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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Plano de Pedreira para ampliação da pedreira “Serra da 
Atouguia” foi elaborado pela Visa - Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, 
S.A., sob solicitação do proponente SECIL BRITAS, S.A. (adiante designada SECIL BRITAS). 

A SECIL BRITAS faz parte do Grupo SECIL que tem como núcleo central da actividade a produção de 
cimento. Fundada em 1930, a SECIL é uma das principais empresas produtoras de cimento em 
Portugal, com uma produção anual na ordem de 4 milhões de toneladas de cimento e assegura mais 
de 35% das necessidades do mercado de cimento em Portugal. O Grupo SECIL integra ainda um 
conjunto de cerca de 40 empresas que opera em áreas complementares como a produção de betão, 
pré-fabricados de betão, cal hidráulica, rebocos, revestimentos, fibrocimentos e a exploração de 
pedreiras.  

A tipologia de projecto, em fase de projecto de execução, consiste no licenciamento da ampliação de 
uma pedreira de calcário industrial com cerca de 59 ha para um total de cerca de 81 ha. Este projecto 
encontra-se sujeito a procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme 
determinado no n.º 18 do anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro. 

A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos da alínea b) do ponto 1 
do Artigo 7º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de 
Novembro. A entidade licenciadora do projecto é a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do 
Ministério da Economia e Inovação, nos termos do ponto i) da alínea b) do n.º 2 do artigo 11º do 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. 

No Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado entre Maio de 2009 e Julho de 2010, são avaliados 
os impactes associados à implementação do projecto de ampliação da pedreira “Serra da Atouguia”.  
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2. LOCALIZAÇÃO 

A pedreira “Serra da Atouguia” integra o núcleo de pedreiras da Serra da Atouguia. Localiza-se na 
Serra da Atouguia, sítio de Abrigada, freguesia de Abrigada e freguesia da Ota, concelho de Alenquer, 
distrito de Lisboa, a cerca de 6,5 km a Norte de Alenquer (Figura 1 e Figura 2). 

O acesso à pedreira faz-se a partir do entroncamento existente ao km 45, da Itinerário Complementar 
(IC 2), na direcção Oeste, para uma estrada pavimentada, que leva ao interior da exploração de 
calcários da pedreira “Serra da Atouguia”. 

Na envolvente da pedreira “Serra da Atouguia”, as localidades mais próximas 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 pedreira “Serra da Atouguia” está integralmente inserida numa propriedade pertencente à SECIL 
BRITAS que possui uma área de cerca de 105 ha.  
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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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3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA 

A pedreira “Serra da Atouguia” está localizada na margem esquerda do rio da Ota, entre as povoações 
de Ota, Bairro e Atouguia das Cabras. Cerca de 4 km para Noroeste localiza-se a Serra de Montejunto, 
classificada como Área de Paisagem Protegida. 

A pedreira “Serra da Atouguia” está inserida na bacia hidrográfica do rio da Ota, que é afluente da 
margem esquerda do rio de Alenquer, já no seu troço final, que por sua vez é afluente da margem 
direita do rio Tejo e tem, na região, um desenvolvimento Noroeste-Sudeste até à povoação da Ota. 

A pedreira situa-se próximo de um vale muito encaixado a Sul de Atouguia das Cabras, que abre para 
montante e para jusante. O vale do rio da Ota separa núcleo de exploração de calcários da Serra da 
Atouguia. 

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROT-AML) a área da pedreira localiza-se na Unidade Territorial nº 7 - Oeste Florestal -Reordenar e 
recuperar as áreas de indústria extractiva. 

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) a área da pedreira localiza-se na 
Sub-região homogénea Região Oeste Sul, onde os modelos gerais de silvicultura a aplicar deverão ter 
como 1ª função a protecção, 2ª função a silvo pastorícia e a caça e 3ª função produção. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Alenquer a área de intervenção do Projecto 
insere-se em Espaços de Indústria Extractiva (Existentes). Na Planta de Condicionantes a área 
encontra-se igualmente classificada como Espaços de Indústria Extractiva (Existentes) e integra áreas 
pertencentes à Reserva Ecológica Nacional. Integra ainda a servidão da Base Aérea da Ota n.º 2, o 
Perímetro florestal da Serra da Ota e a Reserva Ecológica Nacional. 

Finalmente, realça-se 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.  

A área de implantação do Projecto apresenta as seguintes características (Figura 3): 
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A área de implantação do Projecto: 

- [1] Pedreira “Serra da Atouguia; 

- [2] Aterro; 

- [3] Quinta (futuros escritórios); 

- [4] Eucaliptos; 

Envolvente da área de ampliação:  

- [5] Povoação Atouguia das Cabras; 

- [6] Pedreiras (2 pedreiras de agregados uma delas não está a laborar e 2 pedreiras de calçada); 

- [7] N1/IC2; 

- [8] Povoação Ota; 

- [9] Ribeira da Ota/Canhão da Ota; 

- [10] Armazéns. 

