiltração das águas que se acumulam no fundo da corta, e a utilização desta água em 

circuito fechado. 

No caso de ocorrer uma destas situações devem ser tomadas medidas imediatas de contenção 

dos derrames.  

Em termos de usos, não são expectáveis impactes negativos no que respeita às disponibilidades 

hídricas nas captações privadas licenciadas de água mais próximas, pois estas localizam-se mais 

de 1,5 km para sul, e a pedreira explora acima do nível freático. 

No que respeita aos impactes sobre as captações da EPAL para abastecimento público, e 

respectivas zonas de protecção, estes prendem-se com a diminuição da qualidade da água do 

aquífero, em resultado da lavagem de britas, descarga de lamas e derrames acidentais, e 

eventualmente diminuição das disponibilidades hídricas, em resultado da exploração a maiores 

profundidades (próximo da cota 70) e intersecção do nível freático, que possam comprometer o 

normal funcionamento dos sistemas de abastecimento destas captações. 

Este impacte é contudo minimizável através da implementação das medidas expostas no 

presente parecer e controlável através de planos de monitorização da qualidade da água e do 

nível freático (Anexo 3). Ressalva-se a necessidade de limitar a profundidade da exploração 

atendendo aos registos verificados do nível freático, de modo a que o mesmo não seja 

intersectado pela escavação.  

Entre essas medidas destaca-se ainda a definição de uma solução que impeça a infiltração das 

águas que se acumulam no fundo da corta, nomeadamente das águas industriais. Se a solução a 

adoptar for a bombagem destas águas, tal como está referido na descrição do projecto, e a sua 

restituição à rede de drenagem natural, deve ser assegurada a sedimentação dos finos antes da 

sua descarga na rede hídrica. Outra medida a implementar é a utilização da água em circuito 

fechado e a definição de um destino final para as lamas. 

Considera-se no decurso da exploração e verificando-se a ocorrência de singularidades cársicas, 

deverão ser comunicadas à ARH Tejo, por forma a identificar possíveis caminhos preferenciais 

de transporte de contaminantes para o aquífero subjacente.  
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Recursos Hídricos Superficiais 

A área em estudo está incluída na bacia hidrográfica do rio Tejo, na sub-bacia do rio da Ota, 

inserida na sub-bacia do rio Alenquer. A sub-bacia do rio da Ota apresenta uma área de 63 km
2
 e 

o curso de água principal apresenta um comprimento de 13,5 km. 

Devido à natureza cársica do maciço, a drenagem superficial na região é praticamente 

inexistente. A presença de rochas calcárias fracturadas origina maciços com elevada 

permeabilidade, onde a escorrência das águas é predominantemente subterrânea, devido à 

intensa rede de fracturação.  

No limite oeste da pedreira, , localiza-se o canhão cársico da rio da Ota. 

Na área da pedreira estão assinaladas na carta militar à escala 1:25000, várias linhas de água de 

cabeceira, de regime hidrológico efémero, que nascem na área já licenciada e que se prolongam 

para a área a ampliar.  

Aquando da visita da CA ao local em 24/03/2011, não foi possível identificar no terreno as linhas 

de água que constam da carta militar, as quais a já se encontram destruídas pela actual 

exploração. 

Para a análise do regime hidrológico na área da pedreira Serra da Atouguia, o EIA teve em 

consideração duas estações mais próximas, a estação da Ota com o código 19D/02 localizada a 

1,5 km a SE da pedreira, e a estação de Meca, com o código 19C/08, localizada a 4,5 km a SW 

da área de intervenção. 

Analisados os registos de escoamentos médios de ambas as estações verifica-se que o 

escoamento na área de intervenção é torrencial. 

Em termos qualitativos, no que se refere às fontes de poluição dos recursos hídricos superficiais, 

as principais fontes são idênticas às identificadas para os recursos hídricos subterrâneos, 

portanto  associadas às actividades industriais, nomeadamente explorações pecuárias. Como já 

referido foram identificadas várias explorações pecuárias num raio de 5,5 km em torno da 

pedreira. Em levantamentos de campo na zona envolvente à pedreira, identificou-se em áreas de 

antigas pedreiras depósitos de resíduos de natureza diversa (borracha, vidros, latas, etc). 

Tendo em conta a informação do INSAAR existem duas ETAR e pontos de rejeição de águas 

residuais próximas da exploração. A ETAR de Atouguia, localizada  a 1 km a este da pedreira, e 

a ETAR de Cabanas de Chão, localizada a 5 km a norte da pedreira. 

Atendendo que a linha de água com expressão na área a ampliar e na sua envolvente é o rio da 

Ota, a caracterização da qualidade da água apresentada no EIA restringe-se a esta linha de 

água. Esta foi realizada com base na estação de monitorização de Ponte da Ota, com o código 

19D/04, localizada no rio da Ota, a 1,7 km a jusante (sul) da pedreira. 

De acordo com os dados desta estação, no ano de 2008, a qualidade da água foi classificada 

como pertencente à classe E (qualidade muito má), sendo caracterizada como extremamente 

poluída e inadequada para a maioria dos usos. Os parâmetros responsáveis por tal classificação 

são o fósforo total, os fosfatos, cloretos e coliformes totais e fecais e sólidos suspensos totais. 

Quanto aos impactes sobre os recursos hídricos superficiais, atendendo que na área da pedreira 

em exploração as linhas de água de cabeceira assinaladas na carta militar, já estão destruídas, 

com consequências directas no escoamento dos troços de jusante, não sendo estas identificáveis 

no terreno, não é expectável o agravamento dos impactes negativos resultantes da destruição da 

rede hidrográfica, a qual já se encontra actualmente fortemente afectada. 

Por outro lado, importa referir que a exploração da área a ampliar na zona oeste, contíguo ao 

Canhão da Ota, altera a topografia do terreno, ao criar uma depressão de elevadas dimensões e 

profundidade, pelo que ocorrerá uma alteração dos padrões da escorrência superficial, com 

consequências no regime hidrológico no rio da Ota. 
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A qualidade da água da rio da Ota (linha de água com expressão mais próxima) poderá ser 

afectada pela deposição de poeiras originadas pela circulação dos camiões, pelo arrastamento 

de sólidos de granulometria fina, e pela descarga na rede hidrográfica das águas bombadas do 

fundo da corta, tal como previsto no EIA. 

O derrame acidental de óleos ou outros lubrificantes também poderá revelar-se um impacte 

negativo na qualidade da água.  

Considera-se ainda como impacte negativo o agravamento da qualidade das águas superficiais 

por situações excepcionais de derrames de óleos e má gestão de resíduos, situações contudo 

não expectáveis de ocorrer com a execução das medidas de minimização e planos de 

monitorização propostos 

 

3.4 Ecologia 

Da análise dos elementos constantes do processo referentes aos estudos de caracterização 

constata-se que as características físicas e biofísicas do vale do rio da Ota apresentam valores 

ao nível da flora, fauna e habitats com uma elevada biodiversidade, demonstrando o carácter 

excepcional deste local em termos de valor natural o que, a par do valor geomorfológico e cénico, 

constitui um lugar único a nível regional.  

Não obstante, a pretensão recair fora das zonas definidas como sensíveis, em termos de valores 

naturais para o local estão referenciados diversos habitats naturais, flora e fauna com estatuto de 

protecção que carecem de medidas apropriadas que visem a sua preservação, tendo em 

consideração o disposto no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, bem 

como o regime jurídico da Rede Natura, nomeadamente o Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril 

republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro, que estabelece as disposições de 

natureza legal com vista a garantir a protecção de valores naturais, designadamente, habitats 

naturais, flora e fauna. 

Em termos de conectividade considera-se que o rio da Ota assume igualmente um papel 

estruturante uma vez que permite estabelecer um corredor ecológico entre duas áreas nucleares 

em termos de conservação da natureza: o rio Tejo e as Áreas Classificadas da Paisagem 

Protegida da Serra de Montejunto e Sitio de Interesse Comunitário PTCON0048 - Serra de 

Montejunto.O Canhão da Ota e o paul da Ota constituem dois pontos intermédios desta ligação 

cujo valor em termos de biodiversidade é bastante elevado, o que reforça a sua importância 

enquanto corredor ecológico estruturante. Este corredor ecológico está definido no PROT-OVT, 

publicado pela RCM nº 64-A/2009, de 6 de Agosto, como pertencente a um corredor ecológico 

englobado na rede da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) e que 

faz a ligação entre áreas nucleares acima referidas. 

Nestes termos e considerando os valores naturais em presença considera-se as áreas de 

ampliação da pedreira mais próximas do vale as que se traduzem num aumento dos impactes 

face à situação existente, motivado pela maior proximidade da exploração a esses valores. 

Assim, os impactes expectáveis que sofrerão aumento face à situação actual são: 

 o ruído, pelos rebentamentos e laboração da maquinaria pesada; 

 as poeiras, provocada pela proximidade da perfuração e rebentamentos; 

 as vibrações, com efeitos negativos na reprodução das espécies, nomeadamente nas 

aves, assim como o risco de provocar instabilidade nas escarpas da vertente do canhão 

fluvio-cársico aumentando o risco do seu desmoronamento; e, 

 a menor disponibilidade hídrica para a vegetação da vertente do vale em virtude do 

excessivo ajustamento do limite proposto para exploração às vertentes do canhão fluvio-
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cársico, que condicionará o seu crescimento em altura, limitando o seu efeito de barreira 

visual e de absorção do ruído e de poeiras. 

Face ao acima exposto considera-se que a minimização dos impactes da actividade extractiva 

neste local (zona oeste da pedreira) passe pelo afastamento dos locais de maior actividade no 

processo de laboração da pedreira ao canhão fluvio-cársico do rio da Ota, criando uma zona de 

defesa. A concretização desta zona de defesa, para as áreas licenciadas em exploração passa 

pela rápida extracção do recurso, limitada à actual bancada, com a finalidade de libertar estas 

áreas para efeitos da sua recuperação paisagística no menor curto espaço de tempo. Para 

efeitos de novas áreas de ampliação a zona de defesa deverá ser assegurada logo à partida, não 

permitindo que a mesma seja afectada pela exploração. Estas medidas deverão ser repercutidas 

no Plano de Pedreira e constar nas prioridades do PARP cuja concretização deverá ser 

executada de imediato. 

Como forma de diminuir o ruído sobre o vale do rio da Ota, assegurando maior tranquilidade ao 

local, considera-se ainda necessário que esta zona de defesa a definir no PARP venha a incluir a 

plantação, a curto prazo, de uma cortina arbórea com espécies autóctones no limite da 

exploração contíguo ao vale. 

Dado que uma das áreas propostas para ampliação encontra-se actualmente já ocupada como 

depósito de britas (zona de stock), sensivelmente entre os vértices 28 e 38, parcialmente fora da 

área licenciada, considera-se que a mesma deverá ser objecto de recuperação paisagística 

imediata, i.e., no ano corrente, salvaguardando-se o vale do rio da Ota. 

Considerando que a pedreira se localiza numa área contígua ao vale do rio da Ota, local de 

elevada biodiversidade e de grande valor cénico, a recuperação e integração paisagística das 

bancadas superiores já exploradas deve ocorrer à medida que a lavra avança para níveis 

inferiores e ter a preocupação de diminuir o aspecto artificial das vertentes da pedreira (degraus). 

Para tal, deve proceder ao saneamento do ângulo superior de cada “degrau” criando um caos de 

blocos no patamar inferior originado pela fragmentação da rocha, permitindo uma melhor 

colonização por parte da vegetação e constituindo excelentes locais de refúgio para a fauna 

assim como poderá diminuir os riscos de queda no relativo à segurança de pessoas. 

Para as frentes de exploração contíguas ao vale do rio da Ota que não assegurem a dimensão da 

área de defesa requerida no âmbito do presente parecer (dado que já se encontram a ser 

exploradas, designadamente entre os vértices 26 e 27), deverão ser objecto de tratamento final 

de recuperação, imediatamente após a libertação de cada piso de exploração (quando aplicável) 

que se requer no menor curto espaço de tempo, através do seu preenchimento com recurso a 

materiais terrosos com a finalidade de assegurar a sua estabilidade e minimizar os efeitos da 

fraca disponibilidade hídrica para a vegetação.  

Face ao exposto, no seguimento das preocupações supra expressas, considera-se que a 

ampliação da pedreira da serra da Atouguia, deve ficar condicionada à criação de uma zona de 

defesa ao Canhão fluvio-cársico do rio da Ota na pedreira, ao abrigo do disposto no anexo II – 

Zonas de defesa do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei 340/2007 de 12 de Outubro, que aprova o regime jurídico de pesquisa e exploração 

de massas minerais (pedreiras). O anexo II acima referido estabelece os requisitos de segurança, 

bem como a largura das zonas de defesa para diferentes situações. No entanto, atendendo aos 

valores naturais e paisagísticos do canhão fluvio-cársico do rio da Ota acima referidos, bem como 

a necessidade de assegurar a estabilidade das vertentes e minimizar os efeitos da fraca 

disponibilidade hídrica para a vegetação, considera-se que nenhuma das situações elencadas no 

anexo se adequa à situação, pelo que o enquadramento deverá ser dado pelo disposto no 

mesmo anexo: “Sem prejuízo dos requisitos de segurança, a largura das zonas de defesa poderá 

ser alterada por decisão da entidade competente para a aprovação do plano de lavra, tendo em 

conta as características da massa mineral, sua estabilidade e localização, profundidade a atingir 

relativamente ao objecto a proteger, assim como em função da utilização de explosivos.”. Nestes 

termos, entende-se que esta zona de defesa deverá ser construída na base de uma distância 
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variável à linha imaginária definida pelo limite superior da vertente do vale, cujo valor não poderá 

ser inferior a 20 m desta. Uma outra opção para a concretização desta zona de defesa poderá ser 

efectuada pela construção de um buffer ou através da conjugação de vários buffers, criados a 

partir da linha definida pelo rio da Ota, cujo limite exterior cumpra a distância mínima de 20 m à 

linha imaginária definida pelo limite superior da vertente do vale. Às áreas de ampliação 

abrangidas por esta linha de defesa não deverão ser autorizadas para efeitos de exploração. Nos 

casos onde esta já ocorra, deverá o plano de pedreira ser ajustado, para que se proceda à rápida 

extracção do recurso para efeitos da sua recuperação paisagística no menor curto espaço de 

tempo. 

A zona de defesa acima referida deve incluir a plantação, a curto prazo, de uma cortina arbórea 

com espécies autóctones no limite da exploração contíguo ao vale e que se proceda à 

recuperação paisagística das áreas que se encontram actualmente fora da área licenciada. 

Na fase de desactivação, o tratamento final a dar às frentes de exploração deverá ser o 

adequado de forma a minimizar os impactos anteriormente descritos, nomeadamente, quanto aos 

aspectos da melhor integração paisagística da exploração, bem como os aspectos referentes à 

estabilidade das frentes e à dotação da mesma das melhores condições para o desenvolvimento 

da vegetação. 

