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1. Introdução 

Dando cumprimento à actual legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro, a Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo através 
do ofício n.º 019271 de 29 de Setembro de 2010, na qualidade de entidade licenciadora, enviou à 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projecto de Execução da Pedreira de 
Calcários e Margas denominada “Arcena”, cujo proponente é a empresa CIMPOR – INDÚSTRIA DE 

CIMENTOS, S.A. 

Para o efeito, foi nomeada uma Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do artigo 9º do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, na sua redacção actual, constituída pelas seguintes entidades e respectivos 

representantes: 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Dr.ª Rita Oliveira, Dr.ª Rita Cardoso, Eng.ª 
Cláudia Ferreira; Eng.º Nuno Sequeira, Eng.ª Carla Teles Dias; 

 Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH Tejo) – Eng.ª Maria Helena Alves; 

 Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (ICNB, I.P.) – Arqt.º Pais. 
Fernando Faria Pereira; 

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

 Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRC LVT) - Arqt.º Luís Quaresma; 

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

LVT) – Dr.ª Ana Borges; 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.) – Dr.ª Susana Machado. 

No decorrer do processo a Eng.ª Carla Teles Dias foi substituída pela Eng.ª Fernanda Rodrigues, o 
Eng.º Nuno Sequeira foi substituído pela Eng.ª Maria João Leite e a Dr.ª Ana Borges foi substituída 
pela Dr.ª Isabel Marques. 

O presente parecer contou ainda com a colaboração do Eng.º Diogo Horta da ARH Tejo. 

O EIA, objecto da presente avaliação, é constituído por um Resumo Não Técnico (RNT) e pelo 

Relatório Síntese. No âmbito do procedimento de AIA, foi também entregue um exemplar do Plano 
de Pedreira (composto pelo Plano de Lavra e pelo Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística). 

2. Procedimento de Avaliação 

O procedimento de avaliação contemplou as seguintes etapas: 

 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de 

Avaliação; 

 Apreciação técnica do EIA e da documentação adicional e consulta do Plano de Pedreira: 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a 
solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, 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, tendo o prazo ficado suspenso 
até à entrega dos mesmos; 

Após análise dos elementos adicionais remetidos pelo proponente, a CA 

considerou que a informação contida no Aditamento ao EIA dava na sua 
maioria resposta às questões solicitadas, pelo que foi declarada a 
conformidade do EIA a 23 de Fevereiro de 2011. Contudo, foram ainda 
solicitados esclarecimentos complementares ao proponente, dando origem a 
um Aditamento Complementar ao EIA. 

 Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT), Autoridade Florestal Nacional 

(AFN), Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Direcção Geral de Energia e Geologia 
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(DGEG), EDP, Rede Eléctrica Nacional (REN), Autoridade Nacional de Protecção Civil 

(ANPC), Instituto Geográfico Português (IGP), Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias 
(INIR, IP), ANA-Aeroportos de Portugal, Valorsul e Ministério da Defesa Nacional. Os 
pareceres recebidos foram analisados e integrados no presente parecer. Os mesmos são 
apresentados em anexo; 

 Realização de uma Sessão de Esclarecimento, no dia 20 de Abril de 2011, na Casa do Povo 
de Arcena, com a participação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o proponente, 
a equipa que realizou o EIA e representantes da Agência Portuguesa de Ambiente. Nesta 

reunião foram prestados todos os esclarecimentos às questões levantadas pelos 
interessados; 

 Solicitação de parecer específico à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
no âmbito do factor ambiental Vibrações; 

 Visita ao local de implantação do projecto, no dia 03 de Maio de 2011, com a presença dos 
representantes da CA (APA, ARH LVT, LNEG e IGESPAR), do proponente e da equipa que 

realizou o EIA; 

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um período de 40 dias úteis, 
de 16 de Março a 11 de Maio de 2011; 

 Solicitação de esclarecimentos complementares ao proponente, incidindo em questões 
levantadas nos contributos recebidos no âmbito da Consulta Pública, bem como aspectos 
relativos ao EIA, no âmbito da análise do factor ambiental Vibrações, dando origem a um 
terceiro Aditamento, intitulado “Resposta às Questões de 12 e 16 de Maio de 2011”; 

 Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. Salienta-se que face à 
ausência de servidões no âmbito do património cultural, não foi emitido parecer por parte 
da DRC LVT, no decorrer da análise do EIA; 

 Elaboração do Parecer final da CA e que se consubstancia no presente parecer, o qual 
integra os diferentes contributos recolhidos no âmbito do presente procedimento de AIA. 

3. Objectivos e Justificação do Projecto 

A CIMPOR tem por objecto a produção, distribuição e comercialização de cimento e outros ligantes 

hidráulicos e seus derivados. A CIMPOR assegura o abastecimento de cerca de 60% do mercado 
nacional de cimento, através de três centros de produção de cimento (Loulé, Alhandra e 
Souselas), uma fábrica de cal hidráulica (Cabo Mondego) e diversos entrepostos de distribuição. 

As principais matérias-primas necessárias para a produção de cimento no Centro de Produção de 
Alhandra (CPA), localizado na Vila de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, são o calcário e as 
margas explorados actualmente na pedreira “Bom Jesus”, situada a cerca de 2Km da fábrica. 

Contudo, as reservas disponíveis na referida pedreira permitem assegurar o abastecimento da 
fábrica por um período inferior a 30 anos, existindo actualmente um deficit, por esgotamento, do 
denominado “calcário rico” (elevado teor de CaCO3), o qual é colmatado através da sua aquisição 
junto de fornecedores de agregados externos.  

O proponente pretende com a exploração da pedreira “Arcena”, obter matéria-prima que venha a 
corrigir a falta de carbonato de cálcio que ocorre actualmente na pedreira “Bom Jesus” e garantir a 
continuidade de laboração do CPA, através da laboração simultânea das duas pedreiras por um 

período de 59 anos. 

4. Localização e Descrição do Projecto 

4.1. Localização do Projecto 

O Projecto em análise localiza-se a NW da povoação de Arcena, na freguesia de Alverca do 

Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa (Figuras seguintes). 

O acesso à área onde se pretende implementar a pedreira “Arcena”, é feito a partir do nó de 
Alverca da A1, seguindo em direcção Noroeste pela rotunda de acesso a Vialonga e saindo em 

direcção a Bucelas (2ª saída), via EN116. Após um percurso de cerca de 3Km, segue-se pela EM 
1250, em direcção a Norte até à localidade de Mato da Cruz, seguindo depois as indicações até ao 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz. O acesso à área do projecto é feito por um caminho paralelo ao 
limite Norte do Aterro. 
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A NW da área de implementação do Projecto localiza-se a pedreira “Bom Jesus”, explorada pela 

CIMPOR e no limite Oeste localiza-se o Aterro de Resíduos Sólidos Urbanos de Mato da Cruz 
(ASMC). 

As localidades mais próximas são Calhandriz (a 350m para NNW), Loureiro (a 1300m para N), A-
dos-Melros (a 500m para N), Bom Sucesso e Quinta da Panasqueira (ambas a 1200m para SE), 
Sobralinho (a 1100m para E) e Arcena (junto ao limite S e SE). As habitações de Arcena mais 
próximas localizam-se a cerca de 80m da área de escavação proposta. 

 

 

 

Figura 4.1 – Enquadramento Regional da Pedreira “Arcena” (Fonte: EIA) 
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Figura 4.2 – Localização da pedreira “Arcena” (Fonte EIA) 

4.2. Descrição do Projecto 

O Projecto em avaliação contempla a implementação de uma pedreira para extracção de calcários 
e margas, com uma área de 71,7ha. 

Apesar da área total a licenciar ser de 71,7ha, a área de escavação ou de exploração corresponde 
a cerca 61,7ha, integrando os restantes 10ha, áreas destinadas às instalações de apoio, zonas de 
defesa e áreas sem actividade extractiva (acessos, reforço da vegetação, outros usos). 

Para além das áreas já referidas, há a considerar ainda as áreas relacionadas com a construção e 

exploração das infra-estruturas de transporte, exteriores à área a licenciar, que irão permitir a 
ligação da pedreira “Arcena” à pedreira “Bom Jesus”. Estas áreas referem-se ao corredor do 
traçado do túnel, à zona de emboquilhamento do túnel, à área destinada ao estaleiro de 
construção do túnel e do poço, ao corredor do viaduto sobre o rio da Silveira e ao corredor da 

correia transportadora até às instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”.  

As reservas úteis da pedreira, estimadas com base na topografia inicial e na situação final da 

escavação projectada, são de 70 milhões de toneladas de calcários e margas a utilizar no fabrico 
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de cimento, resultando cerca de 3 milhões de material estéril (argilas). Face ás reservas 

estimadas, e considerando uma produção média anual de 1 200 000 t, prevê-se um período de 
vida útil da exploração de 59 anos. A duração total prevista para a recuperação será de cerca de 
60 anos, ao que se seguem dois anos de trabalhos de conservação e de manutenção. 

O horário de laboração da pedreira previsto é de 80 horas semanais restritas aos dias úteis. O 
horário de trabalho realiza-se entre as 07:00 h e as 23:00 h, distribuído por 2 turnos, sendo que 
os trabalhos de perfuração e desmonte ocorrem entre as 07:00 h e as 20:00 h. 

Acresce referir que o presente projecto teve em consideração a eventual expansão para Este do 

ASMC, explorado pela Valorsul, situação prevista no Plano Director Municipal (PDM) de Vila Franca 
de Xira. Assim, o projecto prevê iniciar a extracção da reserva mineral dos terrenos que confinam 
com o ASMC, deixando essa área (cerca de 12,9ha) com a configuração adequada para permitir, 
no futuro a ampliação do Aterro. 

4.2.1. Método de Exploração 

A actividade extractiva prevista envolve um conjunto de operações sequenciais que traduzem o 
circuito produtivo esquematizado nas figuras seguintes. 

 

Figura 4.3 – Ilustração da Actividades do Ciclo de Produção da Pedreira (Fonte:EIA) 
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Figura 4.4 – Esquema geral da Actividade Extractiva (Fonte:EIA) 

As acções de desmonte do maciço rochoso são precedidas das actividades de desmatação e 
decapagem. A terra viva decapada, imediatamente a seguir à desmatação da área a escavar, será 
devidamente acondicionada em pargas para posterior reutilização nos trabalhos de recuperação 
paisagística. A localização das pargas será dinâmica em função dos avanços das frentes de 

exploração e das zonas de recuperação, com excepção da parga a constituir na zona central da 

pedreira (Fase I da Exploração). 

O desmonte do recurso mineral é realizado com recurso a explosivos, sendo o material carregado 
para dumpers de elevada capacidade. Estes equipamentos transportam os materiais da frente de 
desmonte para a instalação de britagem onde a sua granulometria é reduzida a menos de 30mm. 
Os acessos internos possuirão sistemas de aspersão de água para minimizar a emissão de poeiras 

para a atmosfera. 

O sistema de britagem será localizado no limite NE da pedreira, será blindado e com sistema de 

despoeiramento, e instalado no interior de uma plataforma escavada para o efeito. Os materiais 
resultantes desta escavação, ficarão armazenados em aterro temporário junto ao limite Oeste 
desta cavidade. 

Após a redução da granulometria, os materiais são descarregados no poço subvertical, com a boca 
à superfície junto à britagem, alimentando na sua base, a correia tansportadora. Esta desenvolve-

se em túnel nos primeiros 300m, seguindo depois à superfície, coberta, até ás instalações 
industriais da “Pedreira Bom Jesus”, numa extensão aproximada de 1200m. Este sistema de 
expedição do material evitará a circulação contínua de veículos no interior de localidades e na 
proximidade de património arqueológico. 

Na pedreira “Bom Jesus” os materiais são encaminhados para as pré-homos (onde é feita a pré-
homogeneização), seguindo depois por correia transportadora (já em funcionamento) para a 

fábrica de cimento de Alhandra, tal como acontece actualmente naquela pedreira. 

4.2.2. Faseamento da lavra 

O sentido de avanço da lavra é de Noroeste para Sudeste, a favor da inclinação das camadas de 
calcário e margas, contribuindo para maximizar a estabilidade das frentes de desmonte. 
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As actividades de lavra da pedreira podem ser divididas nas seguintes fases principais: 

Fase I – Consiste na escavação da área Oeste da pedreira classificada no PDM de Vila Franca de 
Xira como “Espaços de Indústria Extractiva” (espaços complementares de exploração) e “Outras 
Infra-estruturas” (espaço de expansão do ASMC). A escavação desta área terá uma configuração 
adequada para base da célula de aterro de Resíduos Sólidos Urbanos, permitindo no futuro a 
ampliação do ASMC, concretamente a sua futura célula 4.  

Será criada inicialmente, na zona Sul daquela área, uma corta com cerca de 5,9 ha, onde, serão 
escavados cerca de 840 000 t (350 000 m3) de reservas úteis (dos 560 000 m3 a escavar, cerca 

de 210 000 m3 ficarão no local e serão utilizados para modelar a base da futura sub-célula 4ª do 
ASMC. A escavação desta área decorrerá num período de aproximadamente 9 meses. 