Figura 3 -Características da área de intervenção e envolvente próxima 
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4. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A SECIL BRITAS é titular da licença de exploração da pedreira “Serra da Atouguia” desde 2005, no 
entanto, a sua exploração teve início há mais de 20 anos. A pedreira “Serra da Atouguia” encontra-se 
licenciada, desde 1991, com o número 4963. O pedido de licenciamento foi instruído com o 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de 
Junho, tendo-se obtido parecer favorável. 

Em 1993, a empresa então proprietária da pedreira “Serra da Atouguia” fundiu-se com a empresa 
proprietária da pedreira vizinha, denominada “Vale das Corças”, (licença da Câmara Municipal de 
Alenquer n.º 5162). Para além destas pedreiras a empresa era também detentora de outras 
propriedades contíguas onde se tinha procedido à identificação do recurso mineral. Com o fim de 
racionalizar a exploração do recurso mineral e a recuperação conjunta da área, propôs-se à Direcção 
Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT) a unificação das pedreiras e ampliação da 
área licenciada. 

Em Novembro de 1994, deu-se início ao procedimento de licenciamento da ampliação da área de 
exploração, abrangendo as duas pedreiras, tendo o procedimento sido instruído com um Estudo de 
Impacte Ambiental, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho. Em Setembro 
de 1996 a então proprietária da pedreira é notificada do parecer desfavorável emitido no âmbito do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, com o fundamento de que “O projecto agora em 

avaliação corresponde a um significativo alargamento da exploração continuada de calcários (para 

brita e tout-venant) durante cerca de 100 anos...” . 

Em Fevereiro de 1995 foi aprovado o Plano Director Municipal (PDM) de Alenquer, nos termos do qual 
é delimitada uma área para exploração de calcário, classificada como “Espaços de Indústria 
Extractiva”, definidos no respectivo regulamento como zonas que se destinam a “criar condições para 
a definição de área de reserva e áreas cativas”. Faz-se notar que a totalidade dos terrenos objecto do 
pedido de licenciamento e ampliação da pedreira “Serra da Atouguia”, iniciado em 1994, se localizam 
em Espaços de Indústria Extractiva”. 

Após decisão do desfavorável relativamente ao EIA apresentado, a DRE-LVT, propôs a realização do 
“Estudo Integrado de Impacte Ambiental e Recuperação Paisagística para as Pedreiras de Atouguia” 
(EIARP), com o objectivo de obviar às dificuldades administrativas resultantes do processo 
licenciamento da pedreira “Serra da Atouguia” e compatibilizar a actividade extractiva das unidades 
industriais vizinhas em laboração na Serra da Atouguia. 

O EIARP elaborado procedia à definição da exploração e da recuperação conjunta de todas as 
explorações existentes no núcleo da Serra da Atouguia, tendo-se ainda realizado o Estudo de Impacte 
Ambiental conjunto.  
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A elaboração do EIARP foi acompanhado e aprovado, em 2000, por uma comissão composta pelas 
seguintes entidades: DRE-LVT, Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCR-LVT), Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais (DRARN-LVT)1, Direcção Geral do 
Ordenamento do Território (DGOT), Câmara Municipal de Alenquer e as Juntas de Freguesia da Ota e 
da Abrigada. No entanto, e após se ter verificado que o EIA do EIARP não detinha condições para ser 
apresentado a procedimento de AIA, à luz da legilação em vigor, à data o Decreto-Lei n.º 186/90, este 
processo acabou por ficar suspenso e não ter qualquer sequência. 

Em Maio de 2003, requereu-se junto da DRE-LVT, a junção das duas pedreiras denominadas “Serra 
da Atouguia” (licenciada na DRE-LVT, com 31 ha) e “Vale das Corças” (licenciada na Câmara 
Municipal de Alenquer com 28 ha), tendo sido elaborado um Plano de Pedreira que organizou o 
processo de licenciamento das duas explorações, numa única, denominada “Serra da Atouguia”, com 
o n.º 4963, ao abrigo dos art.os 34º e 36º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, e adaptando 
as pedreiras de acordo com as exigências do art.º 63º do referido diploma. O Plano de Pedreira então 
realizado regulou os trabalhos de exploração, tendo-se obtido a aceitação por parte da DRE-LVT. 

Actualmente, a pedreira é explorada pela SECIL BRITAS que pretende proceder à sua ampliação de 
59 ha para 81 ha. 

 

                                                                 
1 A DRAOT LVT e a CCR LVT constituem actualmente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo – CCDR-LVT 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O Plano de Pedreira constitui um vasto documento técnico que descreve todas as actividades 
associadas à existência da pedreira. O Plano de Pedreira foi elaborado de acordo com o estabelecido 
no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de 
Outubro, e uma vez que se trata de uma pedreira da classe 1 inclui os seguintes documentos técnicos: 

• o Plano de Lavra, que descreve o método de exploração propriamente dito, os sistemas de 
extracção e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as instalações auxiliares, e 
que garante a gestão racional da pedreira, com claras vantagens para o aproveitamento do 
recurso mineral e para a qualidade do ambiente na sua envolvente. Neste, destaca-se ainda o: 

−  o Plano de Deposição ou Aterro que visa definir a metodologia de gestão dos resíduos 
resultantes da exploração do calcário bem como materiais inertes provenientes do exterior, 
bem como o modo como será modelada a corta, com vista a minimizar os impactes ambientais 
negativos e a devolver à área condições para que se possa proceder à recuperação ambiental 
da área.  