 

3.5 Ordenamento do Território 

Instrumentos de Gestão Territorial 

A área de intervenção é abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e 

Vale do Tejo (PROT-OVT), pelo Plano Director Municipal de Alenquer (PDMA).  

Salienta-se que, de acordo com a carta de condicionantes do PDM Alenquer, a área de 

ampliação não abrange áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN).  

O PROT-OVT, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 64-A/2009 de 1/08, 

estabelece objectivos e princípios quanto à localização das actividades e dos grandes 

investimentos públicos, de que resulta um conjunto de normas, orientações e directrizes para o 

ordenamento do território. 

Face a este modelo, verifica-se que a área em estudo incide sobre a unidade territorial n.º 7, 

Oeste Florestal. Em termos da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental 

(ERPVA), insere-se em Área Nuclear Secundária e próximo a um Corredor Ecológico Secundário. 

Trata-se de um espaço de elevado valor para a conservação da biodiversidade e de paisagem, 

único na identidade regional e nacional – o Canhão da Ota. 

Tendo em conta as directivas do PROT-OVT considera-se que as orientações do mesmo serão 

asseguradas através da implementação do PARP.  

O PDMA, ratificado em 24/10, pela RCM n.º 13/95, de 14/02, tem sido objecto de várias 

alterações, por adaptação, sendo a última alteração publicada pelo Aviso n.º 5086-A/2010 de 

10/03. 

De acordo com a planta de ordenamento do PDMA, a área de ampliação insere-se na classe de 

espaço “Indústria Extractiva Existente”, conforme a alínea b) do ponto 2 do art. 41.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal de Alenquer (RPDMA).   

Dado que a área de implantação do projecto se insere na classe de espaço de “Indústria 

Extractiva” e que cumpre os requisitos do RPDMA, considera-se que o projecto é compatível com 

este IGT. 
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Servidões 

De acordo com o art.º 18 do RPDMA, verifica-se que a área em estudo encontra-se abrangida por 

servidão militar da Força Aérea Portuguesa (FAP) – zona de servidão do corredor aéreo da Base 

Aérea n.º 2 da Ota.  

Tendo em conta o parecer favorável emitido pela FAP, considera-se que o projecto é compatível 

com esta zona de servidão. 

 

3.6 Paisagem 

A área em estudo está inserida na sub-bacia do rio da Ota, que se integra na sub-bacia do rio 

Alenquer (afluente da margem direita do Tejo), e esta por sua vez na Bacia Hidrográfica do Tejo. 

A bacia de Alenquer é preenchida por dois conjuntos litológicos bastante distintos: a oeste, onde 

se insere o projecto, é constituído por rochas calcárias, fracturadas e carsificadas, com 

escorrência essencialmente subterrânea; o outro conjunto é representado por rochas recentes 

arenosas, permeáveis na sua grande maioria. 

Na sub-bacia do rio da Ota, o curso de água principal é o rio da Ota, nascendo na Serra de 

Montejunto a 460 m de altitude. É uma rede hidrográfica com carácter maioritariamente 

dendrítico, com sentido geral de escoamento para SE. O relevo é ondulado e na envolvente 

imediata da área de projecto, imediatamente a SW, é marcado pelo vale encaixado do rio da Ota, 

também designado, devido à sua geomorfologia, por “Canhão Flúvio-Cársico da Ota” ou “Canhão 

Cársico da Ota”. A pedreira integra-se geologicamente, na formação “Calcários de Ota”.  

A área de estudo apresenta um carácter tipicamente rural, apesar do uso do solo dominante ser 

florestal (eucaliptal e alguns pinhais bravos). As áreas agrícolas sucedem-se a incultos, manchas 

florestais dispersas e matos. Pontualmente surgem vinhas, olivais e pinhais mansos. O 

povoamento é na sua generalidade disperso e muitas vezes alinhado ao longo das principais vias 

de comunicação rodoviárias. A principal via rodoviária é o IC2 (Estrada Nacional - EN1). É ainda 

bastante frequente, ao longo das vias ou nas imediações dos pequenos aglomerados urbanos, a 

existência de pavilhões industriais, unidades comerciais e a presença de algumas áreas de 

indústria extractiva ou núcleos de exploração de pedreiras, que neste último caso se evidenciam 

na paisagem, pela cor mais clara e alterações significativas na topografia, e que se constituem 

como intrusões visuais significativas em termos paisagísticos. 

O Canhão da Ota, separa duas importantes áreas de indústria extractiva do núcleo de pedreiras 

da serra da Atouguia. As localidades mais próximas que se encontram na envolvente da pedreira 

são Atouguia das Cabras (cerca de 600 m para oeste), Bairro (cerca de 1400 m para sudoeste), 

Ota (cerca de 1000 m para sudeste) e Abrigada (cerca de 1800 m para noroeste).  

A zona de intervenção do projecto não se localiza em qualquer área sensível, situando-se a mais 

próxima, a noroeste e a 4 km, o Sítio da Rede Natura 2000 – SIC PTCON0048 Serra de 

Montejunto, que constitui o extremo sudoeste do Maciço Calcário Estremenho que se sobrepõe 

com a área da Serra de Montejunto, classificada como Área de Paisagem Protegida.  

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 

identificação e caracterização das unidades homogéneas, que a compõem. Em termos 

paisagísticos e de acordo com o estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al. (2004), a área em estudo localiza-

se na “Estremadura – Oeste” (Grupo de Unidade de Paisagem L), especificamente na Unidade 

de Paisagem Oeste Interior: Bucelas - Alenquer (UP 72). Dentro desta, considerando a escala do 

projecto são identificadas no EIA três sub-unidades de paisagem, caracterizadas do seguinte 

modo:  
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 Áreas Semi-Naturais – que incluem as áreas florestal e matos, e agrícolas. 

Caracterizadas por apresentarem uma ocupação que, apesar de humanizada, possui 

ainda elevados valores naturais e paisagísticos. Sob esta designação incluem-se 

diversos tipos de formações vegetais densas, rasteiras ou do tipo arbustivo e pastagens. 

Incluem-se também as áreas florestais e áreas agrícolas. As áreas agrícolas são 

compostas por parcelas compartimentadas com sebes arbóreas e arbustivas, 

funcionando essencialmente em policultura de subsistência. 

 Áreas Artificializadas – que incluem as áreas urbano e indústria extractiva e industrial. 

Esta unidade caracteriza-se pelo predomínio de construções e áreas impermeabilizadas, 

infra-estruturas, vias de comunicação, habitações e pavilhões industriais. Bem como, por 

as áreas muito alteradas na sua estrutura biofísica, resultantes da extracção de massas 

minerais. 

 Área do Canhão da Ota – caracteriza-se por um vale muito encaixado que representa um 

importante conjunto geomorfológico do cársico. Apresenta vertentes rochosas calcárias 

bastante acentuadas e uma ampla diversidade de exposições, onde se desenvolvem 

comunidades de vegetação casmófita calcícola, bastante singular na região. Este vale 

divide a meio o núcleo de pedreiras da serra da Atouguia. 

Assim, a área da propriedade da SECIL Britas (105 ha) abrange as três sub-unidades: Áreas 

Semi-Naturais (florestal e matos); Áreas Artificializadas (indústria extractiva) e Área do Canhão 

da Ota. A área de exploração em análise, insere-se maioritariamente na sub-unidade de 

paisagem: Áreas Semi-Naturais: Florestal e Matos e pontualmente a nordeste, a sub-unidade 

Áreas Semi-Naturais (Agrícolas). 

Análise Visual da Paisagem 

A paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três 

parâmetros: qualidade visual, capacidade de absorção visual e sensibilidade visual, avaliados 

para cada uma das sub-unidades consideradas. No que respeita a esta análise, a área de estudo, 

define-se da seguinte forma, conforme Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 – Análise visual da paisagem para a área de estudo 

Sub-unidades de Paisagem 

Qualidade Visual 
Capacidade de Absorção 

Visual 
Sensibilidade Visual 

Reduzida Média 

Elevada 

a muito 

elevada 

Reduzida Média Elevada Reduzida Média 

Elevada 

a muito 

elevada 

Áreas semi-

naturais 

Florestal, matos 

e áreas agrícolas  
 √  

√ 

(reduzida a média) 
 √  

Áreas 

artificializadas 

Indústria 

extractiva e 

industrial 

√   √  √  

Urbano  √  √  √  

Área do Canhão da Ota   √  √   √ 

 

Assim e em particular, a área de exploração, apresenta-se inserida predominantemente numa 

área com média qualidade visual, capacidade de absorção e sensibilidade Visual. Porém importa 

referir, que confina com a sub-unidade Canhão da Ota, que apresenta elevada a muito elevada 

qualidade visual, média a elevada capacidade de absorção e elevada a muito elevada 

sensibilidade visual. 
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Quanto aos impactes na paisagem, decorrerão acções que contribuirão para a degradação visual 

da paisagem, correspondendo à fase de preparação do desmonte e traçagem que implicarão a 

remoção do coberto vegetal, desmatação e decapagem. A escavação desenvolver-se-á em 

profundidade, com profunda alteração da morfologia do terreno, deixando expostas as paredes 

(taludes e bancadas), em rocha nua do maciço rochoso, em particular na zona superior das 

mesmas e que apresentam maior exposição visual.  

Discriminam-se seguidamente os impactes sobre a componente estrutural e funcional da 

paisagem, durante a fase de exploração, classificados por acção: 

 desarborização e desmatação: Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, 

irreversível, de reduzida a média magnitude, pouco significativo a significativo (matos e 

área da Fase 1) e muito significativo (na extensão do limite da exploração na cumeada do 

Canhão da Ota); e, 

 alteração da morfologia original do terreno (decapagem, escavação e depósito 

temporário terras e de inertes): Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, 

reversível (depósito de terras, inertes e stocks de materiais) a irreversível (escavação), de 

reduzida a média magnitude, significativo a muito significativo (Área da Fase 1 - Canhão 

da Ota). 

A avaliação de impacte visual da área do projecto sobre a envolvente, foi realizada em termos de 

exposição visual, para a situação mais desfavorável, sem coberto vegetal, quer na área de 

intervenção quer na envolvente, dentro da área de estudo. De acordo com as bacias visuais 

apresentadas em aditamento, para as áreas de aterro de estéreis, futura britagem, escavação 

actual e escavação após a ampliação, constata-se que a área envolvente, num raio de 5 km, é 

afectada visualmente com um impacte negativo significativo, do seguinte modo:  

 aterro de estéreis: no caso da área actual do aterro de estéreis, verifica-se que a 

influência visual se faz sentir entre as orientações preferenciais a norte e mais 

precisamente entre NO e NE, potencialmente sobre as povoações de Eiras e Abrigada e 

ainda sobre parte do IC2; 

 instalação de britagem e lavagem de rocha: a área onde se localizará futuramente (10 

anos) esta infra-estrutura, limite NE da pedreira, e as suas dimensões, tornam-na 

visualmente exposta em toda a envolvente. O impacte visual terá potencialmente maior 

expressão para N-NO e E-SE e consequentemente far-se-á sentir sobre as povoações de 

Cabanas do Chão, Eiras, Abrigada, Atouguia das Cabras, Ota, Base Aérea Nº2, e em 

parte da extensão do IC2.  

 área actual de escavação: a exposição visual potencial da actuais duas áreas onde se 

desenvolve a escavação em profundidade (cortas), o impacte faz-se sentir com maior 

expressão nas orientações NO, N e SE, sobre as povoações de Cabanas do Chão, Eiras, 

Abrigada, Atouguia das Cabras e sobre a Base Aérea Nº2 e o IC2.  

 áreas de escavação após ampliação: em relação à área total, proposta para exploração, 

o impacte far-se-á sentir igualmente nas orientações NO, N e SE com maior intensidade 

e a exposição a sul adquire alguma expressão. As povoações afectadas são Estribeiro, 

Cabanas do Chão, Eiras, Abrigada, Atouguia das Cabras, Ota e a Base Aérea Nº2, e o 

IC2.  

Relativo à fase de desactivação, as acções de modelação final do terreno, de enchimento e 

regularização previstas no PARP contribuirão para atenuar as alterações do relevo, resultantes 

da escavação, no entanto não levarão à reposição da sua morfologia original. De igual modo, a 

reposição do coberto vegetal, contribuirá apenas para uma recuperação muito parcial da 

qualidade paisagística perdida durante a fase de exploração. 

Por fim no que respeita aos impactes paisagísticos cumulativos, na envolvente da área de 

estudo, existem várias pedreiras em exploração, que pela sua actividade, conduzem a uma forte 
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alteração do carácter da paisagem, a uma escala regional. Para além da pedreira “Serra da 

Atouguia”, registam-se nove pedreiras activas, nas freguesias de Abrigada e Ota (sete das quais 

de exploração de calcários). Na freguesia de Abrigada, seis pedreiras activas dedicam-se à 

extracção de calcário, e duas à extracção de areias. A área de ampliação da pedreira “Serra da 

Atouguia” encontra-se inserida no núcleo de exploração de calcários da Serra da Atouguia 

(conjunto de três pedreiras activas e uma em não laboração).  

As alterações significativas na topografia e a cor mais clara, são responsáveis por imprimirem na 

paisagem um elevado grau de artificialismo, constituindo-se essas áreas como intrusões visuais 

com impacte significativo. Assim, a grande maioria dos impactes paisagísticos cumulativos, são 

gerados pelo conjunto das pedreiras existentes. A nível local, o impacte cumulativo da actividade 

desta pedreira com a pedreira da Atouguia das Cabras (cerca de 600 m para oeste), na encosta 

oposta representa um impacte muito significativo, sobre o Canhão da Ota. De facto, constatou-se 

na visita que a integridade física e visual, desta unidade geomorfológica e desta unidade de 

paisagem, se encontra actualmente comprometida. Ambas as pedreiras apresentavam no 

momento da visita, áreas com exposição visual directa para o vale, com afectação directa do 

relevo e da vegetação existente, resultante da presença de pequenos aterros, interrupção do 

cordão de protecção, áreas compactadas, escombreiras e drenagem de águas pluviais com 

sedimentos e lixos, que avançam sobre a encosta, comprometendo assim a sua elevada 

qualidade visual e a sua identidade. Considera-se assim, em particular na extensão 

compreendida entre as áreas de stock de materiais (na zona oeste da pedreira) e a corta sul, 

para além do impacte visual resultante da presença dos depósitos de materiais e unidade de 

britagem, é a que verifica actualmente, maiores impactes directos sobre o vale.  

Ainda sobre aos impactes cumulativos, estes podem de um modo geral, de acordo com o previsto 

e identificado no EIA, ser englobados nos seguintes grandes grupos: 

 alterações na morfologia do território afectado; 

 perturbação da visibilidade junto das zonas onde se efectuam as escavações e manobras 

de máquinas, incluindo os acessos, pelo aumento do nível de poeiras no ar; 

 deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente (mais grave nos meses de menor 

precipitação, correspondente ao período estival); e, 

 existência de elementos “estranhos” no ambiente tradicional local, nomeadamente 

maquinaria pesada, depósitos de materiais e escombreiras. 