Na zona Norte de ampliação do ASMC, será escavada a parte restante da célula 4. Nesta área 
serão escavadas cerca de 3 000 000 t (1 250 000 m3) de reservas úteis que serão enviadas para a 
infra-estrutura de tratamento e transporte entretanto construídas, com destino ao “Bom Jesus”, 
ficando no local 190 000 m3 de material escavado para preparação da base da futura sub-célula 

4B do ASMC (escavação total de 1 440 000 m3 na Zona Norte). 

A construção do poço e do túnel, a instalação da correia transportadora e a implantação das 
instalações sociais, têm lugar também nesta fase. A conclusão desta fase está prevista num 
período de 5 anos; 

Fase II – A segunda fase da lavra consiste na escavação de uma plataforma para acolher a 
instalação de britagem e o emboquilhamento superior do poço, no extremo Nordeste da pedreira. 
Nesta fase será também executada a traçagem do acesso principal, junto ao limite Norte da 

pedreira, bem como a construção da rampa de acesso à britagem, junto à bordadura NE da 
pedreira. Esta fase será realizada ainda durante a Fase I (no Ano 4). 

A escavação para instalação da britagem retirará um volume de cerca de 260 000 m3 (cerca de 
560 000 t) de calcário e margas, que ficará armazenado durante cerca de 1 ano na depressão 
junto ao limite Oeste desta cavidade. Este material será o primeiro a ser britado e enviado via 
poço e túnel por correia transportadora para as instalações existentes na pedreira “ Bom Jesus”; 

Fase III – A terceira fase da lavra consiste na exploração da zona central da pedreira em regime 

normal, ou seja totalmente e exclusivamente vocacionada para o aproveitamento do recurso 
natural. Tem início na zona NW da pedreira, avançando para SE, com bancadas de orientação SW-
NE e estará concluída ao fim de 55 anos. 

Nesta fase será escavada a maioria da massa mineral da pedreira, cerca de 28 596 000 m3 
(aproximadamente 61 767 000 t de calcário e margas úteis). 

Fase IV – A última fase da lavra, corresponde à exploração do maciço subjacente à instalação de 

britagem e ao poço. Esta fase é iniciada com o desmantelamento da instalação de britagem e 
termina 4 anos após a Fase III, ou seja, ao fim de 59 anos. Durante esta fase a britagem do 
material é realizada por um britador móvel instalado junto ao emboquilhamento do poço. 

Estima-se que a quantidade escavada corresponda a cerca de 2 100 000 m3 (aproximadamente 4 
536 000 t de calcário e margas úteis). 
 

4.2.3. Instalações auxiliares 

As instalações sociais e de higiene, de apoio à pedreira, funcionarão em unidades modulares pré-
fabricadas, e compreendem vestiários, equipados com duches, sanitários, refeitório e um local 

para primeiros socorros. Existem ainda outras instalações de apoio, designadamente um posto de 
abastecimento de combustível, uma oficina, um armazém, uma ferramentaria, um escritório e 
uma portaria, do tipo unidades modulares pré-fabricadas. Estas instalações localizam-se na zona 
NW da pedreira. 

Há ainda a considerar a unidade de beneficiação do material desmontado, localizada no extremo 
Nordeste da pedreira. 

4.2.4. Sistemas de Drenagem e Efluentes 

De modo a diminuir a quantidade de água acumulada no interior da corta, serão criadas na sua 
envolvente valas de drenagem periféricas que desviam as águas pluviais, reencaminhando-as para 

o sistema de drenagem natural. 
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Na Fase I e II da lavra preconiza-se a construção de duas bacias de decantação, na zona Sul da 

área da pedreira, a afectar a cada um dos aterros temporários previstos no seu interior de forma a 
reduzir a quantidade de sólidos em suspensão nas águas que são devolvidas ao meio hídrico. 
Estas bacias de decantação, com 17 m comprimento, 10 m largura e 1 m de profundidade, têm 
capacidade para reter 170 m3. A água acumulada nestas bacias será drenada através de uma 
conduta enterrada de 85 m de comprimento e até 1,5 m de diâmetro, para o rio Crós-Cós. 

Os efluentes domésticos serão conduzidos para uma fossa séptica estanque localizada junto das 
instalações sociais, que será alvo de limpeza regular recorrendo aos serviços camarários ou outra 

entidade credenciada. 

4.2.5. Fornecimento de Água e Energia 

Numa primeira fase, o abastecimento de água necessária para o uso industrial (aspersão dos 
acessos principais da pedreira e na instalação de britagem, se se justificar, para minimizar a 
geração de poeiras para a atmosfera) e para uso doméstico (duche e sanitários) será proveniente 

de um depósito a instalar na pedreira, à superfície e que será abastecido por meio de um auto-
tanque. 

Numa segunda fase, será realizado um furo de captação para o uso industrial, que será 

devidamente licenciado para fornecimento de água para esse efeito. O volume anual de água a 
captar será de cerca de 1000 m3. A água para as instalações sociais será obtida a partir da rede 
pública ou fornecida regularmente por auto-tanque. 

A água para consumo humano será adquirida engarrafada.  

O fornecimento de energia eléctrica será realizado por cabo desde a pedreira “Bom Jesus”. As 
instalações sociais de apoio serão abastecidas pela rede pública a partir do ramal do ASMC ou, no 
caso de ser mais favorável, através de um cabo proveniente das instalações de britagem. 

O combustível a consumir na pedreira será essencialmente, o gasóleo para os equipamentos 
móveis, a partir do posto de abastecimento de combustível a instalar na área das instalações de 
apoio. 

4.2.6. Gestão de Resíduos 

4.2.6.1. Resíduos Provenientes da Actividade Extractiva 

Os resíduos provenientes da actividade extractiva (identificados no quadro seguinte), 
essencialmente constituídos por argilas e algumas terras, serão utilizados na sua totalidade na 
recuperação paisagística da pedreira da pedreira.  

Quadro 4.1 – Resíduos provenientes da actividade extractiva 

Tipo de Resíduo Código LER Destino 

Resíduos de extracção de minérios não metálicos 01 01 02 

Recuperação 

paisagística da pedreira 

Gravilhas e fragmentos de rocha 01 04 07 

Areias e Argilas 01 04 09 

Poeiras e pós 01 04 10 

 

4.2.6.2. Resíduos não Provenientes da Actividade Extractiva 

Os principais resíduos não provenientes da actividade extractiva, produzidos na pedreira, 
resultantes da normal actividade industrial, são caracterizados no quadro seguinte. 
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Quadro 4.2 - Resíduos não provenientes da actividade extractiva 

Tipo de Resíduo Código LER Destino 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador de resíduos licenciado Pneus usados 16 01 03 

Filtros usados 16 01 07 

Lamas de fossas sépticas 20 03 04 
Serviços municipais ou entidade 

licenciadora 

Os resíduos não provenientes da actividade extractiva serão acondicionados na pedreira em 
recipientes e locais apropriados, e devidamente impermeabilizados, até serem recolhidos pelas 
entidades referidas no quadro anterior. 

Os resíduos domésticos sólidos serão colocados em recipientes próprios existentes no refeitório e 

nos sanitários e são levados ao final do dia para contentores dos serviços municipalizados. 

4.2.7. Plano de Deposição ou de Aterro 

O plano de deposição ou de aterro tem com principal função promover a gestão dos resíduos 
produzidos ao longo da exploração da massa mineral, compatibilizando as tarefas de deposição 
com as actividades de lavra e recuperação, de modo a promover gradualmente o enquadramento 
paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada. 

A abordagem metodológica deste plano respeita o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, que 

estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos 
minerais e de massas minerais. 

Os materiais a depositar no aterro podem ser caracterizados como inertes, sendo o volume a 
depositar de 3 600 000 m3 (considerando o coeficiente de empolamento de 1,1). Estes inertes 
correspondem a materiais terrosos contendo alguma percentagem de calcário e margas. 

No que respeita à gestão e faseamento dos depósitos temporários, salienta-se que serão 
construídos dois aterros temporários no interior da área de escavação durante as fases I e II da 

lavra que têm como objectivo armazenar o material desmontado durante a construção da zona Sul 
da célula 4 do ASMC (cerca de 350 000 m3 – 385 000 m3, considerando um coeficiente de 
empolamento de 1,1) e o volume da escavação para construção da plataforma de instalação da 
britagem e do poço (cerca de 260 000 m3 – 285 000 m3 após empolamento de 1,1). Os referidos 
aterros temporários situam-se na área de exploração, a Oeste e a Este, respectivamente. As 
durações temporais destes depósitos são de cinco anos para o depósito Oeste e inferior a um ano 
para o depósito Este. O material destes depósitos será tratado como recurso mineral, sendo os 

calcários, margas e argilas de boa qualidade enviados para a instalação de britagem, e as argilas 
de má qualidade transportadas para aterro para recuperação paisagística.  

O faseamento do aterro definitivo decorrerá em simultâneo com a lavra, de forma a permitir uma 
rápida reabilitação da área intervencionada pela exploração.Com o avanço dos trabalhos de lavra, 
serão aterradas as zonas exploradas. Assim, o procedimento será avançar uma zona de 

exploração atrás da qual existe uma zona a ser aterrada, minimizando assim os impactes 

negativos da exploração. O aterro consiste no encosto de terras nos taludes deixados pela lavra e 
na construção de um aterro de maiores dimensões na zona Sul da corta da pedreira. 

4.3. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

Os principais objectivos do PARP proposto são: 

 Compatibilizar a recuperação paisagística com as operações de lavra e aterro; 

 Recuperar a área afectada pela actividade extractiva, minimizando os impactes 
paisagísticos decorrentes da exploração da pedreira; 

 Valorizar a área do ponto de vista biofísico, através do seu enriquecimento florístico; 

 Garantir o restabelecimento da vegetação autóctone, através de espécies da flora 

local, excepto nos casos em que haja vegetação mais adequada aos objectivos 
pretendidos, desde que adaptada às condições edafo-climáticas existentes; 
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 Atenuar a presença da pedreira e das infra-estruturas associadas na paisagem 

envolvente, através da implementação imediata de cortinas arbóreas nas áreas de 
maior visibilidade para o exterior, que funcionarão também como barreiras acústicas 
e de retenção de poeiras; 

  Assegurar o baixo custo de manutenção da vegetação estabelecida, garantindo a 
permanência de uma paisagem equilibrada; 

A solução proposta para a pedreira “Arcena” consta no enchimento mínimo, através da construção 
de um aterro na zona sul da corta, estabelecendo uma ligação topográfica com o relevo natural. 

Na zona mais baixa da corta, à cota 90, será deixado um plano na rocha virgem para promover a 
infiltração das aguas, estando previsto nesta zona a realização de pequenas pegas de fogo finais 
para incrementar a fracturarão do maciço e, assim, a sua permeabilidade. 

Nos restantes taludes está previsto o encosto de terras para permitir a fixação de vegetação e, 
simultaneamente, garantir a sua estabilidade e segurança. Na zona destinada à futura expansão 
do aterro sanitário de Mato da Cruz (ASMC) será realizada uma modelação adequada à instalação 

das células do aterro, deixando os taludes com uma inclinação 1V:2H, com banquetas de 4 m de 
largura, instaladas com 10 m de intervalo vertical. 

A execução das várias camadas de aterro com os materiais estéreis, decorrerá em concomitância 
com a lavra, pelo que a modelação final preconizada só será atingida após conclusão dos trabalhos 
de exploração. A recuperação da pedreira (e consequentemente a execução dos aterros) será feita 
por fases, que serão implementadas à medida que as áreas com a configuração final de escavação 
são disponibilizadas. Na solução preconizada, todo o material estéril será depositado no interior da 

corta.  

Atendendo à composição do substrato existente (estéreis compactados sobre estrato rochoso) será 
necessário espalhar uma camada de terra vegetal com uma espessura mínima de cerca de 20 cm, 
em todas as novas zonas verdes da recuperação (áreas destinadas a sementeiras e plantações). 
Esta terra vegetal será proveniente da decapagem prévia das áreas intervencionadas e prévio 
acondicionamento em pargas instaladas na área de exploração (em locais devidamente 
salvaguardados). 

De acordo com a área a decapar, no âmbito dos trabalhos de escavação, o volume de terra 
vegetal será na ordem dos 188 600 m3 (cerca de 207 500 m3 com empolamento), volume 
suficiente para os trabalhos previstos. 

Os trabalhos prévios às plantações no interior da corta visam assegurar que a modelação dos 
aterros preconizada no PARP está concluída, que a camada superior de terra vegetal apresenta 
efectivamente uma espessura média a rondar os 20 cm, e que as covas para a normal plantação 

das arvores e arbustos estão preparadas, sem que os trabalhos da lavra afectem as operações de 
recuperação paisagística. 

As medidas de recuperação vegetal propostas assentam, essencialmente, na reconstituição rápida 
do coberto vegetal, através de plantações e de sementeiras. As espécies arbóreas e arbustivas 
propostas são: Pinus pinea (pinheiro-manso), Grevilea robusta (grevilea), Quercus faginea 
(carvalho-cerquinho), Arbutus unedo (medronheiro), Quercus coccifera (carrasco), Rosmarinus 
officinalis (alecrim), Lavandula stoechas (rosmaninho), Nerium oleander (loendro) e Viburnum 

tinus (folhado). 