−  o Plano de Segurança e Saúde, que tem o objectivo de auxiliar a gestão da segurança, 
higiene e saúde no trabalho da pedreira, apresentando uma análise de riscos (com indicação 
das principais medidas de segurança a implementar para a sua minimização), bem como os 
planos de prevenção adoptados ao nível da sinalização e circulação, da protecção colectiva, 
da protecção individual, dos meios de emergência e de primeiros socorros, referindo ainda o 
modo como são organizados os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

−  o Plano de Monitorização, que constitui uma medida de gestão ambiental da pedreira e visa 
controlar a evolução dos principais impactes ambientais negativos devido às actividades da 
pedreira, e foi formulado em função dos resultados directos da elaboração do EIA; 

• o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) onde são definidas as acções de 
recuperação a implementar, designadamente, a estrutura verde a implantar após a modelação 
final da pedreira; 

• e o Estudo de Viabilidade Económica, em que é efectuada a análise económica da exploração, 
atendendo às características do recurso mineral e aos objectivos do projecto definidos. 

Salienta-se que o Plano de Pedreira foi elaborado a par com o Estudo de Impacte Ambiental pelo que 
já incorpora as medidas de minimização por este definido. 
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Os principais objectivos que se pretendem alcançar são: 

• Racionalizar a exploração do recurso mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e 
compatibilizar a pedreira com o espaço envolvente em que se insere, durante e após as 
actividades de exploração; 

• Reconverter paisagisticamente o espaço afectado pela pedreira, em concomitância com o 
desenvolvimento da lavra, através da implementação PARP, possibilitando desde logo a gradual 
requalificação ambiental dos espaços afectados. 

• Minimizar os impactes ambientais induzidos pelo projecto através da adopção de medidas 
preventivas e correctivas cuja eficácia será avaliada por actividades de monitorização 
contempladas no Plano de Monitorização definido. 

As técnicas utilizadas para a gestão produtiva da pedreira não irão variar substancialmente das que 
têm vindo a ser utilizadas nos últimos anos. De facto, as operações de extracção, remoção e 
transporte utilizarão os equipamentos actualmente em funcionamento, existindo apenas a sua 
substituição gradual, em função do estado de conservação desses equipamentos e dos sucessivos 
avanços tecnológicos. 

A totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 54 873 000 t de calcário industrial 
vendável, resultando cerca de 9 798 750 m3 de material estéril (terras e pedras). Atendendo às 
reservas existentes, a exploração deverá estar concluída em cerca de 37 anos, considerando uma 
produção de 1 500 000 t/ano, estimando-se um fluxo da ordem dos 28 camiões/hora. 

Destaca-se ainda que a exploração da pedreira será faseada, de forma a garantir que, logo que sejam 
atingidas as cotas finais de lavra, cada zona afectada seja imediatamente recuperada. 

Antes de cada fase da exploração, será executado um conjunto de operações preparatórias com vista 
garantir a segurança, o bom aproveitamento do calcário e a protecção ambiental. A primeira dessas 
operações é a desmatagem (retirada da vegetação) que será realizada por fases, à medida das 
necessidades da escavação. De seguida proceder-se-á à decapagem (remoção da terra vegetal 
superficial), efectuada por uma retroescavadora, funcionando com o balde (pá) rente ao solo. O solo 
resultante da decapagem será guardado para posterior utilização na recuperação paisagística da área 
da pedreira. 

A exploração da pedreira será feita com recurso a explosivos, escavando primeiro os degraus 
superiores, a partir dos degraus já existentes. Durante a escavação os degraus terão no máximo 15 m 
de altura e os patamares terão cerca de 15 m. No final, final da fase de exploração os degraus terão 
cerca de 10 m de altura e 10 m de largura. 
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Figura 4 – Ilustração das actividades de produção da pedreira. 

Esta metodologia permite racionalizar o aproveitamento do recurso mineral em termos técnicos e 
económicos e, simultaneamente, minimizar os impactes ambientais, libertando de imediato áreas para 
a recuperação paisagística, tal como já foi referido. 

O faseamento proposto para a lavra é composto por 4 fases e pode-se descrever do seguinte modo: 

Fase 1 – Desmonte da zona Sul com avanço das frentes aí existentes até atingirem o limite da área 
definida para esta fase. No final desta fase será iniciada a relocalização da instalação de britagem e 
lavagem de rocha e das instalações sociais e de apoio à pedreira para Nordeste da área a licenciar, 
onde existe actualmente uma construção. Serão ainda realizados os trabalhos de relocalização do 
caminho público que actualmente intersecta a área a explorar e que poderá passar para o limite Norte 
da área a licenciar. A relocalização do caminho público está a ser analisada com a Câmara Municipal 
de Alenquer e com a Junta de Freguesia de Abrigada. Nesta zona foi deixada uma faixa para a 
construção do acesso e a zona de defesa à escavação. A exploração desta fase terá uma duração de 
cerca de 10 anos; 