Face ao exposto, e no que respeita aos aspectos paisagísticos conclusivos, considera-se que a 

fase de exploração implicará naturalmente e sempre alterações da paisagem pelas perturbações 

e impactes decorrentes da natureza deste tipo de actividade. O facto da exploração, desactivação 

e recuperação final, se fazerem numa escala temporal elevada (44 anos) significa que se está 

perante uma perturbação duradoura no tempo, ainda que estas estejam previstas ocorrerem 

faseadamente. Durante a exploração das fases propostas (fases 1, 2, 3 e 4), o impacte visual 

potencial, comparativamente à actual situação, será mais significativo, não só porque há um 

aumento gradual para o dobro da área actualmente perturbada e por isso mais intenso, como há 

um aumento de área, de onde essa mesma perturbação é visível. 

A área de expansão, correspondente à Fase 1 e prevista desenvolver-se para S-SE, é a que 

potencialmente maior impacte visual terá sobre a povoação da Ota, reforçado pela maior 

proximidade (1 km) e sobre o IC2, que sofre duplicação da extensão afectada. 

No que se refere ao impacte sobre o Canhão da Ota, verifica-se que os limites propostos para a 

ampliação da exploração, nas áreas correspondentes à Fase 1 e Fase 2, não garantem a sua 

integridade física e visual. Inclusivamente, verificou-se na visita, que actualmente já se encontram 

ambas parcialmente comprometidas, quer na área de depósito de inertes de reserva, quer na 

área das instalações da britagem, que cumulativamente não cumprem os limites da área 

licenciada. Considerando que é tido como um dos mais relevantes vales em canhão das regiões 
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calcárias portuguesas e cujo valor cénico se considera excepcional e único no contexto regional e 

nacional, a par do seu valor natural e geomorfológico, revela-se necessário e como forma de 

precaução condicionar a proposta de ampliação, através da limitação da expansão da área de 

exploração e a criação de uma zona de defesa que apresente maior largura, do que a proposta. 

Assim, se visa salvaguardar o bem em causa, no que se refere à necessidade de: assegurar a 

estabilidade das vertentes e escarpas (devido aos rebentamentos/vibrações); minimizar os efeitos 

de uma eventual e potencial menor disponibilidade hídrica para a vegetação da vertente do vale; 

redução das poeiras (consequentemente de depósito sobre a vegetação e sua afectação) e 

redução do impacte visual. 

Face ao exposto, considera-se que, durante a fase de vida útil da exploração, a principal forma 

de mitigar o impacte cénico decorrente das escavações, ainda que em profundidade, reside em 

como a forma e o sentido de avanço da lavra permite ou não a recuperação imediata de cada 

frente. A implementação do Plano de Lavra deve procurar que a exploração não avance para 

outras áreas e direcções, sem se verificar o encerramento e recuperação das áreas existentes. 

Nestes termos, o referido plano não deve preconizar longos períodos de exposição, de rocha e 

solo nú, sem que se verifique a sua recuperação paisagística, muito particularmente nas 

situações de maior exposição visual. O rigor que é posto na realização do desmonte é 

determinante, sendo essencial que o desenvolvimento da escavação seja realizado de forma a 

reduzir ao máximo o intervalo temporal entre o fim da exploração de cada nível e bancada e a 

sua recuperação paisagística. As boas práticas de exploração a céu aberto são complementadas 

com a manutenção de barreiras visuais vegetais ao longo do perímetro da escavação, nas 

bancadas e junto aos caminhos, privilegiando as zonas visualmente mais expostas. Assim, 

deverão ser recuperadas de imediato as áreas fora da zona actualmente licenciada e em conflito 

com o vale do Canhão da Ota. Em simultâneo deverá ser reconstruído o cordão de protecção 

existente, de forma a restabelecer a sua integridade e continuidade física em toda a sua 

extensão, devendo assegurar por completo a não drenagem de águas carregadas de 

sedimentos, para as encostas deste vale, como actualmente se verifica. Por fim, o aterro de 

estéreis deverá ser gerido, de forma a compatibilizar a sua recuperação que deverá ser iniciada a 

curto prazo, enquadrada na Fase 0, com a futura deposição de estéreis, procurando antecipar ao 

máximo a sua conclusão em relação aos 4 anos previstos. 

 O impacte na paisagem será parcialmente minimizado com a implementação do PARP, devendo 

este ser alterado, de modo a atender aos aspectos enunciados no Anexo 3 do presente parecer. 

 

3.7 Qualidade do Ar 

A área em estudo localiza-se no limite este do núcleo de explorações de calcário da Serra de 

Atouguia. No núcleo oeste existem duas unidades extractivas que se encontram em plena 

laboração, sendo que o acesso utilizado pelos veículos que acedem à pedreira em estudo não só 

é distinto do das outras pedreiras como também é exclusivo.  

As localidades mais próximas, que se encontram na envolvente, são a Atouguia das Cabras 

(cerca de 600 m para oeste), Bairro (cerca de 1400 m para sudoeste), Ota (cerca de 1000 m para 

sudeste) e Abrigada (cerca de 1800 m para noroeste). 

Sendo as partículas em suspensão as principais poluentes, foi seleccionado o parâmetro PM10 e 

foram realizadas medições em receptores situados na envolvente próxima da exploração. Para o 

efeito, foram considerados os seguintes receptores sensíveis: 

 P1 - habitação localizada a 260 m oeste da área do projecto, junto à povoação Atouguia 

das Cabras. 

 P2 – junto a um stand de automóveis localizado a cerca de 500 m para N-NE da área da 

pedreira. Este local não se encontra asfaltado e situa-se junto ao IC2. Verifica-se ainda a 

existência de algumas habitações isoladas nesta zona. 
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 P3 – junto a uma habitação localizada a 430 m a sudeste da área do projecto, na 

localidade da Ota. Este local situa-se na direcção do vento dominante. 

 P4 – junto a uma habitação localizada na localidade da Ota, a cerca de 700 m a sul da 

área em estudo. Este local situa-se na direcção do vento dominante. 

As medições foram realizadas por períodos de 24 horas, durante oito dias, tendo-se verificado 

que os valores obtidos em todos os receptores foram inferiores ao valor limite legalmente 

estabelecido.  

Salienta-se que, de acordo com o EIA, os níveis de concentração de PM10, resultaram da 

actividade cumulativa das pedreiras existentes que se encontravam em plena laboração, tendo as 

medições sido realizadas sob condições favoráveis à geração de partículas em suspensão.  

Considera-se ainda que o acesso à pedreira, os acessos não asfaltados no interior da área de 

exploração, o desmonte de calcário e as operações realizadas na unidade de britagem, são as 

principais fontes de emissão de partículas em suspensão.  

Para avaliar os impactes decorrentes da circulação de veículos pesados ao longo das vias não 

pavimentadas e os impactes decorrentes dos trabalhos realizados na central de britagem, o EIA 

apresenta os resultados das simulações nas situações de piso seco (sem controlo de emissões) 

e de piso húmido (com controlo de emissões). As simulações realizadas (com vento 

perpendicular à via) tiveram em conta o tráfego de cerca de 28 camiões por hora, sendo que com 

a ampliação prevê-se um acréscimo de 15 camiões/hora e no que se refere à central de britagem 

foi considerada a produção de 1 500 000 t/ano de calcário. 

Para a circulação de veículos, foi considerado o percurso entre a entrada da pedreira e o 

entroncamento com o IC2 (900 m) e o percurso dos camiões em acessos não asfaltados entre as 

frentes de desmonte e o acesso à pedreira (700 m).  

No que diz respeito à central de britagem, as operações tidas como mais poluentes foram as 

relacionadas com o descarregamento dos materiais na torva de alimentação, a britagem 

propriamente dita, o transporte por correias transportadoras e a constituição de pilhas de 

armazenamento dos materiais. 

Tendo por base os resultados obtidos, o EIA considera que o principal factor de degradação da 

qualidade do ar está relacionado com a circulação de viaturas e maquinaria nos acessos não 

asfaltados no interior da área da exploração e entre a entrada da pedreira e o IC 2, e que 

correspondem a mais de 70% das emissões globais da pedreira. De acordo com o EIA, a 

emissão de partículas em suspensão (PM10) nas situações de piso seco (i.e. sem controlo de 

emissões) será de 863 g/vkp
1
, e nas situações de piso húmido (com controlo de emissões) o EIA 

estimou valores de PM10 em 289 g/vkp.  

Quanto aos impactes cumulativos decorrentes da laboração simultânea das várias explorações 

existentes no núcleo de pedreiras da Serra da Atouguia, foram efectuadas simulações utilizando 

o modelo CALINE 4, verificando-se que na ausência de controlo das emissões, os níveis de 

concentração de PM10 superiores ao limite legal nos receptores P1 e P3 e, com a aplicação de 

medidas de controlo, não são excedidos em nenhum dos receptores o valor legal. 

Assim, considera-se que os impactes induzidos pela pedreira e sua futura ampliação são 

negativos significativos, contudo minimizáveis com a aplicação das medidas de minimização 

constantes do EIA. 

Considera-se ainda que deverá ser efectuado o plano de monitorização constante do EIA. 

 

                                                      

1 g/vkp - gramas por veículo por quilómetro percorrido 
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3.8 Ruído 

Para a caracterização da situação de referência foram considerados quatro pontos, R1 a R4, 

coincidentes com receptores sensíveis potencialmente mais expostos ao impacte do ruído da 

pedreira e sua futura ampliação. De acordo com os dados apresentados, a pedreira cumpre 

actualmente, nos receptores sensíveis existentes, os dois requisitos acústicos aplicáveis por força 

do artº13º do Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

Há que referir duas imprecisões, embora inconsequentes nas conclusões acima referidas: 

 nos valores determinados de Ld de ruído ambiente para os vários pontos: nenhuma das 

medições reflecte a contribuição sonora das pegas de fogo, que embora de curta 

duração, são de elevada energia sonora pelo que, em função da ordem de grandeza do 

ruído ambiente registado nos potenciais receptores sensíveis e da distância destes ao 

limite de exploração, podem ter contribuições não desprezáveis, em particular no que se 

refere à verificação do critério de incomodidade; assim, em avaliações acústicas futuras 

que decorram da presente AIA, estes fenómenos deverão ser avaliados como 

“acontecimentos acústicos discretos”, registando-se o correspondente valor de LAeq,t em 

cada receptor sensível de interesse, de forma a entrar para o cálculo do parâmetro LAeq,LT 

global da pedreira e servir de confirmação dos níveis de potência sonora calculados no 

EIA; 

 nos dados apresentados no segundo aditamento relativamente aos níveis sonoros 

actuais em R1 no período diurno, o nível determinado deveria resultar da média 

logarítmica das várias medições efectuadas, já que não foi invocada nenhuma razão para 

desprezar alguma(s) delas; assim sendo, e para futura referência, o ruído ambiente é 

52,4dB(A) e não 52,7dB(A) e ruído residual é de 50,2 dB(A) e não de 50,7dB(A). 

A previsão do ruído futuro da pedreira foi realizada com recurso a modelação, adoptando os 

métodos recomendados a nível nacional para fontes industriais e tráfego rodoviário; as opções de 

cálculo obedecem às recomendações nacionais, tendo sido produzidos quatro mapas de ruído 

particular (ruído afecto à actividade exclusiva da pedreira) para cada uma das fases de lavra. Em 

termos de fontes sonoras simuladas, há apenas duas questões a referir: 

 os mapas de ruído particular não consideram as pegas de fogo, embora, no que se refere 

à verificação do critério de exposição máxima e no presente caso, a influência não 

ultrapasse 0,1dB(A) nos receptores sensíveis com ocupação humana (R1 a R3) 

considerados na avaliação; 

 o volume de tráfego de veículos pesados afectos à pedreira considerado na simulação 

não pressupôs a circulação nos dois sentidos da via de acesso à pedreira, pelo que 

deveria ter sido 56 veículos/hora
2
 e não 28/h como referido no EIA; esta imprecisão 

poderá acarretar um acréscimo de ruído em R2, em função da distribuição do tráfego de 

veículos pesados no IC2 com destino a norte (embora a direcção preferencial seja sul, de 

acordo com o EIA), pelo que no(s) relatório(s) de monitorização de ruído deverá constar 

especificamente informação do número de pesados da pedreira com destino a norte no 

IC2 face à situação actual. 

Com base na informação constante no EIA e nos aditamentos, é previsível que a pedreira venha 

a cumprir, ao longo das várias fases de lavra e nos receptores sensíveis com ocupação humana 

(R1 a R3) considerados, os requisitos acústicos aplicáveis, não se prevendo, portanto, impactes 

negativos significativos em termos de ruído.  

                                                      

2
 1500000(ton/ano)/25(ton/veic)=60000(veic/ano); 60000/(22x12dias úteis/ano) = 227veic/dia; 227/8hfuncionamento=28veic/h; 

28x2sentidos=56veíc/h em ambos os sentidos. 
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No entanto, porque ainda assim se registarão previsivelmente acréscimos de ruído nos 

receptores avaliados, considera-se que as medidas de minimização constantes do presente 

(Anexo 3) devem ser adoptadas. 

 

3.9 Socio-Economia 

Em termos de ocupação humana, salienta-se a proximidade de algumas habitações pertencentes 

à localidade de Atouguia das Cabras, a oeste da pedreira, no sopé da vertente oposta à actual e 

prevista frente de lavra, cujas habitações mais próximas estão a cerca de 260 m do limite da 

propriedade e área de exploração. Destaca-se também nesta povoação um recente conjunto de 

moradias ainda não habitadas, a oeste da exploração, a cerca de 600 m do limite da pedreira. 

A norte (NNE) da exploração, localiza-se uma habitação unifamiliar, anexos e área de cultivo 

numa pequena área rodeada de eucaliptos, que no seu conjunto distam cerca de 350 m do limite 

da área do projecto. Ainda a norte da pedreira, existe uma propriedade murada (Quinta da Pedra) 

constituída por diversas edificações (presentemente não habitados), arruamentos asfaltados e 

jardins. 

Além destas edificações existem outros dois conjuntos de edificações (um em ruína total) não 

habitadas, junto ao limite norte da propriedade e ao caminho que contorna a propriedade, entre o 

IC2 e Atouguia das Cabras. 

A área da pedreira é atravessada por um caminho público entre o IC2 e Atouguia das Cabras.  

Os trabalhos de relocalização deste caminho estão previstos para a primeira fase de exploração, 

podendo passar para o limite norte da área a licenciar, devendo a relocalização ser analisada 

com a Câmara Municipal de Alenquer e com a Junta de Freguesia de Abrigada. Nessa área 

propõe-se uma faixa para construção do acesso e zona de defesa da escavação. 

A pedreira integra também uma instalação de britagem e lavagem de rocha, que se prevê, na 

fase 2 de exploração, relocalizar para nordeste da área a licenciar (assim como das instalações 

sociais e de apoio à pedreira existentes). 