As plantações serão utilizadas para a criação de cortinas arbóreas, numa fase inicial dos trabalhos, 
e para a criação de povoamentos com a evolução dos trabalhos de recuperação. 

As sementeiras propostas, tem como objectivo criar um revestimento rápido e eficaz contra a 
erosão, sendo utilizadas, essencialmente, espécies herbáceas e arbustivas adaptadas às condições 
locais com as necessárias características de robustez e de fácil fixação. 

As sementeiras a aplicar serão do tipo herbácea - prado de sequeiro - na área destinada à 

expansão do ASMC, às instalações de apoio e na base da escavação, e do tipo herbaceo-arbustiva 
nas restantes áreas. 

O projecto prevê a execução do PARP em 4 fases distintas, correspondentes a acções diferenciadas 
no tempo, as q uais se descrevem de seguida. 

Fase 0 - Acções de integração imediatas com a duração de 5 anos - Criação de cortinas arbóreo-

arbustivas no limite da pedreira, na envolvente da corta, do acesso principal da pedreira, situado a 

Norte, e das zonas destinadas às instalações de apoio e de britagem. Esta fase será efectuada nos 
primeiros anos dos trabalhos de lavra, coincidentes com a escavação da área de expansão do 
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aterro sanitário e com a escavação da plataforma para a instalação da britagem, diminuindo assim 

a visibilidade sobre a exploração e, consequentemente, a afectação das populações. 

Fase 1 - Acções de recuperação na zona de expansão do ASMC e na plataforma da britagem com 
a duração de 2 anos - As acções de recuperação paisagística da área destinada à expansão do 
ASMC serão executadas assim que a configuração da Fase I e Fase II da lavra atinjam a sua forma 
final e sejam libertadas áreas, designadamente nas escavações destinadas à expansão do ASMC e 
à criação da plataforma de instalação da britagem. Estas acções contemplam operações de aterro, 
de espalhamento da terra vegetal, de sementeiras e de plantações.  

Fases 2 e 3 - Acções de recuperação intermédia com a duração de 25 anos cada - As 
intervenções intermédias de recuperação, serão iniciadas assim que a configuração da lavra atinja 
a sua forma final a partir da zona Noroeste da corta da pedreira, exclusivamente nas situações em 
que não fique comprometida a circulação ou a própria exploração. Estas acções, que se repetem 
ao longo da lavra, resumem-se ao encosto de terras nos taludes deixados pela lavra, a criação do 
aterro localizado a Sul, ao espalhamento da terra viva e a posterior sementeiras e plantações. Os 

dois primeiros anos da Fase 2 serão realizados em simultâneo com a Fase 1. 

Fase 4 - Acções de recuperação final com a duração de 5 anos - A última fase corresponde à 
recuperação final das áreas ocupadas pela Fase IV da lavra, cuja intervenção ainda não tenha sido 
possível, bem como das zonas ocupadas pelas instalações sociais e de apoio, após o seu 
desmantelamento ou desactivação. Esta fase tem uma duração aproximada de 5 anos após a 
conclusão da Fase III da lavra e da Fase 3 da recuperação paisagística, ao que se seguem dois 
anos de trabalhos de conservação e de manutenção. Esta etapa de desactivação da pedreira é 

uma etapa crucial uma vez que e nela que são implementadas as derradeiras medidas de 
integração e de recuperação paisagística, tanto nas áreas anteriormente exploradas como nas 
zonas de depósito definitivo como ainda nas zonas de transição com a paisagem envolvente. 

Os trabalhos de desactivação consistem na remoção das fundações da instalação de britagem fixa 
quando a exploração necessitar de evoluir para o maciço rochoso que a suporta, conforme 
proposto na fase da lavra prevista para a zona Nordeste, onde estará implantada a britagem fixa, 
exigindo a sua prévia remoção. A tarefa de remoção das instalações recorrerá a escavadoras 

giratórias e camiões para transporte para unidades de gestão de resíduos (fundações) ou para 
reutilização noutras instalações da empresa (equipamentos); 

Todos os equipamentos das instalações anexas, o depósito de combustível e outras instalações 
amovíveis serão remobilizados para outros locais e utilizações da empresa. Os tanques de 
decantação serão também desmantelados. Os quadros e instalações eléctricas serão desactivados, 
bem como toda a cablagem de alimentação eléctrica da pedreira. 

A fossa séptica estanque será esgotada previamente por entidade credenciada e será 
posteriormente removida do local da pedreira e levada para aterro. A desactivação do poço e do 
túnel será feita numa perspectiva de garantir a segurança, tanto física como estrutural destas 
infra-estruturas. Assim, está prevista a selagem do poço e do túnel, com prévio enchimento com 
materiais inertes (estéreis da exploração). Desta forma, o poço será cheio com argilas, a partir da 
boca, até ao topo, sendo depois instalado um rolhão de betão junto do emboquilhamento. No caso 
do túnel será utilizado o mesmo procedimento, utilizando o enchimento em retirada (de Sul para 

Norte) ate ao emboquilhamento, onde será também aplicado um rolhão em betão. Desta forma, 

estas infra-estruturas serão vedadas e inutilizadas, garantindo também a sua estabilidade, 
porquanto não ficarão com elevados índices de vazios. 

No caso da correia transportadora, esta será totalmente desmantelada, sendo as suas fundações 
removidas para aterro. Os equipamentos serão mobilizados para outras instalações da empresa ou 
enviadas para uma unidade de reciclagem. 

A sequência de desactivação das instalações obedecerá ao imperativo de zelar pela segurança e 

condições laborais ate ao final de todas as actividades. Assim, as ultimas instalações a ser 
removidas serão as instalações sociais, designadamente os balneários e respectivas fossas. Antes 
desta acção, decorrerão as desactivações, demolições e/ou remoções dos restantes equipamentos 
e infra-estruturas, nomeadamente, britagem móvel (1 semana), poço (1 mês), túnel (2 meses), 
correia transportadora (4 meses), oficinas (2 semanas), etc. Refira-se que os períodos de 
desactivação atrás referidos decorrerão praticamente em simultâneo, pelo que se prevê um 

período global de cerca de 6 meses para estas tarefas. Estas tarefas decorrerão no ano 59 e 60 
das actividades da pedreira. 

As operações de manutenção e conservação da obra deveriam ser prolongadas por um período de 
2 anos após a conclusão dos trabalhos em cada fase, através da Rega, Corte, Fertilização, 
Ressementeiras, Retancha e Desbaste. 
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5. Análise Específica 

5.1. Geologia e Geomorfologia 

5.1.1. Caracterização da Situação de Referência 

A área de implantação da Pedreira “Arcena” situa-se, em termos geomorfológicos, na Orla 
Mesocenozóica ocidental numa área que apresenta um relevo muito movimentado, com 
grande variabilidade de declives, contrastando fortemente com a bacia do Tejo que se situa a 
sul. A morfologia da área é dominada pelas chamadas costeiras, ou seja, relevos 

dissimétricos ligados a uma estrutura geológica simples, monoclinal, com alternância de 
camadas resistentes à erosão e de camadas brandas. A área de estudo situa-se na 
continuidade para E da costeira de Arruda cujo reverso é constituído sobretudo pelas 
formações do Kimeridgiano superior e do Titoniano (Jurássico Superior). Esse reverso é 

entalhado por vales cataclinais, por vezes profundos e apresentando cornija nos arenitos e 
calcários, que funcionam como rochas resistentes em relação às argilas e às margas. A 
alternância de rochas permeáveis (calcários, basaltos) e de rochas impermeáveis (argilas, 

margas) constitui um factor litológico e estrutural favorável à dinâmica de vertentes, 
nomeadamente à ocorrência de deslizamentos e de desabamentos. A existência de camadas 
permeáveis sobrepostas a camadas impermeáveis permite a formação de aquíferos nas 
vertentes, os quais favorecem a ocorrência de superfícies de rotura e o deslizamento das 
rochas permeáveis sobre as rochas impermeáveis. Este dispositivo é também favorável aos 
desabamentos, funcionando as rochas impermeáveis como rochas brandas, onde a erosão 
hídrica é facilitada, deixando muitas vezes sem apoio as camadas permeáveis, que podem 

deslocar-se ao longo das vertentes por simples acção da gravidade. Na vertente 
imediatamente a N da área de estudo, perto do local onde sairá a boca do túnel, observa-se 
um fenómeno do tipo deslizamento de terras. 

Do ponto de vista geológico a área situa-se na denominada Bacia Lusitaniana, originada na 

sequência da deposição sedimentar após a abertura do Atlântico, a partir do Triásico. A área 
de estudo situa-se em terrenos do Jurássico Superior cuja caracterização litoestratigráfica 

damos de seguida da base para o topo: 

 Formação da Abadia: margas, pelitos, arenitos com intercalações de arcoses e 
calcários, do Kimeridgiano; 

 Formação do Amaral: calcários, do Kimeridgiano superior. São os constituintes das 
cornijas das costeiras devido à sua dureza; 

 Formação de Sobral: siltitos e arenitos, do Kimeridgiano superior ao Titoniano (?); 
 Formação de Arranhó: calcários e margas do Titoniano. É nesta unidade que se situa 

a área em estudo, bem como a pedreira “Bom Jesus”, propriedade da CIMPOR. Esta 
formação tem cerca de 185 m de espessura e é formada por calcários argilosos, 
argilitos calcários e calcários, sendo, em geral, fortemente bioclástica, rica em 
lamelibrânquios, algas calcárias, corais e crinóides; 

 Formação de Freixial: arenitos, margas e calcários, do Titoniano. 

Segundo o EIA não são reconhecidas estruturas cársicas nas unidades interessadas pelo 
projecto. 

Em termos estruturais a área em estudo situa-se no flanco meridional do antiforma anticlinal 
de Arruda dos Vinhos, que integra o monoclinal de Bucelas, de orientação geral E-W e 
inclinação reduzida para S, geralmente entre 10  e 15 , afectando unidades de idade jurássica 

a miocénica. A área de implantação do projecto, segundo o EIA, apresenta estratificações 
com atitudes de cerca de 6 a 16  para SE, com fracturação de direcções E-W, N-S  e NNE-

SSW. 

A área em estudo situa-se, em termos de neotectónica, e segundo a Carta Neotectónica de 
Portugal Continental na escala 1:1 000 000 (Cabral & Ribeiro, 1988), na proximidade da zona 
de falha do Vale do Tejo, considerada estrutura activa sismogénica do tipo falha provável com 
componente de movimentação vertical do tipo inverso. De referir também a ocorrência da 

falha de Vila Franca de Xira de orientação NNE-SSW nas proximidades da área e com 

actividade sismogénica reconhecida (Cabral et al., 20031).  

                                                
1 Cabral, J.; Moniz, C.; Ribeiro, P.; Terrinha, P. & Matias L. (2003) Analysis of seismic reflection data as a tool for the seismotectonic 
assessment of a low activity intraplate basin – the Lower Tagus Valley (Portugal). Journal of Seismology 7: 431-447. 
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Em termos do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a 

zona de implantação do projecto enquadra-se em termos de zonamento do território para 
efeitos da quantificação da acção dos sismos, na zona A que apresenta omaior índice de 
sismicidade de Portugal continental. Segundo a carta de intensidades sísmicas máximas do 
Instituto de Meteorologia, a região situa-se na zona de intensidade máxima 8, numa escala 
de 4 a 10. Na carta da sismicidade histórica e actual (1755-1996), contendo as isossistas de 
intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956, elaborada pelo mesmo 
instituto, a região afectada enquadra-se nas zonas de intensidade 9 a 10 que corresponde às 

zonas de maior intensidade no território, que varia entre 5 e 10 naquela escala. 

Não são conhecidos valores geológicos com interesse conservacionista na área de 
implantação do projecto. 

O recurso geológico a explorar integra-se nas formações de idade Jurássica da Bacia 
Lusitaniana, com quatro formações geológicas (“Margas de Abadia”, “Calcários de Amaral”, 
“Margas e calcários” e “Camadas do Freixial”). Estas rochas apresentam características 

adequadas para a utilização no fabrico de cimentos. A área total a licenciar corresponde a 717 
000 m2. A totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 70 milhões de 
toneladas de calcários e margas a utilizar no fabrico de cimento, resultando cerca de 3 
milhões de m3 de material estéril (argilas). As reservas existentes permitem uma exploração 
durante cerca de 59 anos, considerando uma produção de 1 200 000 t/ano. 