Fase 2 – Continuação do avanço das frentes da Fase 1 para Norte até atingirem o limite da área 
definida para a Fase 2 e aprofundamento até à cota 60 m. Conclusão dos trabalhos de relocalização 
da instalação de britagem e lavagem de rocha e das instalações sociais e de apoio à pedreira para 
Nordeste da área a licenciar. A exploração desta fase terá uma duração de cerca de 17 anos; 

Fase 3 – Continuação do avanço das frentes da Fase 2 para Norte até atingirem o limite da área de 
escavação da Fase 3 e aprofundamento até à cota 60 m. No final desta fase serão desmanteladas, a 
central de britagem e as instalações sociais e de apoio. A exploração desta fase terá uma duração de 
cerca de 9 anos; 

Fase 4 – Conclusão da exploração através do alargamento das frentes da Fase 2 e 3. A exploração 
desta fase terá uma duração de cerca de 2 meses. 

 

REMOÇÃO TRANSPORTE EXPEDIÇÃO TRATAMENTO DESMONTE 
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A filosofia inerente à recuperação paisagística da pedreira “Serra da Atouguia” consiste, 
essencialmente, na colocação de estéreis e de material exógeno, de modo a garantir um substrato 
adequado à instalação de revestimento vegetal. Não sendo viável a reposição da topografia original 
procurou-se, assim, criar as condições adequadas para a sobrevivência da vegetação.  

Na Figura 5 apresenta-se a estratégia de exploração e recuperação da pedreira, com avanço 
simultâneo das duas actividades. 

 

Figura 5 - Esquema exemplificativo da exploração e da recuperação. 

O PARP será aplicado em 3 estágios distintos em termos de modelação do terreno e de implantação 
de vegetação, que se sistematizam seguidamente: 

Intervenção Inicial – Fase 0 – Implantação de uma cortina arbórea nos limites N, NW e W, nas zonas 
de maior acessibilidade visual a fim de para garantir a adequada atenuação dos impactes associados 
à exploração da pedreira. Recuperação do aterro de estéreis existentes na zona Este da pedreira de 
modo a diminuir o impacte visual bastante significativo sobre a paisagem envolvente. Estes trabalhos 
serão efectuados num prazo de 4 anos. 

Recuperação (Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4) – As intervenções de integração paisagística na Fase 
1, 2, 3 e 4 terão início após o encerramento da correspondente fase da lavra e o respectivo 
enchimento parcial até obtenção das cotas finais de projecto. 

As operações associadas à recuperação passarão pelo enchimento da área escavada com os 
materiais de aterro disponíveis, modelação final da área, para ajustamento de pormenor às cotas 
previstas, espalhamento da terra viva, sementeira e plantação das espécies preconizadas.  

Prevê-se assim, uma duração de cerca de dez anos para a Fase 1, dezassete anos para a Fase 2, 
nove anos para a Fase 3 e cerca de dois meses para a Fase 4. Deste modo, a conclusão das fases de 

ZONA 
RECUPERADA 

ZONA EM 
RECUPERAÇÃO 

ZONA A 
EXPLORAR 

ZONA EM 
EXPLORAÇÃO 

Sem Escala 
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recuperação estão dependentes da conclusão dos trabalhos de aterro da corta e da disponibilidade de 
materiais de enchimento. Assim, estima-se que a sua conclusão, cinco anos após a finalização dos 
trabalhos de lavra, ou seja, cerca de 42 anos após o licenciamento.  

Manutenção – A última fase corresponde às operações de manutenção e conservação da vegetação, 
o que decorrerá durante um período de 2 anos. Refere-se à fase de desactivação da pedreira e é, por 
isso, uma etapa crucial uma vez que é nela que deverá haver uma maior preocupação de integração 
entre as diversas áreas recuperadas e destas com a envolvente. 

  

Figura 6 – Plano Geral de Recuperação Paisagística 
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Deste modo, a duração total prevista para a intervenção de recuperação será de cerca de 44  anos, 
nos quais se consideram já os 2 anos dedicados às operações de manutenção e conservação da 
vegetação. 

A ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” irá manter 12 postos de trabalho, recebendo os 
trabalhadores formação específica para as actividades que irão desenvolver. O horário de laboração 
da pedreira terá a duração de 40 horas semanais, restritas aos dias úteis no período diurno, 
estendendo-se a sua actividade a todo o ano.  

6. ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE, PREVISÃO DE IMPACTES E 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO. 

O objectivo do EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao 
projecto de ampliação da pedreira “Serra da Atouguia”, com base na situação actual, de forma a 
projectar as medidas que garantam a viabilidade do projecto. 

No EIA foram analisadas duas alternativas: 

• A implementação deste Projecto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos 
impactes que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do Projecto, face à 
situação de referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de Projecto em 
análise e as características da localização proposta, admite-se que os impactes negativos gerados 
pela laboração da pedreira irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente biofísico, 
concentrando-se os impactes positivos sobre aspectos de natureza sócio-económica. 