Considerando o contexto de avaliação da sustentabilidade do projecto, identificam-se como 

principais impactes negativos o prolongamento da afectação territorial por mais cerca de 37 anos. 

O EIA considera que a plantação de vegetação e a recuperação paisagística de todas as áreas 

exploradas são também apontadas como medidas de minimização e recuperação dos danos 

gerados. Contudo, a recuperação das áreas já exploradas, nomeadamente dos degraus já 

explorados e abandonados, não se verifica actualmente. Os efeitos cumulativos são igualmente 

significativos, pela presença do conjunto existente de explorações semelhantes. 

Também o tráfego gerado na ordem dos 28 camiões/hora, com escoamento para a N1/IC2. Dado 

que a ampliação se traduzirá num aumento do actual ritmo de exploração da pedreira, os 

impactes ao nível da circulação rodoviária aumentarão também relativamente à situação actual, 

resultantes do aumento da circulação em cerca de 15 veículos pesados por hora, em média. 

Os efeitos gerais situam-se ao nível das perturbações e limitações na circulação (níveis de 

serviço), no acréscimo da degradação do pavimento, na libertação de poeiras e no ruído. 

O acesso à pedreira é feito fora dos perímetros urbanos das localidades mais próximas (Marés, 

Abrigada e Atouguia das Cabras). Neste domínio ocorrem também impactes cumulativos a 

relevar, uma vez que na envolvente existem outras explorações e que parte do trajecto rodoviário 

é comum a algumas dessas pedreiras existentes nas proximidades.  

O EIA atribui uma minimização a parte destes efeitos devido à obrigatoriedade do transporte 

obedecer a regras estritas específicas.  
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Destaca-se a situação de atravessamento da povoação de Cheganças no trajecto para sul, com 

perturbação a nível local, pela perigosidade inerente à circulação rodoviária de veículos pesados, 

que já verifica intenso tráfego de veículos pesados naquela via. 

O recurso a explosivos, considerando o contexto de alguma proximidade de povoações, 

originando vibrações e ruído, que o EIA refere não implicarem qualquer perigo para as 

construções existentes na envolvente e, no caso da situação cumulativa, respeitarem os valores 

limite. 

A perda de solos agro-florestais, embora considerados pelo EIA com bastantes limitações para a 

utilização agrícola, mas sendo de salientar a sua integração no perímetro florestal da Serra da 

Ota.  

A afectação, eventualmente compensada ano caso da sua relocalização, do caminho público 

existente entre o IC2 e Atouguia das Cabras, que atravessa a área licenciada com um 

comprimento de 1000 m, sendo proposto localizar-se a norte com 1400 m. O novo caminho 

manterá a largura do existente (4 a 5m), será regularizado e não pavimentado. 

O EIA valoriza também a inserção e contributo do projecto na fileira industrial que abastece o 

sector da construção civil e obras públicas, que faz acrescer ao respectivo significado em termos 

de emprego e de facturação e considera que se verificam os impactes positivos mais 

significativos induzidos pelo projecto, com expressão local e regional. Contudo, o parecer 

conjunto da Alambi e Quercus, emitido no âmbito da consulta pública (CP), refere que as 

necessidades da exploração foram sobreavaliadas, considerando que os indicadores revelam 

que a oferta excede largamente a procura, nomeadamente, as montanhas de inertes…de 

armazenamento da pedreira constituem por si só um claro indicador de que as vendas não 

correspondem às expectativas. 

Da análise efectuada, verifica-se que a ampliação gera impactes negativos significativos, 

sobretudo porque associam à expansão da zona afectada um aumento e uma intensificação dos 

efeitos gerados, devido à alteração do ritmo de exploração, que se torna superior. Destacam-se 

os efeitos de desvalorização territorial pela afectação do território (em mais 37 anos) quanto à 

sua qualidade e organização e os efeitos devidos à circulação rodoviária de pesados 

(significativo, 28 camiões/hora), cujo tráfego aumenta e atravessa povoações. 

Além disso, a exploração prolongar-se-á por cerca de 37 anos, sendo igualmente significativo do 

ponto de vista de prolongamento dos efeitos, não obstante a recuperação prevista e 

acompanhando a própria fase de lavra, que actualmente não se verifica. 

Por outro lado, o facto de se tratar de uma área actualmente em exploração, considera-se que 

em parte os efeitos negativos já se verificam (contudo serão acentuados), não se justificando a 

deslocalização da pedreira o que significaria alastrar e deslocalizar efeitos negativos 

significativos. Além disso, trata-se de uma pedreira que abastece uma empresa com mercado 

sectorial significativo.  

 

3.10 Património 

Os trabalhos arqueológicos para a elaboração do descritor património seguiram a metodologia 

mais adequada para esta fase, e incluíram uma pesquisa documental tendo para isso sido 

consultada bibliografia, fontes e bases de dados. Simultaneamente foi feito um registo da 

toponímia e uma análise fisiográfica. Considerou-se ainda no estudo uma área de incidência 

directa do projecto e uma zona envolvente com 1 km de largura.  

Importa ter em atenção que em termos de povoamento antigo o território da Serra de Atouguia, 

ao longo das margens do rio da Ota, caracteriza-se por possuir um considerável número de sítios 

arqueológicos (20 inventariados), com destaque sobretudo para locais da Pré-História Recente. 
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Refira-se que a maioria destes povoados distribui-se nos topos dos montes existindo ainda 

algumas necrópoles localizadas no interior de grutas. 

Numa segunda fase a equipa procedeu à prospecção sistemática da totalidade da área de 

incidência directa, tendo sido possível concluir, apesar das dificuldades sentidas na visibilidade 

do solo, que existiam alguns elementos de interesse patrimonial na zona de desenvolvimento do 

projecto, são eles: 

 Ocorrência n.º 1 - Atouguia das Cabras – achados isolados, Paleolítico/Neo-Calcolítico – 

informação recolhida apenas em fontes documentais, não relocalizado; 

 Ocorrência n.º 2 - Relva 1 – ruínas contemporâneas, possível redil para gado; 

 Ocorrência n.º 3 - Relva 2 – possível cais de carga de uma antiga pedreira; 

 Ocorrências n.º 4 – Algar; 

 Ocorrências n.º 5 e 6 – Lapa e diacláse.  

Importa acrescentar que após a análise efectuada, do ponto de vista patrimonial, as ocorrências 

n.º 2 e 3 não foram consideram relevantes mas, em contrapartida, a existência de vestígios 

arqueológicos no terreno (Ocorrência 1), e a presença de grutas (Ocorrências 4, 5 e 6) apontam 

para a possibilidade de estarmos perante um território com grande potencial arqueológico. 

Quanto à avaliação de impactes, convém salientar, em primeiro lugar que a falta de visibilidade 

de grande parte do terreno ainda não perturbado pela extracção impediu, como já referido, uma 

adequada caracterização da área de incidência do projecto, impossibilitando, desta forma, que se 

faça uma avaliação de impactes de forma mais profunda. No entanto, face ao conhecimento 

existente sobre o local, o EIA identifica que tanto para a fase de preparação (acções de 

desmatação e decapagem do terreno), como para a fase de exploração (escavação do substrato 

rochoso) podem ocorrer impactes significativos sobre o património. São apontadas as 

ocorrências nºs 2, 3, 4, 5 e 6 como sujeitas a impactes certos e directos, tendo em atenção que, 

no caso das cavidades 5 e 6, é colocada a possibilidade de serem afectadas pois, apesar de se 

situarem fora da zona de exploração, não se conhecem os seus limites.  

Da análise feita não se concorda totalmente com a avaliação de impactes efectuada no EIA pois, 

apesar de não ter sido possível relocalizar, em fase de prospecção, o sítio arqueológico n.º 1, 

designado como Atouguia das Cabras, onde se sabe terem sido detectados três machados de 

pedra polida, não se depreende que não seja necessário acautelar possíveis impactes nesta 

área. Por outro lado, considera-se que não são relevantes os impactes sobre as ocorrências 2 e 3 

dado não se atribuir a estes valor patrimonial.  

Relativamente às ocorrências 5 e 6 (cavidades cársicas), apesar de se situarem na escarpa 

(junto ao limite oeste da zona de projecto, virado para o Canhão da Ota) e fora da área de 

exploração, não se pode inferir que não existam impactes, nomeadamente porque o próprio EIA 

refere que a sua extensão não é verdadeiramente conhecida.  

Concluindo, após a análise efectuada ao EIA, torna-se necessário implementar um conjunto de 

medidas (as quais se encontram listadas no Anexo 3 do presente parecer) para a fase prévia à 

exploração e fase de exploração, de modo a garantir a salvaguarda de eventuais vestígios de 

cariz arqueológico.  
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4. Resultados da Consulta Pública e Pareceres Externos 

à CA 

4.1 Resultados da Consulta Pública 

A consulta pública decorreu durante 41 dias úteis, de 24/02/2011 a 21/04/2011. Durante o 

período de consulta pública foram recebidos nove pareceres com a seguinte proveniência: 

 Entidades da Administração Central 

o DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

o EMFA – Estado Maior da Força Aérea 

 Entidades da Administração Local 

o Câmara Municipal de Alenquer 

o Junta de Freguesia de Abrigada 

 Organizações Não Governamentais de Ambiente 

o ALAMBI e QUERCUS, parecer conjunto 

o Sociedade Portuguesa de Espeleologia 

 Cidadãos 

o Sr. José Carlos Morais 

o Srs. Vitor Batista, Joana Costa e Carla Afonso , parecer conjunto 

o Sr. Victor Manuel Marques Feliciano e José António Duarte, parecer conjunto 

A análise dos pareceres recebidos, cujos aspectos mais relevantes se sintetizam em seguida, 

não traduz uma posição manifestamente desfavorável ao projecto. São, no entanto, evidenciadas 

diversas preocupações pelos impactes negativos inerentes, sobretudo no que concerne às 

populações, à afectação da área do Canhão da Ota, aos impactes sobre a qualidade das águas 

subterrâneas e qualidade do ar e paisagem.  

A DGADR informa que o projecto não interfere com outros da sua competência, pelo que nada 

tem a opor, referindo, no entanto, que deverá ser consultada a DRAP de Lisboa e Vale do Tejo, 

relativamente a possíveis interferências com projectos da sua competência. 

O EMFA dá parecer favorável ao projecto condicionado ao cumprimento rigoroso, pelo 

explorador, do controlo de poeiras e outros resíduos, em conformidade com o exposto no artigo 

9.º do decreto 41791 de 8 AGO 58, reservando-se a Força Aérea o direito de fazer cessar a 

actividade da pedreira se não se verificarem as condições enunciadas ou se constatar, por 

qualquer outra razão, que a sua laboração afecta a actividade da CFMTFA. 

A Câmara Municipal de Alenquer, através da sua Comissão de Ambiente e Ordenamento do 

Território, da Assembleia Municipal, manifesta a sua preocupação quanto à implantação do 

projecto, pelos inerentes impactes ambientais negativos sublinhando, desde logo, que a área de 

intervenção do projecto de expansão da pedreira “Serra da Atouguia”, embora com potencial para 

a extracção de inertes, é, simultaneamente, de grande sensibilidade ambiental e patrimonial e, 

por isso, encarada pelos vários instrumentos de gestão territorial, como área de conservação a 

valorizar para usufruto da população. Destaca o PDM em revisão, referindo que, assentará numa 

estratégia de desenvolvimento que tentará encontrar o justo equilíbrio entre a actividade de 

extracção de inertes e a defesa do património municipal. 
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Realça ainda esta entidade que a área de intervenção do projecto se localiza a cerca de 4 km da 

Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, e do Sítio com o mesmo nome integrado na Rede 

Natura 2000 e destaca a importância paisagística do Canhão da Ota, única na Região de Lisboa 

e que constitui um dos mais valiosos tesouros do Património Natural, Histórico e Cultural do 

Concelho de Alenquer, sendo considerada Área Prioritária para a Conservação da Natureza na 

Área Metropolitana de Lisboa. Salienta a importância da aplicação de medidas que visem 

assegurar e preservar a permeabilidade do canhão, bem como garantir a qualidade das águas 

subterrâneas, postas em causa pelas actividades que se desenvolvam na proximidade do 

Canhão da Ota e da Serra de Ota, nomeadamente a extracção de inertes. Assim apoia a 

proposta de estudo relativo à influência da extracção de inertes sobre a qualidade da água como 

um importante condicionamento. Relativamente à expansão a sul, considera que provocará 

afectações várias na população, nomeadamente no que respeita à emissão de partículas e à 

paisagem.  

Alerta, também, que não há acordo da Junta de freguesia da Ota quanto à alteração do caminho 

nem quanto à eliminação da cortina arbórea na zona. Relativamente ao novo traçado da via 

Ota/Atouguia, reitera que, além de impraticável, prejudica os proprietários dos terrenos 

confinantes a cota inferior. 

A Junta de Freguesia de Abrigada expressa uma posição idêntica à manifestada pela Câmara 

Municipal considerando que existem outras alternativas nomeadamente a criação de um caminho 

junto à extrema sul da propriedade confinando com a serra da Ota e que tem ligação à estrada do 

Barrunho. 

A Alambi e a Quercus informam, em parecer conjunto, ser desfavoráveis à ampliação ou 

licenciamento de qualquer nova pedreira no concelho de Alenquer.  

Em primeiro lugar, porque o promotor do projecto em avaliação, relativamente à exploração de 

três pedreiras com cerca de 500 ha que detém na área de Alenquer contempla sucessivas 

situações de incumprimento nomeadamente no que concerne à não execução dos respectivos 

PARP, não sendo, destacam, observáveis quaisquer trabalhos de recuperação paisagística. Por 

outro lado, salientam o investimento no sector do turismo que tem vindo a despontar no concelho 

de Alenquer sendo que o crescimento desregrado da indústria extractiva tem produzido 

paisagens degradadas e conduzido à desvalorização do território, verificando-se uma 

incompatibilidade de interesses entre diferentes sectores de actividade económica, e, entre 

determinados interesses particulares e o interesse geral do concelho.  

Assim, considerando o persistente incumprimento registado entendem que, previamente a 

qualquer novo licenciamento, o conjunto destas três pedreiras deverá ser monitorizado em toda a 

sua extensão por entidades credíveis e propõem a criação de uma Comissão Local de 

Acompanhamento, composta por autarcas municipais, autarcas de freguesia, representantes 

designados pelas populações afectadas e ONGA. Sugerem, também, que previamente ao 

licenciamento de qualquer ampliação ou nova pedreira, seja criado um sistema de monitorização 

contínua da qualidade do ar no perímetro das pedreiras, a fim de monitorizar a eficácia das 

medidas minimizadoras de impacte ambiental relativas à dispersão de poeiras, bem como para 

apurar se a zona pode suportar o aumento da capacidade de extracção, sem prejuízo para a 

saúde e qualidade de vida da população envolvente.  