5.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Identificam-se de seguida os impactes na Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, 
previstos na fase de exploração: 

 Impacte criado pela depressão escavada – O desmonte a céu aberto do maciço 

calcário irá originar uma área escavada cuja dimensão e geometria resulta da 
delimitação do jazigo mineral e do aproveitamento do recurso. A execução desta 
escavação irá provocar uma alteração na geomorfologia que não será reposta no final 
do projecto já que o plano de recuperação paisagística não prevê a reposição das 

cotas originais. Assim, o impacte da depressão escavada na geomorfologia consistirá 
num impacte negativo, directo, localizado, permanente de magnitude moderada e 
significativo; 

 Impacte nos processos erosivos – o desmonte do maciço rochoso facilita os processos 
erosivos, o que constitui um impacte negativo. No entanto, tendo em consideração a 
elevada permeabilidade das formações mais carbonatadas e a sua relativa resistência 
à erosão, pode-se afirmar que a sua susceptibilidade aos agentes erosivos não será 
significativa. Por outro lado, os impactes serão significativos relativamente às 
formações mais argilosas, que possuem menos resistência à erosão. Este impacte 

será temporário, restringindo-se à duração da lavra já que as operações de 
recuperação paisagística, principalmente a implantação da vegetação, irão permitir a 
fixação dos solos e a consequente reversibilidade dos impactes sobre os processos 
erosivos; 

 Impacte gerado pelo depósito de materiais – Atendendo a que o circuito de expedição 
do material a explorar não estará a funcionar completamente na Fase I da lavra, 

haverá necessidade de criar depósitos temporários do material a explorar em áreas 

que serão exploradas apenas nas fases seguintes da lavra. Os impactes induzidos 
pela movimentação destes materiais (e. g. alteração na morfologia local e erosão dos 
materiais depositados) serão negativos mas pouco significativos, uma vez que terão 
carácter temporário; 

 Os impactes nos recursos minerais reflectem-se na extracção dos mesmos, impacte 
que é intrínseco à actividade, permanente e irreversível.  

O impacte na geomorfologia resultante da depressão escavada manter-se-á na fase de 

desactivação já que a recuperação paisagística não reporá as cotas originais do terreno. 

 
 
 
 

 

 
 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 2340 

 

 
Projecto da Pedreira de Calcários e Margas “Arcena”                                                           Página | 17   

5.2. Recursos Hídricos 

5.2.1. Recursos Hídricos Subterrâneos  

5.2.1.1. Caracterização da Situação de Referência 

Aspectos quantitativos 

A pedreira “Arcena”, localiza-se num aquífero carbonatado, fissurado, com carsificação 
profunda pouco desenvolvida, a avaliar pela ausência de nascentes importantes, e lápias de 

dissolução superficial pouco desenvolvidos, com preenchimentos argilosos de terra rossa de 
reduzida espessura. 

Para a identificação do níveis piézométricos, e não se dispondo de dados, foi realizado um 
inventário hidrogeológico baseado em captações existentes na envolvente até 1km de 

distância da área de intervenção.  

De acordo com este inventário, foram identificadas 36 captações, na sua maioria licenciadas, 

dos quais 30 correspondem a furos, 5 a poços, e uma nascente. Verificou-se que o nível de 
água varia entre as cotas 203m, a ocidente da área de intervenção, e 62m, a SE da pedreira. 
Na área de intervenção as sondagens geológicas foram realizadas até à cota 12m e não 
interceptaram o nível freático, revelando assim elevada heterogeneidade do maciço calcário. 
Uma vez que a exploração irá atingir a cota 90m, não se prevê a afectação do nível freático. 
No entanto, a informação disponível sobre a piezometria não permite concluir quanto à 
continuidade hidraúlica das captações, sendo que a verificação desta afectação só poderá ser 

aferida com a monitorização do nível freático ao longo da fase de exploração do projecto.  

O mesmo sucede na construção do poço, em que a profundidade base do poço, será à cota 
75m, pelo que não é possível afirmar que o poço e respectivo túnel não irão interceptar 
níveis freáticos. 

No entanto, o EIA propõe a instalação de um furo para a medição dos níveis freáticos na área 

da pedreira, de forma a acompanhar o comportamento do lençol freático. 

Para a análise da vulnerabilidade à poluição, foi utilizado o método DRASTIC e o método da 
EPPNA (Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água). De acordo com a primeira 
metodologia, verifica-se que a pedreira “Arcena” apresenta uma vulnerabilidade à poluição 
média a alta, ou seja varia entre 139 e 176. De acordo com o método da EPPNA, a pedreira 
apresenta uma vulnerabilidade à poluição de classe V2 (Risco Médio a Alto). 

Aspectos qualitativos 

No que se refere às fontes de poluição dos recursos hídricos subterrâneos, a principal fonte 
de contaminação está associada ao aterro sanitário de Mato da Cruz, localizado no limite 
ocidental da pedreira Arcena. Este aterro está preparado para a deposição de Resíduos 
Sólidos Urbanos, sendo constituído por depósitos revestidos com materiais impermeáveis 
para impedir que os líquidos libertados pelos resíduos se infiltrem no solo. 

Na envolvente, foram ainda identificadas algumas actividades industriais, nomeadamente 
pedreiras e explorações pecuárias.  

De acordo com o INSAAR (Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Águas Residuais) estão identificados vários pontos de rejeição de águas residuais no meio 
receptor nas freguesias de Alverca do Ribatejo e Calhandriz, com origem em ETAR`s, após 

tratamento, e fossas sépticas colectivas. 

Segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), não foram 
identificadas estações de monitorização da qualidade da água na envolvente à pedreira 
Arcena. A estação mais próxima localiza-se a mais de 13 km de distância, pelo que não se 
considera representativa da área de estudo. 

Para caracterizar a qualidade da água, realizaram-se colheitas num poço localizado sobre 

uma nascente no rio da Silveira e num furo localizado a cerca de 500 a Norte da pedreira. As 
colheitas foram realizadas em Junho de 2009. 

Segundo os dados de qualidade da água destas captações, verifica-se que nenhum 
parâmetro excede os valores VMA e VMR da categoria A1 do Anexo I (qualidade das águas 
doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano) do Decreto-Lei 
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236/98, de 1 de Agosto, relativo à qualidade das águas destinadas à produção de água para 

consumo humano, apresentando características de qualidade para poder ser utilizada para a 
produção de água para consumo humano. 

O Aterro Sanitário de Mato da Cruz, disponibilizou dados de monitorização da qualidade da 
água, num furo datado de 2008, localizado a cerca de 750m de distância da pedreira. De 
acordo com os dados deste furo, a água subterrânea não apresenta evidências de 
contaminação. 

Usos 

No que respeita a captações para abastecimento público, a exploração não intercepta 
nenhum perímetro próximo ou alargado. 

Relativamente a captações privadas, foram identificadas na envolvente cerca de 36 
captações na sua maioria licenciadas, das quais 30 correspondem a furos, 5 a poços e uma 

nascente. Estas captações são utilizadas para rega e para uso industrial. 

De acordo com o EIA, as águas que se acumulam no interior da corta são encaminhadas 
para duas bacias de decantação. Posteriormente, as águas são descarregadas no sistema de 
drenagem natural, mais precisamente no rio Crós-Cós, através de uma conduta enterrada. 

5.2.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

No que se refere às águas subterrâneas, os principais impactes prendem-se com a remoção 
de solo de cobertura e do desmonte com recurso a explosivos, que contribuem para o 

aumento da taxa de infiltração e para o aumento da vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

Posteriormente, durante a exploração, ocorrerá diminuição da infiltração em resultado da 
compactação do solo devido à abertura dos patamares de exploração, circulação de 
maquinaria pesada, assim como estabelecimento de áreas ocupadas por instalações sociais. 
No entanto, 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, uma vez que a exploração irá atingir a cota 
90m, não se prevê a afectação do mesmo. No entanto, a informação disponível sobre a 
piezometria não permite concluir quanto à continuidade hidraúlica das captações, sendo que 
a verificação desta afectação só poderá ser aferida com a monitorização do nível freático ao 
longo da fase de exploração do projecto. 

O mesmo sucede na construção do poço, em que a profundidade base do poço, será à cota 

75m, pelo não é possível afirmar que o poço e respectivo túnel não irão interceptar níveis 
freáticos. 

Face ao exposto não são expectáveis impactes negativos significativos ao nível dos aspectos 
quantitativos dos recursos hídricos. 

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

 Derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, utilizados na 

maquinaria e veículos afectos à exploração. Caso aconteça, constituirá um impacte 
negativo, cuja significância, dependerá: do volume envolvido, do tempo de resposta 
até ao confinamento da dispersão da contaminação, da geologia local, 
nomeadamente da fracturação/carsificação.  

 Infiltração de águas pluviais acumuladas no fundo da exploração, as quais 
transportam elevada concentração de partículas sólidas resultantes do método de 

extracção nas fracturas e/ou falhas na área de intervenção. Este impacte provável, 
tem magnitude reduzida. 

 Em termos de usos, não são expectáveis impactes negativos nas captações privadas 
licenciadas de água mais próximas, pois estas localizam-se mais de 100m da exploração e 
não é expectável que a pedreira atinja o nível freático. No entanto, por medida de precaução 
é proposto no EIA um Programa de Monitorização no furo a construir. 

Salienta-se ainda, que a pedreira prevê no futuro a construção de um furo. Esta água 

captada servirá apenas para o uso na rega dos caminhos e para a rega das zonas verdes a 
implantar no âmbito do PARP. Segundo o EIA, os caudais a extrair serão muito reduzidos, 
pelo que o impacte é considerado negativo, mas pouco significativo. 
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5.2.2. Recursos Hídricos Superficiais 

5.2.2.1. Caracterização da Situação de Referência 

Aspectos quantitativos 

A área em estudo está incluída na bacia hidrográfica do rio Tejo, na sub-bacia do rio Crós-
Cós que drena uma área de 5,8 km2, tendo esta linha de água um comprimento de 6km. 

A área da pedreira localiza-se na margem esquerda do rio Crós-Cós, afluente do rio da 
Silveira. 

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

inexistente. A presença de rochas calcárias facturadas origina maciços com elevada 
permeabilidade, onde a escorrência das águas é predominantemente subterrânea, devido à 
intensa rede de fracturação.  

De acordo com a carta militar à escala 1:25 000 estão assinaladas na área a explorar 7 
linhas de água de cabeceira, sem classificação decimal que nascem na área de exploração 
com escoamento apenas em situações de elevada pluviosidade, afluentes do rio Crós-Cós. 

De acordo com o estudo, estas linhas de água estão classificadas como REN. 

Para a análise do regime hidrológico na área da pedreira Arcena, verifica-se que o 
escoamento médio anual na região em estudo é de 100 a 150 mm. 

Relativamente às infra-estruturas de transporte, nomeadamente à correia transportadora, 
esta atravessará apenas o rio da Silveira. De acordo com o Aditamento ao EIA a transposição 

da correia sobre o rio será efectuada através de vão de 28 a 30m, sendo o apoio efectuado 
em dois pórticos localizados (cada um) a uma distância de 10m da margem, não interferindo 
com o leito nem com as margens do referido rio. 

O EIA prevê ainda a construção de um viaduto sobre o rio da Silveira que servirá numa 
primeira fase de apoio à construção do túnel, e numa segunda fase de apoio à manutenção 

do mesmo e da correia transportadora. 

Aspectos qualitativos 

No que se refere às fontes de poluição dos recursos hídricos superficiais, a principal fonte de 
contaminação está associada ao aterro sanitário de Mato da Cruz, localizado no limite 
ocidental da pedreira Arcena. Este aterro é uma instalação preparada para a deposição de 
Resíduos Sólidos Urbanos, sendo constituído por depósitos revestidos com materiais 
impermeáveis para impedir que os líquidos libertados pelos resíduos se infiltrem no solo.  

Ainda na envolvente, estão identificadas algumas actividades industriais, nomeadamente 
pedreiras e explorações pecuárias.  

De acordo com o INSAAR estão identificados vários pontos de rejeição de águas residuais no 
meio receptor nas freguesias de Alverca do Ribatejo e Calhandriz, com origem em ETAR`s, 
após tratamento, e fossas sépticas colectivas.  

Segundo o SNIRH, foram identificadas duas estações de monitorização da qualidade da água 

na envolvente à pedreira Arcena, uma a 10km, estação 6D/05-Ponte da Couraça e a cerca 
de 13 km, com o código 19D/06H- Ponte Cadafais, no rio Grande da Pipa, pelo que não se 
consideram representativas da área de estudo. 

Para caracterizar a qualidade da água, no âmbito do EIA, foram realizadas colheitas em 
Junho de 2009 no rio da Silveira, a montante e a jusante da área de intervenção. 

De acordo com os dados obtidos verifica-se nenhum parâmetro excede os valores VMA e 
VMR do Anexo I do Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto, relativo à qualidade das águas 
destinadas à produção de água para consumo humano. 

5.2.2.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Os principais impactes do projecto nos recursos hídricos superficiais decorrem da afectação 
da rede hídrica durante a fase de exploração, uma vez que na área da pedreira Arcena irão 

ser destruídas 7 linhas de água de cabeceira, sem classificação decimal que nascem na área 

de exploração. Os impactes são considerados negativos e significativos.  
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Por outro lado, a exploração da pedreira Arcena irá alterar a topografia do terreno, ao criar 

uma depressão de elevadas dimensões e profundidade, pelo que ocorrerá uma alteração dos 
padrões da escorrência superficial, potencialmente com consequências no regime hidrológico 
nas duas linhas de água próximas da pedreira, nomeadamente o rio Crós-Cós e a ribeira da 
Silveira. Esse impacte é minimizável através da instalação de valas na envolvente da 
pedreira, tal como proposto no EIA. 

No que diz respeito à construção da correia transportadora e viaduto os impactes negativos 

estão associados à localização dos pilares. De acordo com o EIA os pilares da correia 
transportadora serão colocados a mais de 10m de distância da única linha de água que é 
atravessada, o rio da Silveira, não sendo expectáveis impactes negativos significativos. 