• A não implementação deste Projecto – alternativa que se afigura de abordagem complexa 
atendendo, desde logo, à inclusão da área de intervenção em “Espaços de Indústria Extractiva 
(Existentes)”, encontrando-se subjacente, nesta classificação do espaço, a importância do recurso 
mineral e seu aproveitamento. Neste contexto, importa ainda referir que a SECIL BRITAS detêm 
uma área licenciada de 59 ha, contribuindo este projecto para a ampliação da pedreira em 22 ha. 
Assim, deve sempre considerar-se a perspectiva de execução de um Projecto de pedreira para 
esta área que, podendo ser distinto na sua forma, induziria, no essencial, a mesma tipologia e a 
mesma magnitude de impactes. 

A área de intervenção do projecto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes 
ambientais potencialmente afectadas, abrangendo aspectos biofísicos, sócio-económicos, culturais, de 
planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma 
das componentes ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de minimização específicas. 

O clima da região em estudo é um clima temperado em que a estação seca coincide com o Verão. 
O vento provem essencialmente de Norte. Relativamente ao clima, não se prevê que as actividades 
decorrentes da ampliação da pedreira venham a ter impactes. No entanto, verificou-se que algumas 
características climáticas, por exemplo os ventos e a chuva, poderão influenciar a dispersão de 
poeiras. 
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A pedreira “Serra da Atouguia” insere-se num extenso maciço calcário. A rede de drenagem, que se 
desenvolve predominantemente nas encostas do relevo calcário, é bastante encaixada. Merece 
especial destaque o rio da Ota, localizada imediatamente a Sudoeste da pedreira, que se desenvolve 
no maciço calcário num vale bastante encaixado, chegando a atingir desníveis da ordem dos 120 m 
entre o vale do rio e o relevo envolvente. Em relação à geomorfologia, o impacte que resulta da 
modificação do relevo, é permanente e irreversível, uma vez que os estéreis não são suficientes para 
repor a topografia inicial, apesar de se receberem materiais (rochas e pedras limpas provenientes do 
exterior), para enchimento. As operações de recuperação paisagística serão simultâneas à 
exploração, pelo que existirão apenas depósitos temporários de estéreis e de terra vegetal. Nestas 
condições, conclui-se que os impactes, sendo negativos, serão pouco importantes e temporários. 

Relativamente à geologia, o maciço rochoso dos “Calcários de Ota” encontra-se frequentemente 
carsificado, resultado da dissolução dos calcários e das infiltrações de água, ao longo de fracturas que 
facilitaram o seu preenchimento por terras , no entanto, não existem quaisquer aspectos de interesse 
particular que importe preservar, pelo que não existem impactes gerados importantes gerados pelo 
projecto. 

A área da pedreira insere-se numa zona de cabeceiras de linha de água de afluentes da ribeira da 
Ota. Esses afluentes possuem uma importância muito reduzida em termos regionais, só tendo água 
quando há chuva torrencial. Ao nível dos recursos hídricos superficiais, não se prevê que haja 
qualquer impacte; de facto, dadas as características de permeabilidade das formações calcárias, 
verifica-se que não existem linhas de água na área de ampliação ou sua envolvente próxima, com 
excepção do rio da Ota. O projecto prevê a instalação de sistemas de drenagem que encaminhem as 
águas para o interior da corta onde se infiltrará, pelo que não são arrastados materiais para o rio da 
Ota. Na fase de desactivação, a implantação de vegetação garante que cesse qualquer tipo de 
impacte que eventualmente se possa verificar. 

Em termos hidrogeológicos, a área de intervenção insere-se no Sistema Aquífero Ota - Alenquer, que 
se encontra a mais de a mais de 100 m de profundidade. A cerca de 700 m a Sul localizam-se as 
captações da EPAL da Ota. Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos não se prevê a 
ocorrência de impactes resultantes da escavação do maciço calcário, uma vez que o projecto não irá 
interceptar qualquer lençol de água existente na região. No Plano de Monitorização proceder-se-á  

Actualmente, a qualidade das águas superficiais na envolvente da pedreira é de má qualidade em 
resultado da descargas da ETAR e da actividade agrícola e pecuária. A qualidade da água poderá ser 
afectada pelas actividades extractivas devido ao arrastamento ou deposição de partículas de poeiras 
ou por derrame acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos utilizados na 
exploração e transporte dos calcários. O impacte das partículas de poeiras na qualidade da água é 
considerado pouco importante, uma vez que não existem linhas de água permanentes que as 
transportem. O derrame de óleos e lubrificantes na água ou no solo poderá resultar de uma situação 
acidental, num curto espaço de tempo e de âmbito muito localizado, pelo que o impacte resultante, 
embora negativo, é considerado pouco importante. 
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Para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas procedeu-se a colheitas de águas na 
área da pedreira e ena sua envolvente, tendo-se verificado que as acções desenvolvidas no âmbito da 
actividade extractiva, na generalidade, não afectam a qualidade da água. Os principais impactes 
negativos poderão ser devidos a alguma descarga acidental de esgotos das instalações sociais ou no 
caso de se derramem acidentalmente óleos ou combustíveis, que poderiam afectar as águas 
subterrâneas. Perante uma eventual situação de acidente, o impacte na qualidade das águas seria 
negativo, sobretudo se não fossem tomadas medidas imediatas de controlo. No âmbito do Plano de 
Monitorização determinou-se a realização de análises semestrais para eventual detecção de 
poluentes. 