Em síntese, que o licenciamento desta ampliação não deve ser concedido sem que se mostrem 

verificadas todas as condições mencionadas e propõem ainda que: 

 seja delimitada uma faixa de protecção ao Canhão da Ota, de pelo menos 10 metros de 

largura, livre de trabalhos de desmonte e onde seja proibido o vazamento de terras; 

 as novas britadeiras a instalar sejam dotadas de dispositivos de despoeiramento; 

 o pessoal ao serviço da pedreira receba formação profissional no domínio ambiental; 
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 a Secil Britas seja responsável pela instalação de pelo menos dois dispositivos de 

medição de partículas, em locais a determinar pela comissão de avaliação. O método de 

controlo deve ser credível e os resultados publicados; e,  

 a vedação das bacias de decantação seja condição prévia à concessão de novo 

licenciamento.  

Propõe ainda: 

 monitorização da qualidade da água subterrânea cujos resultados das análises devem 

ser entregues com periodicidade trimestral na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia 

e, de qualquer forma, sejam tornados públicos, para informação à população e demais 

interessados; e, 

 criação de um sistema de monitorização permanente da qualidade do ar na zona 

envolvente das pedreiras, à semelhança do que acontece na envolvente de outras fontes 

emissoras da região, como a Central Termoeléctrica do Ribatejo.  

A Sociedade Portuguesa de Espeleologia tece as seguintes considerações:  

1. O vale epigénico do rio da Ota, entre Atouguia das Cabras e Ota constitui um dos mais 

relevantes vales em canhão das regiões calcárias portuguesas.  

2. De acordo com as plantas apresentadas no resumo não técnico do EIA a exploração da 

pedreira já avançou em direcção das encostas do vale do rio da Ota, numa área não 

licenciada. Esta situação não deveria ter sido permitida pelas entidades responsáveis 

pela fiscalização da exploração e deverá pesar fortemente na decisão relativa a este 

processo de avaliação de impacte ambiental.  

3. O impacte cumulativo desta pedreira e de um outro núcleo imediatamente a sudoeste 

sobre os valores geomorfológicos e ambientais do vale do rio da Ota já é evidente. A 

preservação do que resta das encostas do referido vale está seriamente ameaçada, 

sendo visíveis as consequências das escavações e dos despejos de terras e escombros, 

resultantes da exploração das pedreiras.  

4. Qualquer ampliação das pedreiras em direcção ao vale do rio da Ota contribuirá para o 

agravamento da situação actual e deverá merecer um parecer desfavorável.  

5. Devem ser impostas medidas imediatas de recuperação relativamente aos aspectos 

negativos apontados anteriormente, independentemente da decisão sobre este processo 

de avaliação de impacte ambiental. 

O Sr. José Carlos Morais considera que o EIA enferma de lacunas e imprecisões na avaliação de 

factores ambientais relevantes, nomeadamente a nível do ordenamento do território e dos 

sistemas ecológicos. Considera, igualmente, que o EIA suscita muitas dúvidas quanto à área 

objecto de análise e às acessibilidades previstas, nomeadamente, as alterações de caminhos 

públicos e alerta que a área de expansão da exploração para sul é a que maiores incidências terá 

em termos de impacte sobre o Canhão da Ota, as captações da EPAL, e a povoação de Ota. Na 

sua perspectiva esta é, sem dúvida, a área menos aconselhável para a expansão da actividade 

extractiva. No caso da exploração já se encontrar licenciada, entende que deveria ser objecto de 

negociação para deslocação da actividade, como era intenção da Câmara Municipal no projecto 

de requalificação ambiental do Canhão da Ota, aprovado no âmbito do programa de Acção para 

o Oeste.  

Em conclusão este cidadão salienta a incompatibilidade da actividade extractiva nas margens do 

Canhão da Ota, com o estatuto de protecção que o mesmo merece e é reconhecido pelo PROT-

OVT, e pela Câmara Municipal de Alenquer. O alargamento e continuidade da exploração junto 

ao canhão Cársico refere, não está de acordo com objectivos e orientações do PROT-OVT e 

relembra que no âmbito da requalificação, preservação e classificação do Canhão Cársico, a 

Câmara Municipal de Alenquer propõe o controlo da actividade extractiva nas vertentes do 
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Canhão Cársico e o encerramento das extracções aquando da renovação de licenças. Apesar de 

localizado em áreas classificadas para a indústria extractiva pelo PDM de 1995, a revisão do 

PDM em curso pretende dar outra orientação para a zona do Canhão Cársico.  

Sobre este aspecto, refere-se que analisadas as orientações do PROT-OVT para o local, verifica-

se a existência de normas específicas onde tanto se releva a “importância em termos geológicos, 

florísticos e faunísticos […] do Canhão Cársico da Ota”, como se pretende “compatibilizar a 

indústria extractiva com outros usos e com a protecção de valores naturais importantes e 

promover a recuperação ambiental das extracções abandonadas e em fim de exploração”.  

Atendendo que a ampliação cumpre o PDM actual, e tratando-se de um espaço de elevado valor 

para a conservação da biodiversidade e da paisagem e único na identidade regional, considerou-

se que a implementação do projecto acautela as orientações do PROT-OVT desde que 

implementado o PARP com as alterações constantes do presente parecer e desde que 

cumpridas as condicionantes à ampliação na zona do Canhão da Ota, conforme referido no 

Anexo 3.   

Os Srs Vitor Batista, Joana Costa e Carla Afonso em parecer conjunto, sugerem, com carácter 

preventivo e/ou de mitigação de riscos, um conjunto de medidas, das quais se destacam as mais 

relevantes em termos ambientais: 

 vedar toda a área da pedreira de modo a prevenir a entrada de pessoas; 

 as vertentes existentes na pedreira e que já não estejam em exploração, deverão ter 

protecção por redes ou grampos. 

 proceder à impermeabilização do terreno e adequar o local de armazenagem de óleos 

prevenindo potenciais derrames e contaminações; 

 vedar a área de contenção de lamas; 

 toda a área da pedreira deverá ser regada diariamente; 

 o posto de abastecimento deverá ter uma bacia de contenção; e, 

 formação ambiental para todos os funcionários da pedreira. 

 

Os Srs Victor Manuel Marques Feliciano e José António Duarte manifestam a sua discordância 

quanto ao projecto, não só, pelos impactos gerados pela mudança de escritórios, oficinas e 

britadeiras para junto de terrenos agrícolas, mas também pelo previsto desvio da estrada pública 

que passa no meio da pedreira e que dá acesso ao IC2 e OTA para uma estrada particular 

localizada numa sua propriedade (conforme desenho que anexa, incluído no relatório da consulta 

pública). 

 

4.2 Pareceres Externos à CA 

AFN emite parecer desfavorável resultado de se manterem ainda dúvidas sobre a área de 

expansão da pedreira e sua sobreposição com os limites do Perímetro Florestal da Serra da Ota. 

Subentende-se que o parecer poderá ser alterado após esclarecimento desta questão. 

Acrescenta-se que de acordo com o EIA, a pedreira “Serra da Atouguia”, incluindo a ampliação, 

insere-se em propriedade (de 105 ha) pertencente à entidade proponente (SECIL BRITAS). 

A AdA – Águas de Alenquer, S.A. refere não terem sido identificados constrangimentos de ordem 

ambiental quanto às suas explorações municipais na medida em que se encontram distantes da 

pedreira. Informa ainda que não existem na proximidade do projecto quaisquer infra-estruturas 

pertencentes à Águas de Alenquer. 
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5. Conclusão  

A pedreira “Serra da Atouguia” localiza-se na Serra da Atouguia, freguesias de Abrigada e 

freguesia da Ota, concelho de Alenquer. A noroeste e a cerca de 4 km, localiza-se a Área de 

Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. 

A região envolvente da área do projecto apresenta um carácter tipicamente rural, apesar do uso 

do solo dominante ser florestal (eucaliptal e alguns pinhais bravos). As áreas agrícolas sucedem-

se a incultos, manchas florestais dispersas e matos. Pontualmente surgem vinhas, olivais e 

pinhais mansos. 

O povoamento é na sua generalidade disperso e muitas vezes alinhado ao longo das principais 

vias de comunicação rodoviárias. A principal via rodoviária é o IC2 (Estrada Nacional - EN1), a 

este da pedreira e por onde é escoado o material expedido. As localidades mais próximas que se 

encontram na envolvente da pedreira são Atouguia das Cabras (cerca de 600 m para oeste), 

Bairro (cerca de 1400 m para sudoeste), Ota (cerca de 1000 m para sudeste) e Abrigada (cerca 

de 1800 m para noroeste). Ao longo das vias ou nas imediações dos pequenos aglomerados 

urbanos, verifica-se a existência de pavilhões industriais, unidades comerciais e a presença de 

algumas áreas de indústria extractiva ou núcleos de exploração de pedreiras, que neste último 

caso se evidenciam na paisagem, pela cor mais clara e alterações significativas na topografia, e 

que se constituem como intrusões visuais significativas em termos paisagísticos. 

A área prevista para o alargamento da pedreira confina a oeste/sudoeste com uma área de 

grande sensibilidade ecológica e paisagística, o vale encaixado do rio da Ota também conhecido 

por “Canhão Flúvio-Cársico da Ota” ou “Canhão Cársico da Ota”, adiante designado por Canhão 

da Ota. O Canhão da Ota representa um importante conjunto geomorfológico do cársico, de 

vertentes rochosas calcárias bastante acentuadas e uma ampla diversidade de exposições, onde 

se desenvolvem comunidades de vegetação casmófita calcícola, bastante singular na região. 

Este vale divide a meio o núcleo de pedreiras da serra da Atouguia. O terreno é constituído por 

rochas calcárias, fracturadas e carsificadas, com escorrência essencialmente subterrânea, 

pertencentes à formação geológica “Calcários da Ota”. 

O prédio onde se localiza a pedreira com 105 ha é propriedade da SECIL BRITAS e possui 

actualmente uma área licenciada de 59 ha e em exploração. O projecto propõe uma ampliação 

da área de exploração em mais 22 ha, perfazendo uma área total de projecto de 81 ha. Segundo 

o EIA, o objectivo da empresa SECIL Britas SA com a concretização do presente projecto, é 

garantir reservas suficientes para que no futuro se mantenha o índice de produtividade actual. 

Conjuntamente, pretende conciliar, segundo o EIA, a exploração deste recurso mineral com a 

qualidade ambiental da zona, aplicando, para isso, um conjunto de medidas de recuperação 

paisagística integradas num Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). 

O acesso à área do projecto faz-se através do IC2, próximo do km 45, seguindo-se para oeste 

para uma estrada pavimentada para aceder ao interior da área do projecto. 

No interior da pedreira, mais concretamente na área de lavra irá proceder-se à extracção de 

blocos de calcário com qualidade de rocha ornamental para posterior transformação e 

beneficiação na central de britagem e lavagem, já instalada na área da pedreira licenciada 

(situada na zona oeste). Na instalação de britagem e lavagem, os materiais desmontados são 

transformados em agregados calcários para aplicação em construção, obras públicas e outras 

finalidades. Assim os materiais produzidos são: as várias classes de britas que apresentam 

granulometrias desde 4-15 até 25-40 mm; os aglomerados britados de granulometria extensa 

(vulgo tout-venants) que variam entre as granulometrias de 0 e 40 mm; o pó de pedra de 0-3 mm; 

o bago de arroz (3-4 mm); e, areia (0-4 mm). Existe ainda uma outra instalação de britagem 

móvel onde se produz tout-venant. Estes produtos serão armazenados em silos e em pilhas junto 

das instalações de britagem para posteriormente serem transportadas para o destino final. 
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O processo de exploração consiste no desmonte a céu aberto, por degraus, com a remoção da 

massa mineral a ser efectuada por acção de explosivos (248 furos/mês) conjugados com a 

intervenção de meios mecânicos móveis. Os degraus possuem bancadas com altura máxima de 

15 m e uma inclinação do paramento da bancada na ordem de 75º com a horizontal. Os 

patamares entre bancadas, na situação intermédia, serão no mínimo de 15 m. Na configuração 

final de lavra as bancadas possuirão alturas de 10 m e as inclinações das frentes manter-se-ão 

na ordem de 75º. Os patamares a deixar entre bancadas terão uma largura de 10 m. 

O projecto apresentado prevê o desenvolvimento da lavra de forma faseada ao longo de quatro 

fases: Fase 1 (zona sul) – 10 anos; Fase 2 (zona central) – 17 anos; Fase 3 (zona norte) – 

9 anos; e, Fase 4 (zona noroeste) – cerca de dois meses. Acresce referir que a Fase 2 coincide 

com a área da actual exploração e que pouco evoluirá, até terminar a Fase 1 (com 10 anos de 

duração). 

As actividades de extracção de calcário decorrerão no período previsto de 37 anos, as de aterro e 

as de recuperação paisagística em 42 anos. Existirá, ainda, um período de 2 anos subsequente à 

desactivação da pedreira, relacionado com as actividades de monitorização do aterro e da 

recuperação paisagística. Da apreciação do EIA, verifica-se que as intervenções de integração 

paisagística terão início após o encerramento da correspondente fase de lavra e respectivo 

enchimento parcial, até a obtenção das cotas finais do projecto 

Para os vários factores ambientais, e com base na informação disponibilizada no EIA, foram 

avaliados os impactes resultantes das acções do projecto, e analisados conjuntos de medidas e 

planos que possam minimizar os impactes negativos e/ou potenciar os impactes positivos do 

projecto. Para complementar a análise da CA, foram ainda solicitados pareceres a entidades 

externas à CA (AFN e Águas de Portugal) com relevância para o tipo de projecto e sua 

localização, e efectuada uma visita de reconhecimento ao local do projecto. 

A avaliação efectuada permitiu concluir que o projecto provoca, a nível geral, impactes negativos, 

locais e significativos, resultantes da ocupação da área de exploração, do uso de maquinaria e 

explosivos utilizados na exploração, e da britagem e expedição do material extraído. 

Quanto ao uso do solo e o ordenamento do território, o projecto gera impactes negativos 

numa óptica de análise a médio/longo prazo, na medida em que condiciona as decisões a tomar 

para o desenvolvimento futuro do uso do solo. Por outro lado, induz uma dinamização da 

economia local e regional, promovendo o desenvolvimento da região, como a 

manutenção/instalação de indústrias do sector da cerâmica nas proximidades do projecto. 

Refira-se que em termos de uso do solo a maior parte da área da pedreira corresponde a área 

intervencionada/explorada, sendo de assinalar a área a sul ainda ocupada por vegetação com 

eucaliptos e subcoberto de matos importante. A desmatação constituiria assim a principal acção 

desencadeadora de impactes. Considera-se que o impacte induzido será minimizado assumindo 

a articulação do avanço da lavra com a recuperação do solo. Contudo, a recuperação das áreas 

já exploradas, nomeadamente dos degraus já explorados e abandonados, não se verifica 

actualmente. 

Quanto ao ordenamento do território, considera-se que o projecto acautel as orientações do 

PROT-OVT, através da implementação do PARP bem como as disposições do PDM de Alenquer. 

Verifica-se igualmente que as áreas de REN não são afectadas e que embora a área de 

ampliação se encontre abrangida por servidão militar da Força Aérea Portuguesa, esta entidade 

considera que o projecto é compatível com esta zona de servidão. 