A qualidade das águas superficiais na envolvente da pedreira poderá ser afectada pela 
actividade extractiva devido à deposição de poeiras originadas pela circulação dos camiões, 
pela central de britagem e pela construção dos aterros temporários, que poderá originar o 

arrastamento de sólidos de granulometria fina para as duas linhas de água com maior 

expressão, rio Crós-Cós e ribeira da Silveira, o que gera um negativo significativo.  

De acordo com o EIA, para minimizar este impacte, está previsto que as águas sejam 
sujeitas a decantação nos tanques existentes na área da corta antes da sua descarga no rio 
Crós-Crós. 

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

negativo na qualidade da água. No entanto, este impacte é pouco significativo, uma vez que 
não está prevista qualquer manutenção das máquinas e equipamentos na área de 
exploração. 

5.3. Qualidade do Ar 

5.3.1. Caracterização da Situação de Referência 

A poluição atmosférica na envolvente da exploração de pedreiras está normalmente associada 

à emissão de partículas em suspensão e também, mas em menor escala, a poluentes como o 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), óxidos de enxofre (SOx). O fluxo de 
produção destes poluentes depende basicamente do ritmo de exploração uma vez que as 
fontes estão, de uma forma geral, ligadas aos equipamentos utilizados nos trabalhos (e.g. 
pás carregadoras, veículos pesados de transporte de materiais, geradores) e à quantidade de 
material processado. 

As fontes de poluição atmosférica a considerar na envolvente da área da pedreira são a rede 

viária bastante densa, que apresenta um elevado tráfego, em especial de viaturas pesadas, 
com destaque para as auto-estradas A1, A9 e A10 e para a EN10, e várias unidades 
industriais destacando-se pela sua dimensão o Centro de Produção de Alhandra da CIMPOR, a 
IBEROL – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, S.A., a Unidade Fabril de Adubos de Alverca, o 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz da Valorsul, S.A. a unidade industrial da SCC - Sociedade 
Central de Cervejas e Bebidas, S.A. e as oficinas aeronáuticas das OGMA – Industria 
Aeronáutica de Portugal, S.A.. A Nordeste da área da futura pedreira “Arcena” situa-se a 

pedreira “Bom Jesus” explorada pela CIMPOR que actualmente abastece a fábrica do Centro 
de Produção de Alhandra.  

Os receptores potenciais dos poluentes atmosféricos que poderão ser gerados na exploração 
da pedreira Arcena situam-se nas localidades existentes na envolvente da propriedade da 
CIMPOR; Calhandriz (a 350m para NNW), Loureiro (a 1300m para N), A-dos-Melros (a 500m 
para N), Bom Sucesso e Quinta da Panasqueira (ambas a 1200m para SE), Sobralinho (a 
1100m para E) e Arcena (junto ao limite S e SE). 

Para caracterização da qualidade do ar no âmbito do EIA, foram realizadas campanhas de 
monitorização do poluente PM10 (uma vez que as partículas em suspensão são o principal 
poluente associado a actividade extractiva) e das condições meteorológicas (regime de 
ventos, humidade e temperatura), nos principais receptores da envolvente da área em 
estudo. Na realização das campanhas foram respeitadas as condições estabelecidas no 
Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, tendo-se utilizado equipamentos de referência ou 

equivalentes e cumprido os requisitos de micro e macro-localização. Dos sete receptores 

monitorizados nas campanhas, quatro localizam-se a norte da pedreira a distâncias entre 450 
e 700 metros e três a sul/sudeste com distâncias entre 80 e 288 metros. 
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As campanhas de PM10 foram efectuadas em 2007 (oito dias e oito amostras de 24 horas: 

duas amostragens em quatro receptores) e 2009 (Seis dias e 12 amostragens de 24 horas: 
seis receptores durante dois dias sendo dois locais amostrados em simultâneo). Os resultados 
revelaram de uma forma geral concentrações baixas mas em 2009, no dia 16/06/2009, 
ocorreu a ultrapassagem do valor limite diário (50 μg/m3, valor que não pode ser 
ultrapassado mais de 35 vezes no ano) nos dois pontos amostrados (receptores A5 e A6) e no 
dia seguinte ocorreu, num dos pontos (receptor A5), um valor superior ao do valor limite 
anual (40 μg/m3, valor que a média das concentraçõs dos 365 dias do ano não pode 

ultrapassar). A interpretação dos resultados das PM10 conjuntamente com o regime de ventos 
permitiu verificar que nestes dois dias os ventos sopraram de nordeste, ou seja, as 
concentrações nestes dias poderão resultar das emissões da pedreira “Bom Jesus”. Para os 
restantes dias, os ventos sopraram dos quadrantes, norte, oeste e noroeste, que são os 
ventos predominantes na região como se pode verificar na rosa-dos-ventos disponibilizada no 
capítulo do clima (Capitulo 1.2.5 do EIA). De acordo com a mesma rosa-dos-ventos o rumo 

de nordeste observa-se em cerca de 10-15% do ano (entre 36 a 55 dias) e normalmente 
ocorre em simultâneo com ventos de fracas velocidades.  

Embora a amostragem realizada não seja suficiente para que se possam tirar conclusões 
definitivas sobre o cumprimento dos valores limite de PM10 na envolvente da pedreira, a 
análise dos dados disponíveis de qualidade do ar e regime de ventos permite concluir que os 
receptores atrás identificados poderão estar actualmente sujeitos a concentrações acima dos 
50 μg/m3, durante 35 ou mais dias por ano, ou seja, o valor limite diário poderá não estar a 

ser cumprido. 

5.3.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

No projecto em análise, a geração de partículas PM10 poderá ocorrer a partir de acessos não 
asfaltados no interior da área de exploração. O desmonte do calcário e margas e o 
processamento na unidade de britagem são também fontes importantes de partículas em 
suspensão. Destaca-se ainda que na fase de exploração da pedreira “Arcena” não haverá 
qualquer tráfego de expedição dos materiais, uma vez que o transporte para a pedreira “Bom 

Jesus” e desta para a fábrica da Cimpor em Alhandra será feito através de correias 
transportadoras. 

Para análise dos impactes gerados pela laboração da pedreira “Arcena” foram estimadas as 
emissões globais de PM10 para as quatro fases de exploração da pedreira (Fase I e Fase II – 
Escavação da área da pedreira consignada para futura expansão do aterro sanitário de Mato 
da Cruz, transporte dos materiais produzidos na construção do túnel e do poço e escavação 
para instalação da britagem; Fase III e Fase IV - Exploração da pedreira  e transporte através 
da correia transportadora) com base nos factores de emissão e tendo em conta a produção 

prevista para a pedreira, com e sem controlo das emissões.  

Na análise detalhada das emissões associadas à circulação de viaturas nos acessos não 
asfaltados no interior da pedreira verificou-se que na pior situação (correspondente às fases 
III e IV onde a produção média da pedreira será de 1 200 000 t/ano e o tráfego interno de 
cerca de 5 Dumper’s por hora, com um horário de laboração, no pior cenário, entre 7:00 e as 
23:00), a emissão de partículas em suspensão será de cerca de 24,8 t/ano, caso não sejam 

controladas as emissões, e de 15,9 t/ano, no caso de haver controlo das emissões. 

Da estimativa das emissões na central de britagem efectuada resultou, tendo em 
consideração que nesta serão processadas 1 200 000 t/ano de calcário e margas, uma taxa 
de emissão de PM10 da ordem dos 0,81 t/ano. 

Os resultados da estimativa de emissões demonstraram a reduzida importância das emissões 
de partículas em suspensão das actividades de exploração propriamente ditas, quando 
comparadas com as emissões associadas ao tráfego em vias de acesso não pavimentadas que 
correspondem a mais de 90% das emissões globais da pedreira. Deste modo, a simulação 

das concentrações de partículas em suspensão nos receptores sensíveis identificados, apenas 
teve em consideração as emissões associadas ao tráfego em vias de acesso não 
pavimentadas. 

Para a realização destas simulações foi aplicado o modelo de dispersão do tipo gaussiano da 
EPA, CALINE4, para fontes em linha, que permitiu estimar a concentração de PM10 na 

envolvente, com e sem controlo das emissões. Para o efeito, foram simuladas as 

concentrações de PM10 nos sete diferentes receptores caracterizados na situação de 
referência. 
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De acordo com os resultados obtidos nas simulações efectuadas para as partículas PM10 

verificou-se que a laboração da pedreira “Arcena” será responsável pela ocorrência de 
impactes negativos ao nível da qualidade do ar, uma vez que as concentrações de PM10 sem 
controlo de emissões poderão atingir os 35 μg/m3 e com controlo (com aspersão de água nos 
acessos) os 15 μg/m3. Estes impactes poderão assim ser significativos no caso de não serem 
controladas as emissões de partículas em suspensão. Ainda assim, a laboração isolada da 
pedreira “Arcena” não deverá gerar níveis de concentração de Partículas em Suspensão 
(PM10) superiores ao limite estabelecido pela legislação em vigor. 

Conclui-se assim que, implementando o controlo de emissões (com aspersão de água nos 
acessos), os impactes negativos decorrentes da laboração isolada da pedreira “Arcena” serão 
pouco significativos. 

Para avaliação dos impactes cumulativos da laboração da pedreira “Arcena” com as fontes 
preexistentes no local foram adicionados aos valores estimados pela modelação, os valores 
medidos na situação de referência.  

De acordo com os resultados obtidos verifica-se que a laboração da pedreira “Arcena” 
cumulativamente com as restantes fontes existentes na envolvente, nomeadamente a 
pedreira “Bom Jesus”, será responsável pela ocorrência de impactes negativos ao nível da 
qualidade do ar. Estes impactes poderão ser significativos no caso de não serem controladas 
as emissões de partículas em suspensão. Nos receptores a sul da pedreira, na localidade de 
Arcena, prevê-se que mesmo com controlo das emissões possam ocorrer ultrapassagens do 
valor limite diário. Conclui-se assim que os impactes negativos decorrentes da laboração 

cumulativa da pedreira “Arcena” poderão ser significativos na localidade de Arcena, e pouco 
significativos nos restantes locais. 

Salienta-se que com o início da laboração da pedreira “Arcena”, a produção da pedreira “Bom 
Jesus” deverá passar para cerca de 1 200 000 t/ano, o que corresponde a cerca de metade 
da produção actual. Esta redução na produção poderá ter como consequência uma redução 
dos níveis de empoeiramento da envolvente.  

5.4. Ruído 

5.4.1. Caracterização da Situação de Referência 

Para a caracterização da situação de referência foram considerados 7 pontos, R1 a R7, 
considerados no EIA como os receptores sensíveis mais próximos do projecto, logo 
potencialmente mais expostos ao seu impacte em termos de ruído. Relativamente às 
coordenadas indicadas no EIA, verifica-se um desfasamento de R3 face ao que foi 
apresentado no 2º Aditamento e na visita ao local, estando a cerca de 80m do limite da 

escavação e não a 250m; R2 e R6 não serão representativos dos receptores mais afastados 
das vias rodoviárias. 

Os valores obtidos para os pontos R2 a R7 são significativamente superiores aos constantes 
do mapa de ruído municipal de Vila Franca de Xira, em termos de Lden e Ln; o EIA, apesar de 
apresentar extractos deste mapa, não utiliza essa informação para validar os resultados que 

obteve por medições. Com efeito, à excepção de R1 em que o ruído é determinado pela 
presença do aterro municipal que não foi considerado naquele mapa de ruído, a 

caracterização dos restantes pontos poderia basear-se no mapa de ruído municipal, 
complementado com medições para aferir os valores de Ld e Le. Em R2, R3, R4 e R5 não 
existem, de acordo com o EIA, fontes sonoras significativas a não ser o escasso tráfego 
rodoviário de veículos ligeiros ao local, sendo que estes três últimos pontos se localizam no 
“fim” de bairros residenciais, confinantes com o limite da propriedade e de escavação 
proposta da pedreira; em R6 e R7 é o tráfego rodoviário, respectivamente, na EM1250 e EN 

10-6 que determina os valores de Lden e Ln, fontes simuladas no mapa de ruído municipal. 
Na tabela seguinte comparam-se a ordem de valores que se retiram do mapa de ruído 
municipal e os valores apresentados no EIA. 
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Quadro 5.1 – Comparação entre os valores retirados do Mapa de Ruído Municipal e os valores das Medições 
Acústicas do EIA 

 Mapa de ruído 

municipal 
Medições acústicas do EIA 

Lden Ln 
Lden 

(Ld/Le/Ln) 
Ln 

R1 
- - 

57.4* 

(56.4/54.1/48.1) 
48.1 

R2 
<55 <45 

60.1 

(53.6/55.2/53.6) 
53.6 

R3 

<<55 <<45 

53.1 

(50.6/51.3/44.2) 
44.2 

R4 51.7* 

(45.5/51.6/43.4) 
43.4 

R5 57.0* 

(54.4/51.8/49.4) 
49.4 

R6 
55 45 

60.2 

(53.3/53.4/54.1) 
54.1 

R7 
60 55 

62.7 

(60.5/60.0/54.2) 
54.2 

Nota: *Recalculado no âmbito deste parecer com base na alteração do valor de Ld /Le apresentado no 2º 

Aditamento (o qual desprezou sempre, incorrectamente, as medições mais baixas obtidas em cada ponto). 