Quanto à qualidade do ar, os níveis de poeiras medidos nos 4 locais, na envolvente da pedreira 
“Serra da Atouguia” e do núcleo de pedreiras onde está inserida, são relativamente reduzidos, sendo 
cumpridos os valores limite legais em todas as medições. Destaca-se que este tipo de actividade 
implica a emissão de poeiras. Considera-se ainda que os impactes negativos cumulativos associados 
à laboração da pedreira “Serra da Atouguia” e de outras pedreiras a laborar no núcleo serão pouco 
significativos, temporários e reversíveis. Sendo cumpridos os valores limite legais desde que se 
proceda ao controlo das emissões por aspersão de água, especialmente nos caminhos internos da 
pedreira, contribuindo seguramente para a redução drástica dos níveis de concentração de poeiras no 
ar. Realizando-se a aspersão dos acessos/caminhos, não são de esperar situações em que as 
concentrações poeiras no ar atinjam níveis superiores ao legislado, pelo que os impactes gerados 
embora negativos são pouco importantes. O Plano de Monitorização considera a medição das poeiras. 

A pedreira “Serra da Atouguia” encontra-se inserida no Núcleo de exploração de calcários da Serra da 
Atoiuguia, pelo que é de destacar que esta não é a única fonte de ruído a nível local. As principais 
fontes de ruído estão ligadas à laboração dos equipamentos associados aos trabalhos de desmonte e 
às unidades de britagem das pedreiras existentes no núcleo. Os níveis de ruido medidos nos 3 locais 
na envolvente da pedreira “Serra da Atouguia” são relativamente reduzidos, sendo cumpridos os 
valores limite legais em todas as medições. O tráfego de viaturas pesadas constitui também uma 
importante fonte de ruído. Considera-se que o projecto não deverá conduzir a alterações importantes 
ao nível do ambiente sonoro e os valores limite estabelecidos pela legislação serão cumpridos pelo 
que se espera que os impactes negativos associados à ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” 
sejam pouco importantes. Quanto aos impactes cumulativos resultantes da laboração conjunta das 
pedreiras do núcleo, considera-se que ocorrer um acréscimo muito ligeiro nos níveis de ruído ambiente 
sem que, no entanto, ocorra a violação dos limites aplicáveis. O Plano de Monitorização considera a 
medição do ruído. 

As explosões necessárias para retirar o calcário na pedreira originam vibrações, que poderão ter 
impactes negativos. No entanto, as medições efectuadas e a análise realizada permitem assegurar 
que as vibrações provocadas pela exploração da pedreira não implicam qualquer perigo para as 
construções existentes na envolvente. Ao nível das vibrações induzidas pelos desmontes irão ocorrer 
impactes negativos cumulativos. No entanto, estes impactes serão pouco significativos uma vez que 
se prevê o integral cumprimento dos valores limite. O Plano de Monitorização considera a medição das 
vibrações. 
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Os solos presentes na área de intervenção são essencialmente solos calcários e apresentam 
bastantes limitações para a utilização agrícola. A área de ampliação da pedreira encontra-se 
actualmente ocupada por matos e árvores dispersas. O Plano de Pedreira prevê a retirada das terras 
de cobertura, mais férteis, o seu armazenamento, tratamento e posterior colocação nas zonas a 
recuperar. Deste modo, independentemente da capacidade produtiva que os solos em causa 
apresentam, considera-se que os impactes associados ao projecto serão pouco importantes, uma vez 
que os solos aqui presentes serão preservados. 

No que respeita à flora e à vegetação, foram feitos levantamentos de campo, tendo-se verificado que 
existem essencialmente áreas de matos. Os resultados do trabalho efectuado indicam que a flora e a 
vegetação da área de projecto se apresentam maioritariamente alteradas, verificando-se que na 
envolvente também ocorrem outras explorações de inertes. Como principais impactes destacam-se a 
destruição da vegetação, devido, sobretudo, às desmatações que antecedem a escavação, à abertura 
de caminhos, à melhoria de acessos e às movimentações de terras, bem como a degradação da 
vegetação, pelo aumento das poeiras na envolvente à pedreira. Nos dois casos, os impactes são 
considerados negativos mas minimizáveis pela implementação faseada do PARP.  

Relativamente à presença de fauna selvagem, a área em estudo apresenta um valor moderado/baixo. 
Assim, considerando que a actividade da pedreira já existe, não se prevê a existência de impactes 
muito importantes.  

Quanto aos impactes cumulativos, as áreas de exploração das pedreiras do núcleo não se 
desenvolvem em contínuo o que, associado ao facto de entre elas ainda existir áreas naturais que 
constituem uma reserva genética para a posterior renaturalização das áreas a afectar permite concluir 
que os impactes cumulativos são negativos, mas pouco significativos. 