Os impactes negativos sobre a socioeconomia são no geral em termos de perturbação das 

populações (ruído e poeiras), destacando-se a proximidade de casas habitadas da localidade da 

Ota (a sul), da Atouguia das Cabras (a oeste) e outras (a nordeste), contudo minimizáveis através 

das condicionantes e medidas específicas preconizadas no presente parecer, e controláveis por 

planos de monitorização da qualidade do ar e ruído. Por outro lado, a manutenção de postos de 
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trabalho (n.º 12) e o contributo para o desenvolvimento da economia local, o que num contexto de 

enfraquecimento progressivo do mercado de trabalho, constituem aspectos positivos. 

No que respeita à qualidade do ar, considera-se ainda que o acesso à pedreira, os acessos não 

asfaltados no interior da área de exploração, o desmonte de calcário, os stocks sem protecção e 

as operações realizadas na unidade de britagem, são as principais fontes de emissão de 

partículas em suspensão. Da apreciação do EIA, foi possível verificar que os níveis de 

concentração de PM10 são superiores ao limite legal nos receptores sensíveis considerados, 

respectivamente, na habitação localizada a 260 m oeste da área do projecto, junto à povoação 

Atouguia das Cabras e junto a uma habitação localizada a 430 m a sudeste da área do projecto, 

na localidade da Ota. Este local situa-se na direcção do vento dominante. Para tal, devem ser 

aplicadas as medidas de controlo de poeiras, bem como o plano de monitorização preconizado 

no EIA. 

Quanto ao ruído, a análise efectuada permite prever que a pedreira venha a cumprir, ao longo 

das várias fases de lavra e nos receptores sensíveis com ocupação humana considerados, os 

requisitos acústicos aplicáveis, não se prevendo, portanto, impactes negativos significativos em 

termos de ruído. No entanto, porque ainda assim se registarão previsivelmente acréscimos de 

ruído nos receptores avaliados, considera-se que as medidas de minimização constantes do 

presente (Anexo 3) devem ser adoptadas. 

Os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, dado o potencial risco de contaminação 

com hidrocarbonetos (consequência de derrames acidentais) do rio da Ota e do aquífero 

subjacente, pertencente ao sistema aquífero Ota-Alenquer. O sistema aquífero Ota-Alenquer 

assume localmente grande importância no abastecimento público da população, sendo que, 

nomeadamente, a cerca de 700 m a sul se localizam as captações de abastecimento público da 

EPAL da Ota. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os impactes negativos são particularmente devido à 

remoção de solo de cobertura e ao desmonte contribuindo para o aumento da vulnerabilidade do 

aquífero à poluição. Caso ocorram derrames acidentais de óleos e afins, descarga acidental de 

efluentes, infiltração de partículas sólidas e infiltração de águas industriais, os impactes são 

considerados negativos significativos, e muito significativos se afectarem a qualidade da água 

das captações para abastecimento público da da EPAL. Além disso, e apesar de não previsto no 

EIA, deve considerar-se à medida que a exploração avança em profundidade a possibilidade do 

nível freático ser intersectado, com a consequente diminuição da disponibilidade hídrica das 

captações da EPAL a sul. Contudo, estes impactes são evitados se forem implementadas de 

forma eficaz as medidas de minimização e controláveis através dos planos de monitorização 

expostos neste parecer. 

Os principais impactes negativos ao nível dos recursos hídricos superficiais, resultam da 

destruição da rede hidrográfica, com alteração do padrão do escoamento superficial, diminuição 

da infiltração, com aumento da escorrência superficial e da erosão hídrica. Destaca-se a 

exploração da área a ampliar na zona oeste, contíguo ao Canhão da Ota, que poderá originar 

alteração dos padrões da escorrência superficial, com consequências no regime hidrológico no 

rio da Ota. A qualidade da água do rio da Ota poderá ainda ser afectada pela deposição de 

poeiras originadas pela circulação dos camiões, pelo arrastamento de sólidos de granulometria 

fina, pela ocorrência de derrames com óleos e afins, e pela descarga na rede hidrográfica das 

águas bombadas do fundo da corta, tal como previsto no EIA, o que gera um negativo 

significativo. 

A paisagem, a ecologia e a geomorfologia, e o peso da afectação do Canhão da Ota. O 

Canhão da Ota constitui um dos mais valiosos tesouros do património natural, histórico e cultural 

do concelho de Alenquer, apresentando características geomorfológicas da maior relevância a 

nível nacional. 
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No que respeita aos aspectos paisagísticos conclusivos, considera-se que a fase de exploração 

implicará naturalmente e sempre alterações da paisagem pelas perturbações e impactes 

decorrentes da natureza deste tipo de actividade. O facto da exploração, desactivação e 

recuperação final, se fazerem numa escala temporal elevada (44 anos) significa que se está 

perante uma perturbação duradoura no tempo, ainda que estas estejam previstas ocorrerem 

faseadamente. Durante a exploração das fases propostas (fases 1, 2, 3 e 4), o impacte visual 

potencial, comparativamente à actual situação, será mais significativo, não só porque há um 

aumento gradual para o dobro da área actualmente perturbada e por isso mais intenso, como há 

um aumento de área, de onde essa mesma perturbação é visível. 

A área de expansão, correspondente à Fase 1 e prevista desenvolver-se para S-SE, é a que 

potencialmente maior impacte visual terá sobre a povoação da Ota, reforçado pela maior 

proximidade (1 km) e sobre o IC2, que sofre duplicação da extensão afectada. 

No que se refere ao impacte sobre o Canhão da Ota, verifica-se que os limites propostos para a 

ampliação da exploração, nas áreas correspondentes à Fase 1 e Fase 2, não garantem a sua 

integridade física e visual. Inclusivamente, verificou-se na visita, que actualmente já se encontram 

ambas parcialmente comprometidas, quer na área de depósito de inertes de reserva, quer na 

área das instalações da britagem, que cumulativamente não cumprem os limites da área 

licenciada. Considerando que é tido como um dos mais relevantes vales em canhão das regiões 

calcárias portuguesas e cujo valor cénico se considera excepcional e único no contexto regional e 

nacional, a par do seu valor natural e geomorfológico, revela-se necessário e como forma de 

precaução condicionar a proposta de ampliação, através da limitação da expansão da área de 

exploração e a criação de uma zona de defesa que apresente maior largura, do que a proposta. 

Assim, se visa salvaguardar o bem em causa, no que se refere à necessidade de: assegurar a 

estabilidade das vertentes e escarpas (devido aos rebentamentos/vibrações); minimizar os efeitos 

de uma eventual e potencial menor disponibilidade hídrica para a vegetação da vertente do vale; 

redução das poeiras (consequentemente de depósito sobre a vegetação e sua afectação) e 

redução do impacte visual. 

Assim, a minimização dos impactes da actividade extractiva na zona oeste da pedreira passa 

pelo afastamento dos locais de maior actividade no processo de laboração da pedreira ao 

Canhão da Ota, criando uma zona de defesa. A concretização desta zona de defesa, para as 

áreas licenciadas em exploração passa pela rápida extracção do recurso com a finalidade de 

libertar estas áreas da exploração, para efeitos da sua recuperação paisagística no menor curto 

espaço de tempo. Para efeitos de novas áreas de ampliação a zona de defesa deverá ser 

assegurada logo à partida não permitindo que a mesma seja afectada pela exploração e qualquer 

tipo de trabalhos de desmonte ou vazamento de terras. Para as áreas que extravasam o limite 

licenciado deve proceder-se de imediato à sua recuperação e integração paisagística. Estas 

medidas deverão ser repercutidas no plano de pedreira e constar nas prioridades do PARP cuja 

concretização deverá ser executada de imediato. 

No que se refere à salvaguarda de eventuais vestígios arqueológicos, estando-se perante um 

território com grande potencial arqueológico, devem ser implementadas medidas de minimização, 

destacando-se aquelas a adoptar numa fase prévia ao inicio da exploração, designadamente, a 

avaliação espeleo-arqueológica da Ocorrência 4 – Algar, localizada na área de incidência directa 

do projecto, cujos resultados devem ser previamente ao licenciamento, remetidos à autoridade de 

AIA para análise. 

Dos resultados da consulta pública, verifica-se que a ampliação da Pedreira Serra da Atouguia 

origina algum conflito relacionado com a proximidade do projecto ao Canhão da Ota (a oeste), às 

captações da EPAL (a sul) e os problemas derivados da expansão da pedreira para sul na 

qualidade de vida das populações (poeiras e paisagem). Alertam para a importância da 

manutenção da cortina arbórea, propondo ainda a inclusão de condicionantes/medidas 

mitigadoras, salvaguardadas no presente documento. O parecer conjunto da Alambi e Quercus 

solicita especificamente a não aprovação da ampliação da pedreira para a zona do Canhão da 
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Ota, salientando a importância deste local ímpar em termos ambientais e paisagísticos. 

Considera que as necessidades da exploração foram sobreavaliadas, referindo que os 

indicadores revelam que a oferta excede largamente a procura, nomeadamente, as montanhas 

de inertes…de armazenamento da pedreira constituem por si só um claro indicador de que as 

vendas não correspondem às expectativas. Apresenta ainda preocupações no que se refere à 

recuperação paisagística que actualmente não se verifica. A Câmara Municipal de Alenquer 

pronuncia-se, entre outros, sobre a impraticabilidade das características do novo traçado da via 

Ota/Atouguia proposto no EIA.  

 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável à ampliação da pedreira Serra da Atouguia, 

condicionado à não exploração e qualquer actividade relacionada, para além do actual limite, 

considerado licenciado, em toda a extensão que confina com o Canhão Flúvio-Cársico da Ota, 

cumulativamente com as demais condicionantes e a aplicação das medidas de minimização 

expressas neste parecer, destacando-se: 

 Delimitar uma faixa de protecção ao Canhão Flúvio-Cársico da Ota, em pelo menos 20 

metros. A delimitação da zona  de defesa deve na fase prévia ao desmonte ser objecto 

de apreciação do ICNB. 

 Proceder de imediato (ano corrente) à recuperação paisagística da área actualmente 

ocupada como depósito de britas, sensivelmente entre os vértices 28 e 38 (área não 

licenciada), contígua ao Canhão Fluvio-Cársico da Ota. 

 Efectuar a recuperação paisagística à medida que a lavra avança. 

 Alterar o plano de lavra de forma a que a área sul ainda não intervencionada, incluída na 

fase 1, seja a última fase de exploração. Esta fase só deverá ser iniciada depois de 

verificado o cumprimento do PARP, alterado de acordo com o presente parecer, nas 

restantes áreas. 
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Anexo 1 

Pareceres Externos à CA 

 AFN 

 Águas de Alenquer 
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Figura 1 – Enquadramento nacional e regional da área de ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” 
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Figura 2 – Enquadramento local da área de ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” 
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ANEXO 3 

Condicionantes / Medidas de Minimização / Planos de Monitorização 

Identificação 

Designação do Projecto: Projecto de Ampliação da Pedreira “Serra da Atouguia” 

Tipologia de Projecto: Anexo I, nº18 
Fase em que se encontra 

o Projecto: 
Projecto de Execução 

Localização: Freguesia de Abrigada e da Ota, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa 

Proponente: SECIL BRITAS, S.A 

Entidade licenciadora: 
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação 

(DR LVT/MEI) 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 3 Junho de 2011 

 

Proposta de Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Não realizar trabalhos de exploração na zona proposta a ampliar, a oeste, contígua 
ao Canhão Fluvio-Cársico da Ota, entre os vértices 1 e 21, sendo interdito o 
depósito de materiais, vazamento de terras e qualquer actividade associada à 
exploração. 

2. Delimitar uma faixa de protecção ao Canhão Fluvio-Cársico da Ota, em pelo 
menos 20 metros. A delimitação da zona de defesa deve na fase prévia ao 
desmonte ser objecto de apreciação do ICNB. 

3. Proceder de imediato e no prazo de uma ano à recuperação paisagística da área 
actualmente ocupada como depósito de britas, sensivelmente entre os vértices 28 
e 38 (área não licenciada) contígua ao Canhão Fluvio-Cársico da Ota. Para o 
efeito, apresentar, para aprovação, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
previamente ao licenciamento a proposta de recuperação, e posteriormente enviar 
os relatórios trimestrais até à conclusão da recuperação de toda a faixa exterior ao 
actual limite licenciado. 

4. Proceder à reformulação do plano de pedreira, que inclui o plano de lavra e o 
plano ambiental e de recuperação paisagística (PARP), de acordo com as 
condições definidas no presente documento. A reformulação do plano de pedreira 
deve ser entregue à autoridade de AIA para aprovação, previamente ao 
licenciamento. 

5. Efectuar, previamente ao início da exploração, e apresentar à autoridade de AIA, 
dando conhecimento à Câmara Municipal de Alenquer, um estudo hidrogeológico 
de modo a poder aferir quanto à existência de conexão hidráulica entre a área da 
pedreira e as captações da EPAL, e confirmar o sentido N-S do fluxo de água 
subterrânea N-S. Este estudo deve ainda atender aos seguintes aspectos: 

a) Realizar um conjunto de medições dos níveis piezométricos nos furos da 
pedreira, e nas captações da EPAL, em situações representativas de 
níveis hidrostáticos e hidrodinâmicos. 

b) Georreferenciar as cotas do furo da pedreira e das captações da EPAL. 
c) Realizar ensaios de caudal específicos nas captações da EPAL com o 

objectivo de avaliar a existência de interferência da extracção nas 
captações da EPAL nos níveis medidos nos furos da pedreira, e assim, 
confirmar a existência de conexão hidráulica. 

d) Recorrer a ensaios com traçadores, a injectar nos furos da pedreira, 
procurando-se a sua assinatura nas captações da EPAL, e/ou em outras 
exsurgências/captações localizadas a sul da pedreira do mesmo sistema 
aquífero, de modo a confirmar o sentido de fluxo subterrâneo. 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2332) 

2 / 9 
Projecto de Ampliação da Pedreira “Serra da Atouguia” 
(Projecto de Execução) 

 

e) Confirmando-se a conexão hidráulica entre a área do projecto e as 
captações da EPAL e outras localizadas a sul, o plano de monitorização 
da qualidade da água subterrânea (indicado em baixo em secção própria) 
deve ser ajustado no que respeita à periodicidade de amostragem, que 
deverá ser mensal, e aos locais de amostragem, designadamente, nos 
furos da pedreira e nas captações da EPAL. Deve ainda ser estudada a 
necessidade da eventual limitação da exploração em profundidade (a 
uma cota mais elevada) de forma a que a espessura da zona não 
saturada do aquífero subjacente não seja consideravelmente diminuída, 
aumentando-se assim, ainda mais, a vulnerabilidade à poluição. 

 
 

Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto 

Medidas de minimização e de compensação 

Fase prévia à exploração 

Gerais 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3 e 24. 