Da análise da tabela e pela visita ao local, afigura-se que os valores referidos no EIA para 

R3, R4 e R5 (representativos do conjunto habitacional de Arcena que confina com o limite da 
escavação proposta), estarão sobrestimados.  

5.4.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

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 as fases de 
lavra I e II, III e IV, nos períodos diurno (Ld) e entardecer (Le) (constantes do 2º 

Aditamento, de Março de 2011), relativos à fase mais crítica em termos de impacte, isto é, 
com os equipamentos à superfície e no limite da área de escavação a licenciar. Concorda-se 
com esta abordagem.  

Apesar destes mapas não considerarem as pegas de fogo como fonte sonora, no presente 
caso essa influência não ultrapassa 0,6dB(A) nos receptores sensíveis considerados na 
avaliação, não alterando as conclusões do estudo sobre o cumprimento do critério de 
exposição máxima pelo projecto em todos os pontos. 

Relativamente ao critério de incomodidade, o EIA conclui sobre o seu cumprimento em todos 
os pontos estudados. No entanto, face ao exposto neste parecer sobre a caracterização da 
Situação de Referência nos pontos R3, R4 e R5, aquela conclusão é questionável. 

5.5. Vibrações 

O fenómeno de vibrações desta natureza provoca possíveis perturbações às pessoas e aos 
equipamentos e/ou edificações que se localizem nas proximidades das actividades em causa. 
No caso das vibrações provocadas às populações, estas apresentam-se como menos gravosas 

na medida em que o ser humano está diariamente sujeito a fenómenos vibracionais com 
amplitudes de vibração substancialmente superiores.  
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Relativamente a edificações, a sua segurança tem de ser garantida o que constitui uma das 

preocupações base da Geotecnia. Neste tipo de obras a especificidade da segurança 
estrutural reside, antes de mais, no carácter muito particular que as estruturas apresentam e 
os diversos domínios de ocorrência espacial (tanto de superfície, como subterrâneo).    

Da análise específica da propagação de vibrações afectas ao desmonte com explosivos, em 
estruturas edificadas localizadas nas proximidades do projecto em análise evidenciam-se os 
seguintes aspectos: 

 Limite legal relativo às amplitudes de vibração -  De acordo com a Norma Portuguesa 

2074, que limita os efeitos prejudiciais que possíveis vibrações podem ocasionar em 
edificações próximas aos trabalhos de desmonte da pedreira em questão, obteve-se o 
valor de 20 mm/s como limite de velocidade de vibração admissível. Todavia, 
segundo o EIA parte-se do pressuposto de se tratarem de construções correntes 
assentes em maciço rochoso o que eventualmente pode não se verificar na realidade, 
devido a possíveis alterações no maciço. Dada a dimensão do projecto em causa 

destaca-se que as Considerações Teóricas relativas á propagação de vibrações 
deveriam ser validadas “in-situ” a partir de uma campanha de ensaios que permitisse 
uma apreciação e aproximação objectiva às suposições que se apresentam. É de 
ressaltar que as “variáveis não controláveis” classificadas como importantes neste 
tipo de intervenções são precisamente: a geologia local; o tipo de material de 
cobertura; a espessura do material de cobertura e as propriedades do maciço 
rochoso; 

 Cargas máximas admissíveis - De acordo com o plano de pedreira preconiza-se a 

utilização de cargas de explosivo variando entre 24 kg/furo (duas ultimas pegas) e 

87 kg/furo (na actividade normal), passando por 38 kg/furo (na regularização de 20 

m para 10 m de altura de bancada), sempre com recurso a microrretardos, ou seja, 

detonando apenas um furo de cada vez. É mencionado que se prevê que sejam 

ultrapassados os limites na Norma 2074 numa faixa de 110m no caso das cargas 

mais desfavoráveis (87 Kg/furo). Contudo, os valores de velocidades máximas 

apresentados no capítulo 1.9 do Relatório Síntese, apenas reflectem o 

comportamento específico de vibrações na pedreira “Bom Jesus” e para distâncias 

cerca de 6 vezes superiores àquelas a que se localizam os receptores sensíveis de 

Arcena. De ressaltar também que de acordo com a equação apresentada no Relatório 

Síntese (considerando esta como a lei de propagação das vibrações adequada ao 

local - caso mais desfavorável), a distância mínima à qual se cumprem os limites de 

velocidade de vibração é de 154,32 m. Por outro lado e, considerando o receptor 

sensível mais próximo à distância de cerca de 90m, a carga máxima admissível seria 

de cerca de 29,59 Kg/furo; 

 Legitimidade legal expectável – O EIA prevê o efeito de vibrações causadas devido à 

detonação de explosivos, fazendo referência a um Plano de Monitorização que visa a 

verificação do cumprimento dos limites legais estabelecidos. Porém, é de referir que 

os ensaios específicos realizados na pedreira “Bom Jesus”, tendo em conta que o 

maciço rochoso e modo de exploração prevista são similares ao da pedreira 

“Arcena”, podem apresentar valores com validade diminuída.  

Verifica-se alguma incoerência relativamente a cargas máximas admissíveis, uma 

vez que de acordo com as equações em causa (lado da segurança) as habitações 

localizadas em pontos mais próximos das detonações estarão à partida sujeitas a 

velocidades de vibração superiores aos 20 mm/s. As características do terreno, 

assumido como composto por rocha e solos coerentes rijos não são comprovadas 

com base nos devidos ensaios geotécnicos e o pressuposto de que se tratam de 

habitações correntes também não é corroborado de nenhuma forma. No caso de 

ocorrerem mais de duas pegas por dia (caso em que o valor limite da velocidade de 

vibração de pico será 14 mm/s) a legislação não é respeitada a não ser que o valor 

de carga máxima admissível seja reduzido para 16,33 Kg/furo o que reduz 

significativamente a eficácia dos rebentamentos.  

Em síntese, reconhece-se uma necessidade de revisão e mais importante ainda, de 

validação, de alguns dos parâmetros e suposições teóricas que constam no EIA.  
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Face ao exposto, verificou-se a necessidade de solicitar esclarecimentos complementares ao 

proponente, os quais deram origem a um terceiro Aditamento ao EIA, recebido a 27 de Maio 
de 2011. No referido Aditamento foram apresentados pelo proponente novos elementos, 
nomeadamente um Estudo de Avaliação da Estabilidade Dinâmica no Aterro Sanitário de Mato 
da Cruz e um parecer técnico relativo à aplicação de substâncias explosivas nos desmontes a 
realizar na pedreira “Arcena”. Nestes novos elementos são enunciadas as seguintes 
conclusões: 

 As semelhanças entre os maciços da Pedreira “Bom Jesus” e da Pedreira “Arcena” 

são justificadas através da apresentação do extracto da carta geológica, abrangendo 

a área das duas explorações e do Log de sondagens geológicas realizadas; 

 As diferentes camadas de impermeabilização, drenagem e protecção do ASMC 

cumprem os requisitos legais para este tipo de materiais, tendo sido aprovados pela 

entidade da tutela; 

 A CIMPOR compromete-se a garantir que os níveis de vibrações emitidas são 

compatíveis com o tipo de construção de acordo com a NP2074 ou qualquer outro 

normativo legal que venha a ser aplicável; 

 A expressão de propagação adoptada no EIA é bastante segura na projecção das 

cargas a utilizar na pedreira “Arcena”. As cargas máximas calculadas pela referida 

expressão, cifram-se em valores de 30% a 40% das máximas calculadas pela 

expressão comprovada para calcários e constante da bibliografia nacional; 

 Se existissem mais de duas pegas por dia, que não irá acontecer, seriam eventos 

esporádicos e não um “volume médio diário”. Nesses casos (14 mm/s), aplicando a 

expressão de propagação adoptada (V=580.Q0.5.D-1,2) para distâncias de 90m, a 

carga máxima por retardo seria de 28,5 Kg; 

 Poder-se-á explorar a pedreira recorrendo a substâncias explosivas, através da 

aplicação de medidas de minimização das vibrações (consistem em técnicas 

aplicáveis, neste tipo de actividade, que podem legitimar, do ponto de vista legal, os 

eventos vibratórios nesta pedreira), sempre cumprindo os limites legalmente 

exigíveis. De facto, de acordo com o plano de pedreira, preconiza-se a utilização de 

uma carga de explosivo variando entre 38Kg/furo e 87 Kg/furo. Na situação mais 

desfavorável (38Kg/furo), certamente junto aos limites sensíveis, a Oeste 

(compreendendo as distâncias dos 30 aos 100m ao aterro sanitário) e a Sudoeste da 

pedreira (em que existem edifícios habitados a distâncias mínimas de 80m), 

recomenda-se: 

 A utilização de pré-corte; 

 A utilização de iniciação múltipla (usando até 3 detonadores por furo, 

dependendo da distância); 

 A utilização de detonadores electrónicos; 

 A utilização de explosivos de reduzida carga linear. 

Foram referidas outras técnicas capazes de minimizar as vibrações, como acessórias 

às referidas, como por exemplo a redução dos afastamentos à face livre. 

À medida que os trabalhos se afastem dos receptores sensíveis, para o interior da 

pedreira, poderá abdicar-se da utilização de técnicas de pré-corte e de iniciação 

múltipla, mas recomenda-se a utilização de todas as outras referidas (isto é, 

utilização de detonadores electrónicos, explosivos de reduzida carga linear e 

menores afastamentos); 

 De acordo com as análises de estabilidade estática e dinâmica efectuadas sobre os 

taludes da região Sudoeste do ASMC, estes ofereceram bons comportamentos 

perante as várias situações estudadas, particularmente aquando da existência em 

simultâneo de níveis freáticos e fenómenos sísmicos, indo ao encontro do historial de 

estabilidade de todo o depósito. 

Salienta-se que, face à especificidade dos elementos apresentados pelo proponente no âmbito do 
terceiro Aditamento ao EIA, os mesmos ainda se encontram em avaliação pela UTAD, pelo que o 

parecer relativo à avaliação dos efeitos das vibrações decorrentes da exploração da pedreira, não 
foi recepcionado até ao fecho dos trabalhos da CA.  
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5.6. Flora e Fauna, Habitats e Ecossistemas 

5.6.1. Caracterização da Situação de Referência 

De acordo com o EIA apresentado a pedreira encontra-se inserida num território em que a 
vegetação climácica corresponde a: 

 Florestas de carvalho-cerquinho Arisaro-Querceto broeroi, cuja etapa subserial, o 
tojal, pertence à Salvio sclareoidis-Ulicetum densi se encontra amplamente 
representada e dominante na área de estudo; 

 Formações arbóreas com Olea silvestris e Ceratonia siliqua ( da associação Viburno 
tini-Oleetum sylvestris), que após sofrerem intervenções dão origem a formações 
arbustivas da associação Asparago albi- Rhamnetum oleoides e às comunidades 
herbáceas da Carici depressae -Hyperrhenietum hirtae. Estas últimas associações 

estão muito bem representadas na área de estudo. 

Quanto aos habitats a área de estudo engloba sete habitats diferentes, cinco dos quais estão 
incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 

49/2005, de 24 de Fevereiro. Destes cinco habitats, identificados no quadro seguinte, um 
deles é prioritário (6210*). 

Quadro 5.2 – Habitats naturais presentes na área de estudo (incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei nº140/99, 
de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro) 

4030 Charnecas secas europeias 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6210* Formações herbáceas secas da associação Phlomido-Iychnitidis-
Brachypodietum 

 phoenicoidis. 

92AO Florestas galeria com Salix alba e Populus alba 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canarensis 

Para além destes habitats estão também consideradas zonas de pinhal e zonas humanizadas, 
estas compostas por pomares, prados, pastagens, culturas hortícolas e olivais. 

Quanto às espécies de plantas existentes destacam-se pelo seu valor conservacionista, as 
identificadas no quadro seguinte. 

Quadro 5.3 – Espécies RELAPE inventariadas na área de estudo 

Espécies Estatuto legal /distribuição 

Quercus ilex subsp. ballota 

Decreto-Lei n.º 169/2001,de 25 de Maio, alterado 

pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho 

Ulex airensis Endemismo do centro de Portugal 

Ulex australis subsp. welwitschianus Endemismo do centro e sul de Portugal 

Genista tournefortii 
Endemismo ibérico 

Fritillaria lusitanica 

Ulex densus Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 25 de Fevereiro – 

Anexo B-V 
Ruscus aculeatus 

Narcissus bulbocodion subps. 

bulbocodion 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 25 de Fevereiro – 

Anexo B-V 

Cephalantera longifolia 

Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril 
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 25 de Fevereiro – 
Anexo-I 

 

Ophrys apifera 

Ophrys bombyflora 

Ophrys fusca 

Ophrys vernixia 

Ophrys italica 

Ophrys lutea 

Aceras antropophorum 

Barlia robertiana 
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No caso da fauna estão registadas como existentes ou potenciais as espécies indicadas no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 5.4 – Espécies cuja presença na área de estudo foi confirmada ou é considerada potencial 

Grupo Ocorrência Enquadramento face ao Decreto-Lei n.º 140/99, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 

Anfíbios 11 Espécies potenciais 
1 Espécie, anexos B-II/B-IV 
4 Espécies, anexo B-IV 
1 Espécie, anexo B V 

Répteis 16 Espécies potenciais 
2 Espécies, anexos B-II/B-IV 
2 Espécies, anexo B-IV 

Aves 

118 Espécies potenciais 

33 Espécies 

confirmadas 

Espécies potenciais 
13 Espécies, anexo A-I 

14 Espécies, anexo D 

Espécies confirmadas 
4 Espécies, anexo D 

Mamíferos 31 Espécies potenciais 

6 Espécies, anexo B-II/B-IV 

6 Espécies, anexo B-IV 
2 Anexo B-V 
1 Anexo B-V/D 

 

5.6.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

A tipologia do projecto em análise não apresenta qualquer impacte positivo no presente factor 
ambiental. Tendo em consideração que as acções inerentes à implantação do projecto 

implicam o corte total da vegetação e a remoção do recurso geológico, alterando profunda e 
definitivamente a fisiografia da área afectada, afigura-se que a mesma vai ter uma 

configuração totalmente diferente da actual, induzindo assim um impacte negativo.  