Para a avaliação da afectação da paisagem, analisaram-se a sua qualidade e sensibilidade. No que 
respeita aos impactes visuais da pedreira prevê-se que as afectações resultantes sejam pouco 
importantes destaca face ao relevo e à ocupação do território na envolvente à área da pedreira. 
Também a plantação de vegetação, ao longo do limite Este da pedreira “Serra da Atouguia”, 
impossibilita a observação da pedreira. Concluiu-se, assim, que os impactes sobre a paisagem são 
globalmente negativos, mas, temporários e reversíveis porque o projecto pressupõe a recuperação 
paisagística de todas as áreas exploradas. 

A grande maioria dos impactes paisagísticos cumulativos é gerada durante a fase de exploração das 
pedreiras existentes na envolvente, considerando-se, por isso, que estes serão significativos mas, na 
sua quase totalidade temporários, uma vez que há a assunção de que, de acordo com a legislação em 
vigor, em todas elas se procederá à implementação de um Plano Ambiental e de Recuperação e 
Paisagística. 
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Figura 7 – Núcleo de pedreiras da Serra da Atouguia e acessos 
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Como referido no capítulo da localização e das características gerais da área, na envolvente da 
pedreira “Serra da Atouguia” localizam-se algumas povoações: Atouguia das Cabras, Bairro, Ota e 
Abrigada, onde foram identificados os locais mais próximos da pedreira e se procedeu à medição do 
ruído, da qualidade do ar (poeiras) e se tem vindo a acompanhar as vibrações resultado da utilização 
de explosivos para o desmonte do material. Após análise das medições efectuadas, verifica-se que 
não se ultrapassam os valores legais. Quanto aos veículos pesados em circulação, o acesso à 
pedreira “Serra da Atouguia” faz-se por acesso asfaltado exclusivo da pedreira, a partir do IC 2. 

Já a avaliação dos impactes de um projecto associado à indústria extractiva, sobre a sócio-economia, 
é a que apresenta maior complexidade. De facto, a determinação da sua importância não se pode 
aferir simplesmente pelos empregos directos que cria ou pelo seu volume de facturação, dada a 
importância que assume para a viabilidade de toda uma fileira industrial que abastece o sector da 
Construção Civil e Obras Públicas. Com efeito, é sobre a sócio-economia que irão incidir os impactes 
positivos mais importantes, quer localmente quer a um nível mais abrangente. Os impactes do projecto 
são, na sua generalidade positivos, sendo muito importantes à escala regional e local, pois garantirão 
a manutenção de emprego directo e, igualmente, muito relevantes ao nível da manutenção e criação 
de emprego indirecto, contribuindo de forma importante para a diversificação do tecido económico 
local. 

Foram ainda realizados cálculos que permitiram verificar que, com a ampliação da pedreira “Serra da 
Atouguia”, aumentariam os valores de ruído, poeiras e vibrações, no entanto mantêm-se abaixo dos 
valores legais admissíveis. Como já referido, a SECIL BRITAS procederá à monitorização do ruído, 
poeiras e vibrações. 

O potencial impacte da pedreira “Serra da Atouguia” ao nível das interferências com o tráfego e 
acréscimo da degradação do pavimento sobretudo do IC2, poderá actuar de forma cumulativa, 
constituindo impactes negativos embora pouco significativos. Contudo, este impacte dilui-se na 
diversidade da rede viária a utilizar tendo em conta os potenciais destinos dos materiais extraídos. 

O eventual impacte cumulativo ao nível da libertação de poeiras e de ruídos que acontecem com a 
exploração da pedreira é negativo, mas de um modo geral pouco significativo, uma vez que a 
libertação de poeiras na envolvente da pedreira “Serra da Atouguia” é diminuta e está essencialmente 
restringida à sua área de intervenção. 

É na libertação de poeiras e ruído, associada ao transporte de materiais entre a pedreira de “Serra da 
Atouguia” e os seus clientes, que poderão ocorrer impactes cumulativos, na medida em que existe 
parte do trajecto rodoviário que é comum a algumas das pedreiras existentes nas proximidades. 
Contudo, estes impactes, apesar de negativos, apresentam uma magnitude reduzida e são pouco 
significativos, dado que o transporte obedece a regras estritas de minimização dos mesmos e já se 
verifica actualmente, como a exigência da cobertura das cargas. 
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Considera-se assim que os impactes associados à pedreira de “Serra da Atouguia” apresentam 
essencialmente um carácter local e delimitado à própria área de extracção, sendo os impactes que 
eventualmente ocorrem no exterior da pedreira, de uma forma geral, pouco significativos, apenas 
pontualmente no atravessamento da localidade de Cheganças, como já se verifica actualmente.  

Relativamente ao património arqueológico e construído, no decurso dos trabalhos de campo 
efectuados foram detectadas 6 ocorrências (Achado(s) Isolados Atouguia das Cabras; Redil(?) 
Relva 1; Cais de Carga Relva 2; Algar Atouguia das Cabras 2; Lapa Cova dos Mouros 1; Diacláse 
Cova dos Mouros 2), com potencial interesse arqueológico, na área proposta para ampliação da 
pedreira “Serra da Atouguia” e sua envolvente próxima. Foi assim proposto o estudo destes 
elementos. Recomenda-se ainda a execução de acompanhamento arqueológico, determinado no 
Plano de Monitorzação, para todas as operações que envolvam o revolvimento da camada superior do 
solo. Estas medidas permitem o estudo e, eventual salvaguarda, de qualquer outro elemento que 
venha a ser identificado.  