2. Dotar o posto de abastecimento de gasóleo com uma bacia de retenção e separador de hidrocarbonetos. 

3.  Adequar o local de armazenagem de óleos, procedendo à sua impermeabilização, para a prevenção de 
potenciais derrames e contaminação do solo e aquífero, subjacentes.  

4. Dar formação a todos os funcionários da obra, em matéria de protecção e sensibilização ambiental para a 
contenção de contaminantes, com o objectivo de prevenir e minimizar a ocorrência de derrames, podendo 
assim qualquer trabalhador intervir de imediato em caso de acidente. 

5. Elaborar um plano de segurança que contemple e acautele os riscos de poluição provocados por mau 
funcionamento ou deficiente manutenção do estabelecimento industrial (que inclui a unidade de lavagem, as 
instalações sanitárias e oficina de manutenção de equipamentos), devendo para estas situações, estarem 
planeados e prontos a activar, procedimentos de segurança (nomeadamente, meios de contenção de 
descargas/derrames). 

6.  Acordar, juntamente com a Câmara Municipal de Alenquer, a relocalização do caminho público proposto. 
Estudar a viabilidade de criação de um caminho junto ao extremo sul da propriedade confinando com a serra 
da Ota e que tem ligação à estrada do Barrunho. 

7. Efectuar a avaliação espeleo-arqueológica da Ocorrência 4 – Algar, localizada na área de incidência directa 
do projecto. Esta avaliação deverá ser efectuada por arqueólogo com experiência neste tipo de trabalhos, 
tendo em conta ainda a possível necessidade de recorrer a desobstruções. Esta tarefa deve ser conjugada 
com a prospecção geológica, caso se julgue necessário. Se forem detectados vestígios arqueológicos, deve 
ser apresentada a sua caracterização, localização em cartografia, avaliação de impactes e respectivas 
medidas de minimização. Os resultados destes trabalhos devem ser enviados à Autoridade de AIA de modo a 
ser devidamente apreciados pela CA, em fase prévia ao licenciamento. 

 

Fase de Exploração 

Gerais 

8. Proceder à rega (de forma regular e sistemática) por aspersão de água dos caminhos não asfaltados no 
interior das áreas de exploração e nos seus acessos. O cumprimento rigoroso do controlo de poeiras e outros 
resíduos, deve além disso estar em conformidade com os requisitos do Estado Maior da Força Aérea 
(EMFA). 

9. Dotar as britadeiras de dispositivos de despoeiramento. 

10. Garantir que o transporte de materiais se efectua de forma acondicionada limitando-se a emissão de poeiras 
ao longo do seu percurso. 

11. Manter o acesso à pedreira e caminhos internos em boas condições de circulação e segurança, por aplicação 
de “tout venant” ou mesmo de um pavimento betuminoso para o caminho exterior de acesso sujeito a maiores 
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movimentações de veículos. 

12. Adoptar regras de trânsito específicas (nomeadamente restrições à velocidade) através de sinais de trânsito 
justapostos nas várias vias atravessadas pela circulação de tráfego pesado associado ao projecto. Deve 
igualmente limitar a velocidade de circulação dos veículos no interior da pedreira. 

13. Vedar as bacias de decantação 

14. Efectuar vistorias regulares à área da pedreira e respectivo registo para verificar o estado de conservação da 
vedação e sinalização, e das vias de circulação de tráfego pesado associado ao projecto 

15. Durante o desmonte do maciço, todo o material rochoso que possa constituir risco de desabamento ou queda 
de fragmentos para patamares ou rampas deve ser convenientemente saneado. Este tipo de risco pode ser 
reduzido através da implementação de sistemas de drenagem superficial com desenvolvimento longitudinal 
aos taludes. 

16. Condicionar as acções de desmonte do maciço rochoso a tiro que estão previstas, às características do 
explosivo de forma a evitar o taqueamento (fracturação artificial) secundário. 

17. Limitar as acções de decapagem do solo às zonas estritamente indispensáveis à ampliação da área da corta 
da pedreira 

18. Utilizar a água em circuito fechado e a definição de um destino final para as lamas. 

19. Adoptar uma solução que impeça a infiltração das águas que se acumulam no fundo da corta, 
nomeadamente das águas industriais. Se a solução a adoptar for a bombagem destas águas e a sua 
restituição à rede de drenagem natural, deve ser assegurada a sedimentação dos finos antes da sua 
descarga na rede hídrica. Deve dar conhecimento à APA no sentido de acordar quanto aos pontos de 
descarga, não devendo em caso algum ser efectuada a descarga para o Vale do Canhão da Ota. 

20. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

21. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 
envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

22. Implementar um plano de gestão de resíduos integrado no plano de pedreira, que garanta a correcta gestão e 
manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados à pedreira, nomeadamente, óleos e 
combustíveis, através da sua recolha e condução ao depósito/destino final apropriado (devidamente 
credenciado pela Agência Portuguesa do Ambiente), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de 
acidentes e de eventuais contaminações.  

23. O risco de eventual intersecção da zona saturada do aquífero subjacente deve ser antecipado e controlado 
através da monitorização permanente do nível freático, através da colocação de piezómetros. O número e 
localização dos piezómetros deverá ser tal que permita um conhecimento inequívoco da profundidade do 
nível freático e suas variações espaciais e temporais. Caso se verifique o risco de vir a ser afectado a 
profundidade da exploração deverá ser limitada. 

24. Construir sistemas de drenagem das águas pluviais a circundar as zonas em exploração. 

25. Comunicar à ARH Tejo a ocorrência de singularidades cársicas, de forma a identificar possíveis caminhos 
preferenciais de transporte de contaminantes para o aquífero subjacente. 

26. Proibir a descarga de qualquer tipo de efluente para terrenos envolventes ou para linhas de água periféricas, 
nomeadamente os efluentes provenientes da instalação social e sanitária. 

27. Assegurar a manutenção e revisão periódicas por parte de empresa especializada da fossa séptica estanque 
e do depósito de combustível. 

28. Manter o período de laboração da pedreira restrito ao período diurno (7h-20h), de forma a evitar a ocorrência 
de impactes significativos (incomodidade) nos receptores sensíveis mais expostos. 

29. As pegas de fogo devem continuar a ser executadas em horário pré-estabelecido, das 10h-12h30. 

30. Proceder à insonorização da central de britagem aquando da sua relocalização. 

31. Qualquer aquisição de equipamento produtivo deve considerar as opções relativas à insonorização das 
componentes mecânicas mais ruidosas. 

32. Os equipamentos a utilizar na pedreira devem cumprir os requisitos do Decreto-lei nº221/2006, de 8 de 
Novembro, ou de outro diploma antecessor que lhe for aplicável, em substituição da medida indicada na pág. 
IV.61 do relatório síntese. 

33. Efectuar a manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos parasitas que neste tipo de 
equipamentos pesados são sempre consideráveis (folgas, gripagem de rolamentos, vibrações por desgaste 
de peças, escapes danificados, etc.). 

34. Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de acesso, uma vez que a 
velocidade está directamente relacionada com o nível sonoro emitido pelo equipamento (motor, transmissão, 
interacção pneu/piso, etc.). 

35. Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se possível, diminuir a 
intensidade sonora das sirenes de marcha atrás, que se revelam particularmente ruidosas em alguns 
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equipamentos. 

Medidas Específicas - Património 

36. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
durante as fases de desmatação e decapagem (até se atingirem níveis arqueologicamente estéreis). Este 
acompanhamento deverá contar na equipa com um arqueólogo especialista em pré-história, devidamente 
autorizado pela Tutela. Estas acções deverão ser realizadas de acordo com o faseamento dos trabalhos, em 
toda a área de intervenção, de forma a tornar viável o acompanhamento arqueológico dado não se justificar a 
permanência de um arqueólogo durante toda a fase de exploração. 

37. O acompanhamento deverá realizar-se também durante abertura de novos caminhos, zona de instalações 
auxiliares e áreas de depósitos temporários (limite noroeste da pedreira), de forma continuada e efectiva pelo 
que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, deverá ser garantido o 
acompanhamento de todas as frentes. 

38. Os trabalhos, durante a fase preparatória e fase de exploração, poderão ficar suspensos, caso sejam 
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 antes de serem devolvidas à exploração. 

39. Caso durante a fase de desmonte forem detectadas cavidades, o responsável pela pedreira deverá contactar 
uma equipa de arqueologia com experiência neste tipo de trabalhos e devidamente autorizada pela tutela, de 
modo a proceder-se à avaliação do local. 

40. Na área assinalada como Ocorrência n.º 1 - Atouguia das Cabras – Achados isolados, Paleolítico/Neo-
Calcolítico, providenciar uma desmatação cuidadosa devidamente acompanhada por arqueólogo especialista 
em pré-história e autorizado pela Tutela. Após esta desmatação, proceder a uma prospecção arqueológica de 
modo a verificar se existem vestígios. Caso surjam vestígios o arqueólogo fica obrigado a comunicar de 
imediato ao IGESPAR.I.P o tipo de 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. 

Fase de desactivação 

41. No que se refere à desactivação, e um ano antes do término de vida útil do projecto, deve ser submetido, para 
aprovação, à autoridade de AIA um plano de desactivação, o qual deve contemplar, entre outros, os seguintes 
aspectos: 

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

b. 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. 

Plano de Pedreira (Plano de Lavra e PARP) 

Plano de Lavra 
 
O plano de lavra deverá ser alterado de forma a que a área sul ainda não intervencionada, incluída na Fase 1 prevista 
no EIA, seja a última fase de exploração. Esta fase só deverá ser iniciada depois de verificado o cumprimento integral 
do PARP, alterado de acordo com o presente documento, nas restantes áreas. 

 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 
 
O PARP deve ser alterado de modo a atender aos seguintes aspectos: 
 

Aspectos Gerais 

 Cada patamar e talude (bancada) superior associado deverá ser recuperado assim que cesse a exploração 
nesse nível/cota, sempre em respeito com a segurança dos trabalhos que se desenvolvam no nível ou níveis 
inferiores. 
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 Cada patamar deve ter uma pendente de 10% no sentido do tardoz do talude (bancada) de forma a 
assegurar a estabilidade das terras (estéreis e vegetal) colocadas em fase de recuperação e 
consequentemente das plantações propostas. 

 Os patamares e respectivas bancadas, terminada a sua exploração, deverão apresentar uma superfície o 
mais texturada e irregular possível, de forma a potenciar a criação de condições para a colonização e 
instalação da vegetação natural potencial.  

 As três bancadas superiores, de maior cota e mais expostas visualmente, devem ser alvo de uma modelação 
mais suave. Para além da superfície texturada, deverão ainda ser modelados com pendentes mais suaves do 
que as propostas de 75º, que não potencia a colonização e o crescimento da vegetação.  

 Sobre o depósito de estéreis a colocar no tardoz do talude e ao longo do patamar, para além da camada de 
terra vegetal de cobertura prevista, deve igualmente prever bolsas de terra vegetal com um volume de 1 
metro cúbico de terra vegetal, espaçadas de 5m, para permitir a plantação de árvores. 

 Toda a área perturbada, exterior ao actual limite licenciado, na encosta do Vale do Canhão da Ota, e no 
mínimo até ao limite proposto para a ampliação, deverá ser meticulosamente limpa e removidos todos e 
quaisquer entulhos e terras de aterro actualmente existentes na área não licenciada. 

 A zona de defesa deve ser redesenhada a partir do actual limite licenciado, em particular na zona de stock e 
unidade de britagem. A zona de defesa ficará inserida na faixa de vegetação, com largura de 20m, proposta 
como faixa de protecção ao Canhão da Ota. 

 O cordão de terras existente na envolvente da exploração deve recuar e ser reconstruído no limite interior da 
faixa de protecção, devendo na restante extensão ser beneficiado e fechado nos troços que se apresentem 
interrompidos. 

 Na base exterior do talude do cordão, depois de reconstruído, e em toda a extensão que confina com o Vale 
do Canhão da Ota, deve ser colocada, uma vedação, no mínimo com um metro de altura, que deverá ser 
mantida em bom estado. A rede a utilizar deve ser do tipo rede ovelheira, fixa a postes de madeira tratada. A 
vedação visa o controle de pessoas sobre a encosta do canhão da Ota, devendo contudo assegurar a 
permeabilidade da fauna. Nesses termos, o critério para a colocação da vedação deverá obedecer ao 
seguinte: 

o A fixação da base da rede deverá situar-se a 20 cm acima do nível do solo. 
o A malha deverá ser colocada de forma inversa. Isto é, dado que a rede ovelheira não possui uma 

malha uniforme, as malha mais apertadas deverão ficar para cima. 
o Deverá ainda ser alertado que não será permitida a colocação de arame farpado na parte superior 

da rede, atendendo que existem inúmeros dados de fauna sinistrada que fica presa no mesmo. 

 No lado exterior da rede (lado do Canhão da Ota e toda a extensão da área dos stocks) deverão ser 

plantadas árvores e arbustos autóctones, de forma a constituir uma cortina vegetal estratificada, densa e 
multiespecífica, que constituirá a faixa de 20 metros de protecção ao Canhão da Ota. Estes exemplares 
deverão apresentar um porte já significativo, devendo os mesmos ser tutorados. 

 Toda a faixa de terreno fora do actual limite licenciado, na zona dos stocks e unidade de britagem, deve ser 
objecto de recuperação paisagística, considerando operações de limpeza, de remoção completa de 
pavimentos existentes, escarificação, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de 
forma tão naturalizada quanto possível, revestimento com terra vegetal e sementeira e plantação. 

 O aterro existente na zona da britagem, fora do limite licenciado, na encosta do Vale do Canhão da Ota, 
deverá ser modelado de forma a conferir-lhe uma modelação mais orgânica e natural. Deverá procurar 
estabelecer um perfil sinusoidal. De forma a potenciar a instalação da vegetação natural e a plantar, deverá 
ser criado um patamar ou mais, se se considerar mais adequado. Os patamares e taludes formados deverão 
ser recuperados através da colocação de terra vegetal e sementeira e plantações. Deverão ser plantadas 
árvores e arbustos autóctones, de forma a constituir uma cortina vegetal estratificada e multiespecífica 
prevista como faixa de protecção. Estes exemplares deverão apresentar um porte já significativo, devendo os 
mesmos ser tutorados. 

 Avaliação do grau de sucesso e estado de recuperação da área anteriormente recuperada e eventual 
estabelecimento de medidas correctivas ao nível de colocação de terra vegetal, sementeiras e plantações 
dos três estratos herbáceo-arbustivo-arbóreo. 

 A recuperação do aterro de estéreis actualmente existente, deverá ser alvo de uma modelação que suavize 
os actuais taludes e que quebre as respectivas pendentes. A intervenção deve preconizar o estabelecimento 
de dois ou mais patamares e deverá procurar estabelecer pendentes mais suaves e de perfil sinusoidal, de 
forma a potenciar a instalação e manutenção da vegetação. A intervenção deve atender à futura deposição e 
retirada de estéreis para a recuperação paisagística da pedreira. Durante a modelação dos patamares, 
deverá prever-se a colocação de bolsas de terra com 1 metro cúbico de terra vegetal, com um compasso de 
plantação adequado às espécies arbóreas a plantar. Após a modelação deverá proceder-se a uma 
sementeira inicial de herbáceas em toda a superfície dos taludes e patamares. Deverá ser seguida da 
plantação de árvores e arbustos autóctones, em particular nos patamares, de forma a constituir uma cortina 
vegetal estratificada e multiespecífica. Estes exemplares deverão apresentar um porte já significativo, 
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devendo os mesmos ser tutorados. 