Salienta-se o impacte negativo e significativo sobre o habitat prioritário 6210* - Formações 
herbáceas secas da associação Phlomido-Iychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis, dada a 
presença na área de diversas espécies de orquídeas e uma espécie de narciso, de elevado 
valor conservacionista, sendo este o principal valor natural existente na área de estudo. No 

entanto, considera-se que estes efeitos negativos podem ser atenuados através da adopção 
de medidas de minimização. 

Acresce referir que, relativamente às espécies arbóreas e arbustivas propostas no PARP, 
nomeadamente à espécie Grevilea robusta (grevílea), a mesma integra o anexo I do Decreto-
Lei nº565/99 de 21 de Dezembro, e embora não esteja considerada como uma espécie 
invasora mas tratando-se de uma espécie exótica, não deveria ter sido integrada nas 

espécies propostas no PARP. 

5.7. Solos e Capacidade de Uso 

5.7.1. Caracterização da Situação de Referência 

Na área de implantação do projecto predominam solos calcários de classe de capacidade de 
uso E, que são vocacionados para a produção de floresta de protecção ou de recuperação. 
Contudo, a oeste, na área destinada à expansão  do aterro sanitário de Mato da Cruz, existe 

uma mancha de cerca de 6 ha, cujos solos são susceptíveis de utilização agrícola se 
atendermos à sua elevada capacidade de uso. 

A área em estudo encontra-se coberta de matos e por árvores dispersas. Na área envolvente 
para além do aterro sanitário existe uma faixa arbórea que constitui uma barreira natural 
entre a área a explorar e a área edificada da localidade de Arcena (situada no limite SE da 
área em estudo).  
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5.7.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Na fase de exploração, as acções de desmatação e remoção das terras de cobertura irão 
desproteger os solos dos agentes erosivos, destruir a estrutura interna e aumentar a sua 

erosão.  

Considera-se que as acções a desenvolver na área cujos solos pertencem à classe de uso E, 
induzirão impactes negativos, mas pouco significativos devido à baixa capacidade produtiva 
que caracterizam estes solos. 

As intervenções nos solos susceptíveis de utilização agrícola induzirão impactes negativos, no 
entanto, atendendo à sua reduzida representatividade na área a ampliar, classificam-se como 
pouco significativos. 

Considera-se, ainda, que o facto das acções de remoção do coberto vegetal se efectuarem em 
articulação com o avanço da lavra contribui para a minimização dos impactes induzidos. Por 

outro lado, uma vez que a recuperação paisagística será efectuada simultaneamente com a 
exploração, iniciando-se logo que se encontrem finalizadas as actividades de escavação em 
cada zona, considera-se que os impactes expectáveis são atenuados.  

No caso de se verificar algum acidente envolvendo a maquinaria e/ou veículo afectos à 

pedreira, o solo poderá ser contaminado por lubrificantes, originando impactes negativos. 
Contudo, estes são minimizáveis com a adopção de medidas de minimização.  

Na fase de desactivação, o restabelecimento do meio para a plantação e crescimento da 
vegetação, o restabelecimento de drenagem e infiltração da água irá contribuir para a 
existência de condições favoráveis à génese do solo, pelo que se considera que a recuperação 
das áreas exploradas induzirá impactes positivos e muito significativos. 

5.8. Socioeconomia 

5.8.1. Caracterização da Situação de Referência 

A CIMPOR assegura cerca de 60% do mercado nacional de cimento, tendo três centros de 
produção de cimento (Loulé, Alhandra e Souselas), uma fábrica de cal hidráulica (Cabo 
Mondego) e diversos entrepostos de distribuição.  

A propriedade da CIMPOR insere-se numa região bastante intervencionada onde coexistem 
espaços residenciais e industriais.  

A pedreira “Arcena” localiza-se imediatamente a NW da povoação com este nome (que pode 
considerar-se limiar NW Alverca), sendo que na sua envolvente encontra-se a NE a pedreira 
“Bom Jesus” e a Oeste o aterro de Resíduos Sólidos Urbanos de Mato da Cruz.  

As localidades mais próximas são Calhandriz (350metros para Norte), Loureiro (1.300metros 
para Norte), A-dos-Melros (500metros para Norte), Arcena (junto ao limite Sul), Bom 
Sucesso e Quinta da Panasqueira (1200metros para SE) e Sobralinho (1100metros para 
Este). Destacam-se, ainda algumas habitações  na envolvente da exploração, encontrando-se 

as mais próximas a cerca de 80m. Em Alverca existem várias unidades industriais 
destacando-se a fábrica de cimento da CIMPOR. 

O local situa-se entre a A1, a A9 e a A10, sendo que o acesso se faz a partir do nó de Alverca 
da A1, posteriormente através da EN116 e de seguida pela EM1250, até Mato da Cruz. E por 
último através de um caminho paralelo ao limite Norte do Aterro. 

Para não introduzir transtornos na circulação rodoviária, nomeadamente na povoação de 
Mato da Cruz, nem afectar áreas de reconhecido interesse natural e patrimonial, o transporte 

do recurso até à pedreira “Bom Jesus” será subterrâneo até ao sopé da serra. A partir deste 
ponto, será realizado a céu aberto por correia transportadora até às instalações industriais da 
pedreira “Bom Jesus”, a NE, não existindo expedição de rocha por camião. 

A pedreira “Arcena” induzirá a criação de 9 postos de trabalho. 

5.8.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Os principais impactes a ter em conta quanto aos efeitos gerados pelo projecto são os 
seguintes: 
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 Impacte negativo, permanente e significativo, associado à perda irreversível do 

recurso explorado, não renovável; 

 Impacte negativo de desvalorização territorial, permanente e significativo, 
relacionado com a perda do recurso explorado e a descaracterização da paisagem; 

 Impacte negativo relacionado com o grau de perturbação gerado na área envolvente, 
relacionado com o tipo de exploração (inclui o recurso a explosivos e seus efeitos, 
designadamente ao nível não só do ruído e qualidade do ar, mas também das 
vibrações associadas) e um contexto de integração que considera quer áreas do tipo 

natural quer áreas habitacionais;  

 Impacte positivo, pouco significativo, pela associação do projecto à expansão da área 
do Aterro Sanitário de Mato da Cruz; 

 Impacte positivo e significativo associado à sustentabilidade do funcionamento do 
Centro de Produção de Cimento de Alhandra, visto que o projecto pretende assegurar 

o fornecimento da matéria-prima fundamental; 

 Impacte positivo pouco significativo associado à criação de 9 postos de trabalho. 

5.9. Ordenamento do Território 

Enquadramento nos Instrumentos de Planeamento e de Gestão Territorial 

Em termos de ordenamento do território, a área em estudo integra-se no PROTAML, aprovado 
pela RCM 68/02 em 07/2/2002. De acordo com o Esquema do Modelo Territorial definido por 

este instrumento a área de intervenção da pretensão encontra-se inserida em “Área Urbana a 
Estruturar e a Ordenar”, inserindo-se na Unidade Territorial n.º 8 “Área Urbana Vialonga 
Cachoeiras”. A pretensão no local colide com a Estrutura Metropolitana de Protecção e 
Valorização Ambiental, inserindo-se integralmente em Área Vital. 

A área do projecto encontra-se abrangida pelo PDM de Vila Franca de Xira (PDMVFX), sendo 

que a versão do Relatório do PDMVFX, em vigor, foi publicada a 11/08/2010. 

O concelho de Vila Franca de Xira possui carta de REN publicada (Portaria nº 1374/2009 de 
29 de Setembro). 

Verifica-se que o local não abrange RAN, abrange REN, afecta Domínio Hídrico, e 
relativamente ás previsões do PDMVFX, em vigor, a zona onde se localiza, é inserida 
predominantemente em Solo Rural, como Espaço de Indústria Extractiva cumulativamente 
como Espaço Agrícola de Produção tipo II e Espaço de Expansão do Aterro Sanitário, recaindo 
parcialmente (a sudeste) na U70-A - Zona a Reestruturar de Arcena (parcialmente como Área 

de Risco Geotécnico, como Áreas muito condicionadas à construção/desaconselháveis à 
construção), e abrangendo predominantemente Estrutura Ecológica Municipal. 

PROTAML 

Face ao preconizado no PROTAML verifica-se conflito da pretensão com o disposto na 
Prioridade 1 (Sustentabilidade ambiental) e Normas Orientadoras 1.2.2.1, 1.2.2.4, 1.2.7.2 e 

2.2.6 (Rede Ecológica metropolitana). 

Sobre a Prioridade 1 - Sustentabilidade ambiental, destaca o proponente que a única forma 

de garantir a sustentabilidade ambiental do projecto é assegurar que a sua implementação se 
processa de forma faseada, com avanço concomitante da lavra e da recuperação paisagística, 
sendo que esta forma de exploração foi integrada na própria concepção do projecto. 

No que respeita a Rede Ecológica Metropolitana (REM), em particular ao disposto nas Normas 
Orientadoras 1.2.2.1, 1.2.2.4, 1.2.7.2 e 2.2.6, salienta o proponente que na concepção do 
PARP atendeu-se ao facto de esta área se situar num corredor vital e numa área vital, pelo 

que se procurou estabelecer um sistema consentâneo com os objectivos definidos para estas 
estruturas da REM. 

Perante as características do projecto da pedreira “Arcena” e, acima de tudo, em função do 
principal objectivo da sua exploração, o fornecimento de matéria-prima de qualidade para o 
Centro de Produção de Alhandra, verifica-se que não existirão praticamente rejeitados, 

posteriormente utilizáveis no enchimento da pedreira. Assim, no âmbito do PARP a 
recuperação paisagística preconizada consistirá numa reabilitação da área com recurso ao 

enchimento mínimo, procurando-se, acima de tudo, garantir que o sistema biofísico 
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estabelecido actue de uma forma sistémica (água-solo-vegetação) e que dará garantias de 

permanência após o total encerramento da actividade. 

Na impossibilidade de proceder ao enchimento da área afecta à exploração da pedreira, e 
consequentemente permanecer no terreno um desnível de cerca de 90m relativamente à cota 
original, as boas práticas de actuação nestes casos apontam para que se actue no sentido de 
garantir a implantação de um ecossistema viável, adaptado edafo-climaticamente ao local, a 
fim de que os processos naturais de formação de solo, infiltração e escorrência de águas e 
recolonizacão da vegetação possam ocorrer sem que exista necessidade de intervenções 

externas. 

Apesar do referido pelo proponente, considera-se que se mantém o conflito com a REM área e 
corredor vital destinados a consagrar o respeito pelos valores ecológicos, contudo tratando-se 
de uma iniciativa particular julga-se mais uma vez, que ela não pode ser posta em causa 
pela, eventual, não integral transposição dessas disposições de âmbito regional para o PDM.  

PDM 

O local insere-se predominantemente em Área Cativa e de Reserva de Recursos Geológicos, 
abrangendo Espaço de Indústria Extractiva, Espaço Agrícola de Produção tipo II, Espaço 
Natural, Espaço de Aterro Sanitário, Zona a Reestruturar de Arcena, Área de Risco Geotécnico 
e Estrutura Ecológica Municipal. 

Na Área Cativa e de Reserva de Recursos Geológicos é expressamente permitida a extracção. 

Relativamente ao Espaço de Indústria Extractiva (proposta de escavação e infra-estruturas de 
apoio) são expressamente permitidas as actividades extractivas, com alguns 

condicionamentos. 

Para o Espaço Agrícola de Produção tipo II (proposta de escavação e infra-estruturas de 
apoio) são expressamente permitidas as infra-estruturas de apoio à actividade extractiva e a 
extracção.  

No Espaço Natural, (proposta de ocupação no subsolo pelo túnel) não são expressamente 

permitidas as actividades extractivas ou as infra-estruturas de apoio à actividade extractiva, 
no entanto por se tratar de uma intervenção em túnel, nada há a obstar. 

Para o Espaço de Aterro Sanitário (proposta de escavação) é omisso sobre actividade 
extractiva.  

Para a U70-A, Zona a Reestruturar de Arcena (proposta de escavação) é permitida a 
extracção e infra-estruturas de apoio à actividade extractiva, nos termos previstos para cada 
subcategoria de espaço de Solo Rural. 