No que respeita ao ordenamento do território, destaca-se que não foram detectados conflitos entre a 
implementação do projecto e os usos preconizados para a área em estudo. De acordo com o Plano 
Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) a área da 
pedreira localiza-se na Unidade Territorial nº 7 - Oeste Florestal -Reordenar e recuperar as áreas de 
indústria extractiva. Com o licenciamento e a implementação do PARP cumpre-se este Plano. 

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) a área da pedreira localiza-se na 
Sub-região homogénea Região Oeste Sul, onde os modelos gerais de silvicultura a aplicar deverão ter 
como 1ª função a protecção, 2ª função a silvo pastorícia e a caça e 3ª função produção. 

De acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Alenquer toda a área a intervencionar com o 
projecto se encontra em “Espaços de Industria Extractiva (existentes)”, e embora abranja solos 
classificados como Reserva Ecológica Nacional, a actividade extractiva é compatível com esta 
classificação. Assim, considera-se que o impacte associado à ampliação desta pedreira será positivo 
porque consubstancia o aproveitamento de um recurso mineral (calcários) num local onde a actividade 
extractiva está consolidada e regulamentada. Integra ainda a servidão da Base Aérea da Ota n.º 2, o 
Perímetro florestal da Serra da Ota e a Reserva Ecológica Nacional. 

7. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da 
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da avaliação de 
impactes ambientais efectuada.  

Na concepção do plano de monitorização considerou-se a caracterização da situação de referência, as 
acções decorrentes da exploração e desactivação da pedreira, o quadro de impactes previsto bem 
como as medidas de minimização propostas no EIA. Os descritores ambientais considerados para 
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integrarem este plano de monitorização foram a qualidade do ar, o ambiente sonoro, as vibrações, 
recursos hídricos (profundidade do lençol de água e a qualidade da água subterrânea) e o património 
arqueológico. 

A implementação deste plano de monitorização traduz-se na avaliação da qualidade ambiental da área 
de implantação do projecto, baseada na recolha e interpretação de informação permitindo, através da 
análise de indicadores, estabelecer a evolução da situação actual e efectuar a comparação 
relativamente aos objectivos definidos no EIA. Desta forma, será possível estabelecer ligações entre 
as acções específicas do projecto e os seus efeitos na envolvente, assim como encontrar as medidas 
de gestão ambiental mais correctas face a eventuais desvios ou problemas que venham a ser 
detectados. 

Neste âmbito, prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde 
serão apresentadas as acções desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e 
confrontação com as previsões efectuadas no EIA. 

8. CONCLUSÕES 

Importa referir que a SECIL BRITAS detêm uma área licenciada de 59 ha, contribuindo este projecto 
para a ampliação da pedreira em 22 ha. Assim, deve sempre considerar-se a perspectiva de execução 
de um Projecto de pedreira para esta área que, podendo ser distinto na sua forma, induziria, no 
essencial, a mesma tipologia e a mesma magnitude de impactes. 

Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspectos: 

1. De acordo com a avaliação técnica efectuada neste EIA, não é previsível que o projecto da 
pedreira de calcário “Serra da Atouguia” venha a induzir impactes ambientais negativos que o 
possam inviabilizar; 

2. Os impactes positivos mais significativos induzidos pelo projecto ocorrem ao nível da 
sócio-economia, com expressão local e regional. 

3. A implementação das medidas de minimização preconizadas permite reduzir, de forma 
evidente, a projecção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização 
do espaço afectado pela exploração. 

4. Importa ainda referir que a SECIL BRITAS procederá a aplicação de medidas compensatórias, 
devidas pela afectação da REN. Neste âmbito proceder-se-á à recuperação de uma área 
degradada com materiais e espécies arbóreas fornecidos pela SECIL BRITAS. Após a 
conclusão dos trabalhos a SECIL BRITAS procederá à construção de um miradouro, com vista 
para o Canhão da Ota, para o usufruto da população.  
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A existência desta unidade industrial é viável, tanto em termos técnicos como económicos. Destaca-se 
que o projecto incorpora as recomendações veiculadas no EIA, nomeadamente ao nível da 
monitorização ambiental dos descritores ambientais apurados como críticos, que irão permitir a 
revitalização ambiental e o enquadramento paisagístico da área afectada pela actividade extractiva no 
curto-médio prazo. 

Assim, considera-se que a concessão da Licença de Exploração para a ampliação da pedreira “Serra 
da Atouguia” contribuirá para o desenvolvimento da região através do funcionamento de diversas 
indústrias a jusante, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, reforçados pelo 
facto da exploração, tal como está projectada, ser compatível com os interesses regionais e nacionais, 
respeitando os valores ambientais em causa. 