 As sementeiras nas bancadas (taludes) e patamares em geral deverão ser feitas, se necessário, recorrendo a 
hidrossementeira, temporalmente separadas para espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas. 

 A plantação nas bancadas a cotas superiores deve prever a utilização de espécies arbustivas e arbóreas 
autóctones com dimensão considerável à data de plantação, devendo conformar uma cortina mais densa, 
estratificada, multiespecíficas. 

 O Plano de Plantação deverá incluir as espécies indicadas no EIA, mas também as espécies arbóreas 
autóctones, constantes do número 2 e 3 do art.º 27.º do PROF do Oeste para a Sub-região homogénea 
Região Oeste Sul (Decreto Regulamentar n.º 14/2006). A proposta de plantação para o estrato arbóreo não 
deve restringir-se ao Pinus pinea e Pinus halepensis. Assim, é recomendável a utilização das espécies de 

porte arbóreo elencadas e sugeridas no PROF pelo que, a plantação deverá apresentar maior diversidade de 
espécies e proporções variáveis, possibilitando diferentes composições e maior versatilidade de aplicação às 
diferentes situações/localizações das áreas a recuperar, em particular das mais sensíveis e expostas 
visualmente. Deverá atender-se inclusive à necessidade de considerar a utilização de espécies, dentro das 
referidas no PROF, com crescimento mais rápido nas situações mais prementes na recuperação. Igualmente 
se recomenda as espécies da flora local e autóctone, constantes no levantamento realizado no âmbito do 
EIA. Deverão ser discriminados os diferentes portes e dimensões dos exemplares arbustivos e arbóreos, 
para as diferentes áreas que requerem tratamento diferenciado. 

 O layout apresentado “Plano Geral de Recuperação Paisagística” para a zona de enchimento, deverá ser 
reavaliado, tendo em consideração as pretensões consagradas no PROF do Oeste para a Sub-região 
homogénea Região Oeste Sul, no que diz respeito em particular ao modelo de silvicultura e função a 
incentivar e privilegiar para aquela sub-região, e que inclui naturalmente as espécies florestais. 

 Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias. 

 Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 
comportamento invasor em território nacional. 

 Em todas as situações referidas de plantação de vegetação deverá ser assegurada as dotações de rega 
adequadas para a fase de estabelecimento da vegetação tendo não só em consideração a época do ano, 
como as situações esporádicas mais desfavoráveis. 

 Deverá apresentar medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que observem a salvaguarda e protecção 
da vegetação existente - medidas de protecção à zona radicular, fogo, químicos, soterramento, excesso de 
água, danos físicos e mecânicos. 

 Deverá ser equacionado proceder à modelação final do terreno do fundo da corta, de forma mais orgânica 
(em relevo irregular) e não de nível e mais artificializada, assegurando no entanto uma drenagem eficaz, de 
forma a não criar zonas depressionárias no terreno, que constituam bacias de acumulação de água e 
comprometam a vegetação proposta. Para tal deverá haver a preocupação de na fase de enchimento se 
acautelar o depósito de terras que levem à criação de camadas impermes perto da superfície. 

 Deverá ser elaborado e apresentado um Plano de Manutenção/Monitorização detalhando os procedimentos a 
implementar, com a calendarização para o conjunto de operações básicas de manutenção do revestimento 
vegetal, que o mesmo deve observar - regas periódicas, fertilizações, ressementeiras, retanchas/substituição, 
limpezas e cortes de vegetação – a executar durante a exploração e nos dois anos após a desactivação e a 
recuperação das áreas finais, de forma a garantir uma correcta instalação e um desenvolvimento eficaz da 
vegetação proposta. 

Fase Prévia ao Desmonte 

 Plantação e manutenção de cortina arbórea e arbustiva, densa, com vegetação de folha persistente, para 
todo o perímetro da exploração actual e prevista, com uma largura de 30 metros nos limites S e SE e NE, e 
20 metros no restante perímetro, de forma a que estas possam apresentar um porte mais desenvolvido, no 
início da exploração. 

 Toda a vegetação arbustiva e arbórea presente nas áreas não afectadas por movimentos de terras, deverá 
ser protegida e recuperada, limitando-se o abate de árvores ao estritamente necessário. 

 A desarborização e desmatagem deverá ocorrer apenas nas faixas de terreno envolvente à frente de 
desmonte, dado estar previsto que estas acções se realizem de forma faseada ao longo de todo o período de 
exploração. 

 Nas acções de desarborização e/ou desmatação a verificar-se existirem áreas ou núcleos colonizados por 
espécies vegetais exóticas invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao das restantes espécies, devendo ter 
em consideração que se devem realizar anteriormente à época de produção de flor e semente. O material 
vegetal ou resíduos vegetais resultante do corte, deverá mesmo assim ser alvo de remoção, transporte e 
eliminação eficiente e cuidada. 

 Nas acções de decapagem e remoção das terras de áreas que venham a verificar-se invadidas por espécies 
exóticas invasoras, devem revestir-se de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação, 
não devendo nunca, ser reutilizadas como terra vegetal nem armazenadas em conjunto ou misturadas com 
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as terras isentas de sementes de forma a não propagar as espécies com carácter invasor agressivo. 

 Deve ser realizada a decapagem, de forma faseada, da camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora 
do banco de sementes das espécies autóctones, removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 
2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas mas assegurando que é 
feito em áreas planas e bem drenadas, devendo inclusive ser protegidas contra a erosão hídrica. 

 

Fase de Exploração - Desmonte 

 Durante esta fase, todas as áreas afectadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas e à medida 
que cessem ou não, as diferentes frentes de exploração deverão ir sendo recuperadas, de forma faseada e 
progressiva, segundo as orientações constantes no PARP.  

 A recuperação destas áreas, inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, descompactação 
do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras 
vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone, 
plantada ou não.  

 No que se refere, em particular às acções de recuperação das bancadas, estas deverão ocorrer à medida 
que ficam libertas do desmonte e no mais curto intervalo de tempo.  

 Deve ser assegurado que toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e 
ressementeiras, respeita os critérios (porte e dimensões) definidos e igualmente estabelecidos no PARP e no 
Plano de Manutenção.  

 Deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, 
de modo a verificar a recuperação da flora e vegetação.  

 Deverão ser tomadas medidas correctivas nas zonas que eventualmente apresentem sinais de erosão, 
principalmente em taludes, decorrentes da drenagem superficial, eventualmente com recurso com recurso a 
plantações e outras soluções de engenharia natural, materiais susceptíveis de minimizar o impacte visual. 

 Deverão ser previstas e implementadas medidas dissuasoras e/ou de protecção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, animais, veículos - aos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

 Devem ser realizadas regas periódicas por aspersão, com água reciclada das bacias de sedimentação, das 
áreas sujeitas a movimentações de terras durante o período seco, de modo a diminuir as poeiras em 
suspensão. 

 Deve ser equacionada a possibilidade de mudança gradual da totalidade ou de parte dos depósitos de inertes 
(stocks) para áreas de menor cota, eventualmente já exploradas, de forma a minimizar a sua exposição e 
impacte visual e emissão de poeiras.  

 

Fase de Desactivação 

 Durante e após esta fase, nos anos posteriores à desactivação, deverá igualmente verificar-se, a 
continuidade na implementação das orientações constantes no PARP e no respectivo Plano de Manutenção. 
Deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, 
de modo a verificar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, deverão ser tomadas medidas 
correctivas de zonas que eventualmente apresentem sinais de erosão, principalmente em taludes, 
decorrentes da drenagem superficial.  

 Assegurar que toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e ressementeiras, 
respeita os critérios de espécies, porte e dimensão a estabelecer no PARP. 

 O aterro/enchimento até às cotas previstas no PARP deverá assegurar, pelas suas características de 
granulometria, composição, camadas, e níveis de compactação, de que não ocorrerá formação camadas 
impermes com consequente acumulação de água à superfície.  

 Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo para cobertura, deverá ser dada atenção especial à 
sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

 Os acessos abertos, que não tenham utilidade posterior, após desactivação, devem ser desactivados e re-
naturalizados. A recuperação destas áreas, inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, 
descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 
revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e 
crescimento da vegetação autóctone, plantada ou não. 

Medidas de Compensação 

 Concretizar a recuperação de outras pedreiras ambientalmente degradadas e abandonadas no concelho de 
Alenquer, como referido no EIA, e com a maior brevidade possível. 
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Programas de Monitorização 

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. 

Recursos Hídricos Subterrâneos – Qualidade da Água e Nível Freático 

Objectivo: 

Fornecer evidência objectiva sobre a eventual contaminação das águas subterrâneas, alterações do nível freático e 
sobre a eventual afectação do escoamento subterrâneo e eventual afectação de captações de água subterrânea, em 
particular as captações da EPAL, no caso de se confirmar a conexão hidraúlica entre este ponto de água e a pedreira. 

Parâmetros a monitorizar: 

O programa de monitorização deve incluir a avaliação dos seguintes parâmetros: pH, hidrocarbonetos dissolvidos, 
ferro, manganês, condutividade eléctrica, CQO, CBO5, oxigénio dissolvido, SST e nível piezométrico. 

Locais de amostragem, leitura ou observação: 

Para a monitorização da qualidade da água subterrânea, deverá ser analisada a qualidade da água dos furos 
existentes na pedreira, nomeadamente nos furos 363/111 e 363/103. 

Para a monitorização do nível piezométrico, devem ser considerados, para além dos furos da pedreira, captações 
existentes próximas da pedreira (instaladas no mesmo sistema aquífero), nomeadamente no furo desactivado 
localizado a montante, denominado como campo 3, e na captação 376/51 localizada a jusante. Devem ainda ser 
construídos piezómetros (no mínimo três) instalados no mesmo sistema aquífero de modo a antecipar e impedir a 
intersecção da zona saturada do aquífero. A definição do número e localização dos piezómetros deverá permitir um 
conhecimento inequívoco da profundidade do nível freático e suas variações espaciais e temporais. 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários: 

Os constantes do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, ou outros que vierem a ser estabelecidas em legislação que 
revogue este Decreto-Lei. 

Frequência de amostragem, leitura ou observação: 

A frequência de amostragem para análises da qualidade da água subterrâneas deve ser semestral efectuada em 
época de águas baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos meses. A periodicidade dos 
relatórios de monitorização deve ser anual. Os relatórios devem ser apresentados igualmente à Administração da 
Região Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo). 

Caso se verifique a conexão hidráulica entre a área da pedreira e as captações da EPAL, a frequência de 
amostragem para análises da qualidade da água subterrâneas deve ser inicialmente mensal. Em caso de derrame 
acidental de potenciais contaminantes, deve o caso ser de imediato comunicado à Câmara Municipal de Alenquer, 
para que se actue em conformidade com a situação, no mais curto espaço de tempo, accionando medidas de 
segurança e ambientais, de molde a minimizar qualquer tipo de impacte, tendo em conta a importância para o 
concelho, da água subterrânea a proteger e do ecossistema em geral, na área em causa. 

A periodicidade de monitorização do nível hidrostático dos pontos inventariados (nos locais de amostragem acima 
referidos) deve ser trimestral, se possível sempre nos mesmos meses. 

Duração do programa: 

O período de monitorização da qualidade da água subterrânea deve ser efectuado na fase prévia à exploração, 
durante toda a fase de exploração e 3 anos após a sua cessação. 

Critérios de avaliação de desempenho: 

A degradação da qualidade da água relativamente ao Valor Máximo Recomendável (VMR) e ao Valor Máximo 
Admissível (VMA) constantes do Anexo I do Decreto-Lei n.º236/98 de 1 de Agosto. 

Verificando-se desvios, devem ser identificadas as fontes de poluição e intervir sobre as mesmas de modo a 
minimizar o impacte. Destacam-se para este tipo de actividade as medidas de descontaminação de solos com 
hidrocarbonetos, verificação e melhoria do estado das áreas de estaleiros de apoio à exploração (impermeabilização), 
medidas de reforço da inspecção sobre o estado de manutenção dos equipamentos e da sua revisão periódica, 
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monitorização da maquinaria de modo a evitar derrames e controlo da circulação na área do projecto. Caso os 
registos do nível freático antevejam a possível intersecção da zona saturada do aquífero, deve ser limitada a 
profundidade da exploração de modo a impedir esta situação. 

Os planos de monitorização podem ser objecto de revisão a pedido do proponente à ARH Tejo, ou por decisão desta 
entidade. A periodicidade da execução da amostragem e respectivos relatórios, e os parâmetros a monitorizar 
poderão ser revistos, em função do registo histórico dos dados obtidos. 

 

Qualidade do Ar 

Implementar o plano de monitorização de qualidade do ar definido no EIA para os quatro receptores, indicados na 
Figura IV.3 do EIA que correspondem aos locais caracterizados na situação de referência, salvaguardando que em 
situação de reclamação, devem ser efectuadas medições no local em causa imediatamente após a reclamação. Esse 
local deve, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. Verificando-se desvios dos níveis da 
qualidade do ar deve ser identificada a causa e implementar medidas de minimização e de correcção. 

Ruído 

Relativamente ao plano apresentado no EIA, considera-se de alterar os seguintes aspectos: 

Local de amostragem 
Os indicados na Figura V.1 e coincidentes com os avaliados no EIA. 

Frequência e período de amostragem 
Uma campanha durante a fase mais crítica de cada fase do plano de lavra; cada campanha terá tantas medições 

quantas as necessárias para cumprir a norma NP ISO1996 e documentos técnicos associados. 

Sem prejuízo do exposto, devem ser seguidas as restantes orientações constantes do documento “Notas técnicas 

para elaboração de relatórios de monitorização de ruído (APA, Nov.09)”. 

 

Património 

Para além do previsto nas medidas para a fase prévia e fase de exploração, torna-se necessário que anualmente seja 
feita uma avaliação da zona por um arqueólogo de modo a verificar a situação relativamente às cavidades cársicas. 

Vibrações 

Implementar um plano de monitorização das vibrações, visando a medição periódica dos níveis de vibração junto às 
edificações mais próximas da pedreira. Deve além disso, no caso de surgirem situações de incomodidade, ser 
tomadas medidas de minimização que deverão ser eminentemente preventivas em detrimento de medidas correctivas. 
Relativamente às medidas preventivas, e na ausência da possibilidade de intervir na relocalização e/ou no reforço das 
estruturas na envolvente, as intervenções deverão passar pelo redimensionamento dos diagramas de fogo, por 
exemplo, alterando o tipo de explosivo, a proporção dos diferentes tipos de explosivo, o lay-out dos furos, etc 

 