A Área de Risco Geotécnico, é considerada uma área muito condicionada à 

construção/desaconselháveis à construção (proposta de escavação e infra-estruturas de 
apoio), no entanto nesta área o projecto não envolve a edificação de construções. 

Na Estrutura Ecológica Municipal (proposta de escavação e infra-estruturas de apoio) é 
permitida a extracção e infra-estruturas de apoio à actividade extractiva, nos termos 
previstos para cada subcategoria de espaço. 

Em síntese não se detectou desconformidade entre a pretensão e o PDMVFX.  

REN 

Parte significativa da área em análise (exploração e projectos complementares) encontra-se 
abrangida pelo regime da REN, sendo interferidos os seguintes sistemas: “Cabeceiras de 
linhas de água”, “Áreas com risco de erosão” e “Leitos dos cursos de água”, sendo que neste 
último caso apenas uma linha de água é directamente afectada pela exploração.  

O EIA estima a afectação de uma área de REN na ordem dos 58 ha, afigurando-se que tal diz 
respeito apenas à área da pedreira a licenciar.  

De acordo com o ponto 7 do Artigo 24º do DL 166/2008, de 22/8, a pronúncia favorável da 

CCDR no âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização em termos do 
regime da REN. Nestes termos procede-se seguidamente ao enquadramento das acções no 
regime da REN e à avaliação das mesmas face às excepções legalmente estabelecidas, com 

vista à sua autorização ou aferir da sua viabilidade de autorização. 

Segundo o nº 1 do art. 20º do DL nº 166/2008 de 22 de Agosto, o projecto constitui uma 
acção interdita, sendo, no entanto, passível de ser considerado compatível com os objectivos 
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da REN desde que, tal como referido no nº 3 e 4º do mesmo artigo, observe 

cumulativamente o seguinte: 

1. Conste do Anexo II do mesmo DL. 

2. Observe as condições definidas na Portaria nº 1356/2008 de 28 de Novembro.  

3. Não coloque em causa as funções das respectivas áreas nos termos do Anexo I. 

Embora o presente EIA incida no licenciamento da pedreira, para a viabilidade da mesma são 
propostas acções exteriores e complementares que não deverão ser ignoradas (acessos e  
infra-estruturas de transporte), pelo que a análise foi desenvolvida segundo os aspectos 

acima referidos mas diferenciada pelo tipo de acção: 

A - Pedreira 

1. O Anexo II do DL nº 166/2008 inclui no seu capítulo V a prospecção e exploração de 
recursos geológicos, e mais especificamente a seguinte acção: “novas explorações ou 

ampliações de explorações existentes”, sendo esta acção passível de autorização nos 
sistemas em presença, desde que asseguradas as seguintes condições:  

i) esteja prevista e regulamentada em PMOT 

A exploração desenvolve-se em “Espaços Agrícolas tipo II” e “Espaço de expansão do 
Aterro Sanitário”, coincidentes com “Espaços de Industria Extractiva, Áreas de 
recursos geológicos complementares (Massas minerais)”, contemplando 
regulamentação específica. Considera-se cumprido este condicionalismo. 

ii) seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo interesse público municipal 

A CM de Vila Franca de Xira a coberto do seu ofício nº 292, de 2011.05.11, veio 

informar ter revogado as duas declarações de interesse público emitidas aos 
projectos de alargamento do aterro sanitário e da Pedreira Arcena. Este 
condicionalismo não se encontra cumprido. 

iv) seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização 
viável em áreas não integradas na REN 

Trata-se de uma área propriedade da empresa, vocacionada em PMOT para o uso de 
extracção de inertes, contígua a uma exploração em actividade, sendo que esta 

actividade se encontra condicionada à disponibilidade do recurso (matéria-prima para 
a produção de cimento) e à proximidade à fábrica de cimento. Na envolvente 
predominam as áreas incluídas na REN. Considera-se assim satisfeito este 
condicionalismo.   

vi) no âmbito da AIA deverão ser apresentadas medidas de compensação ambiental, 
a executar na fase de exploração e pós-exploração, podendo ainda apresentar 

medidas de recuperação de outras pedreiras ambientalmente degradadas 

O Capitulo IV.5 do EIA apresenta as medidas compensatórias a implementar e que 
contemplam a disponibilização de verbas para que Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira possa proceder à execução de acções de âmbito ambiental, patrimonial e 

social. Estas medidas não foram consideradas suficientes já que no âmbito do regime 
da REN as mesmas devem incidir na recuperação de áreas de REN ou em último caso 
na recuperação ambiental de áreas degradadas e não no financiamento para vias e 

equipamentos. Em aditamento veio o proponente introduzir a participação do MAOT 
no âmbito do protocolo a estabelecer com a autarquia para a definição e aplicação 
das medidas compensatórias. Com a participação do MAOT no processo considera-se 
assegurada a programação e realização de medidas de compensação na perspectiva 
do regime da REN. 

vii) nos leitos dos cursos de água a mobilização e extracção de inertes pode ser 
autorizada desde que previstas em planos específicos de gestão de extracção de 

inertes em domínio hídrico ou se destine a melhorar as condições de funcionamento 
do curso de água ou se enquadre na implementação de uma utilização do domínio 
hídrico ou se enquadre numa medida de conservação e reabilitação da rede 
hidrográfica e zonas ribeirinhas, nos termos do previsto no art. 33º da lei da água 

Na área da pedreira ocorrem duas linhas de água REN, sendo que o rio Crós-Cós é 
contíguo ao limite sul da pedreira e não é intervencionado. Contudo existe uma linha 
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de água REN, afluente do Rio Silveira, que se inicia e atravessa a área de exploração, 

e cujo troço montante será totalmente destruído pela actividade da pedreira.  

O proponente enquadra esta acção no âmbito das utilizações do domínio hídrico 
definidas como aterros e escavações pelo Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. 

Verifica-se contudo que não se está perante uma acção prevista em plano específico 
de gestão de extracção de inertes, uma acção de melhoria das condições de 
funcionamento do curso de água ou uma medida de conservação e reabilitação da 
rede hidrográfica. Quanto ao enquadramento como utilização do domínio hídrico, o 

respectivo regime prevê acções de aterro e escavação, que se afigura deverem ser 
assumidas como respeitantes a intervenções pontuais no leito (perfil transversal ou 
longitudinal) mas mantendo a linha de água, já que a destruição da linha de água não 
configurará uma utilização do domínio hídrico mas sim a sua destruição. Por sua vez 
importa ainda realçar que o enquadramento da acção como excepção ao RJREN, tem 
subjacente como principio que se está perante uma acção compatível com os 

objectivos de protecção ecológica e ambiental, ou seja que essas funções e objectivos 
se mantêm na generalidade, e o que se verifica é a destruição total de uma área de 
REN.  

O EIA integra um Relatório Técnico que conclui que a linha de água em causa é 
efémera, não se integra nos critérios gerais estabelecidos na proposta de orientações 
estratégicas de âmbito nacional para a integração de linhas de água na REN, 
nomeadamente pela área da bacia hidrográfica e pela sua classificação no índice de 

Strahler. Refere que o troço em causa corresponde a uma zona de cabeceira de um 
talvegue com drenagem em regime torrencial, que não apresenta caudal nem tem as 
funcionalidades definidas pelo RJREN para as linhas de água.  

Da análise deste documento verifica-se que a apreciação técnica se centrou somente 
no troço da linha de água integrada na área da exploração e não na totalidade da 
linha de água, o que se considera desajustado. Está-se perante um troço montante 
da linha de água, onde necessariamente os caudais são inferiores e os leitos menos 

definidos, mas que não pode ser dissociado da globalidade da linha de água e para a 
qual tem o seu contributo especifico. Verifica-se que a linha de água em causa tem 
um comprimento superior a 2.5Km e uma bacia muito superior à referida no Estudo. 
Por outro lado o Estudo não aborda o enquadramento da acção nas excepções acima 
referidas mas sim o procedimento de delimitação da REN. No presente caso a 
delimitação da REN é recente (a carta foi publicada em 2009.10.29) e foi objecto de 

parecer das entidades com competências específicas neste domínio. Assim e 
especificamente nesta sede de AIA, considera-se que não se poderá ignorar a 
classificação da linha de água em causa como REN e a aplicação do respectivo 
regime, face ao qual não se considera que este condicionalismo seja cumprido.  

2. Esta acção interfere com “Cabeceiras de linhas de água”, “Áreas com risco de erosão” e 
“Linha de Água”, não podendo colocar em causa as funções especificadas no anexo I 
para estes sistemas: 

- Linha de Água - na sequência do atrás exposto a sua destruição determina que não 

possam ser asseguradas as funções hidráulicas, hidrológicas e de drenagem associadas 
a este sistema, pelo que não se encontra assegurado o cumprimento deste 
condicionalismo. 

 - Áreas com Riscos de Erosão - O EIA reconhece que as actividades que decorrem da 
fase de exploração, nomeadamente a destruição do coberto vegetal e a remoção das 
terras de cobertura, facilitam os processos erosivos, o que constitui um impacte 

negativo. No entanto, atendendo ao método de desmonte de criação da bancadas e 
plataformas e à natureza dos materiais rochosos, concluem que a sua susceptibilidade 
aos agentes erosivos não será significativa. Será ainda de realçar que se trata de um 
impacte temporário e associado aos taludes das frentes de trabalho, minimizado pela 
recuperação paisagística, a ocorrer o mais cedo possível, e que através da modelação 
do terreno e a implantação da vegetação irão minimizar a ocorrência de fenómenos 

erosivos.  

Contudo verifica-se que se propõe uma situação final de quase não enchimento, o que 

originará desníveis na ordem dos 90m. Considera-se que esta proposta poderá não 
assegurar os objectivos de não agravamento dos riscos de erosão. 
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- Cabeceiras de Linhas de Água – o projecto, extracção e abertura de acesso, 

promoverá uma alteração da morfologia que afecta o regime de escoamento e 
drenagem superficial, mas considera o EIA que tal não induzirá modificações 
significativas no regime de escoamento superficial ao nível da bacia hidrográfica 
dominada pelo rio Crós-Cós. Tendo em vista minimizar o arrastamento de materiais e 
ao consequente assoreamento do rio Crós-Cós, encontram-se previstas a realização de 
bacias de decantação, onde as aguas pluviais são armazenadas e posteriormente 
lançadas na rede hidrográfica, de forma repartida no tempo e da mesma ordem de 

grandeza dos caudais estimados para as secções em analise. 

O DL 166/2008 não integra a tipologia “Cabeceiras de linhas de água”, fazendo o Anexo 
IV do mesmo diploma a correspondência com a Áreas Estratégicas de Protecção e 
Recarga de Aquíferos. Para além das funções aí definidas deverá também atentar-se no 
Anexo III do DL 93/90, de 19/3, que define estas áreas como áreas concavas situadas 
nas zonas montante das bacias hidrográficas tendo por função o apanhamento das 

águas pluviais, onde se pretende promover a máxima infiltração das águas pluviais e 

reduzir o escoamento superficial. Face ao referido no relatório, julga-se não ocorrerem 
alterações significativas em termos da capacidade de infiltração da água. 

B. Infra-estruturas de transporte  exteriores à área de exploração (correia 
transportadora, em túnel e à superfície)   

1. A correia transportadora cruza uma linha de água REN, não podendo ser autorizada 
qualquer interferência com a mesma, o que é confirmado no estudo. 

2. O ponto V, alínea e) do Anexo I da Portaria nº 1356/2008 define as seguintes condições: 

i) Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização viável 
em áreas não integradas na REN 

Existem constrangimentos específicos à implantação desta estrutura dado que terá que 
ligar a pedreira às instalações industriais da pedreira “Bom Jesus” e posteriormente à 
unidade fabril. Constatando-se que as duas pedreiras se encontram separadas por uma 

mancha de REN é inevitável o atravessamento de áreas de REN classificadas como 

“Áreas com risco de erosão” e o atravessamento de uma linha de água REN. 

ii) Seja justificada, pelo requerente, a imprescindibilidade das infra-estruturas de 
transporte de pedreira 

Estas estruturas são exteriores à exploração mas indispensável para o seu 
funcionamento, evitando o transporte rodoviário, com benefícios ambientais e sociais. 

iii) Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo interesse público municipal 

A CM de Vila Franca de Xira revogou o interesse público para a pedreira, pelo que este 
condicionalismo não se encontra cumprido. 

iv) Sejam definidas medidas de compensação ambiental a executar durante as fases de 
construção, exploração e desactivação, garantindo a remoção de todos os anexos no 
final do prazo da autorização, bem como a recuperação da área de intervenção, 

devendo para tal ser apresentado projecto específico a aprovar pela CCDR 

Conforme referido para a pedreira considera-se assegurado o cumprimento no que 

respeita ao estabelecimento de medidas compensatórias. Por sua vez a remoção de 
todos os anexos é referida no EIA. 

v) Sejam mantidas as cotas do terreno natural 

No troço aéreo apenas está em causa a abertura de sapatas, não sendo expectável a 
ocorrência de alterações do relevo actual. Quanto ao túnel o mesmo não induzirá 
alterações à morfologia do terreno, podendo ocorrer eventualmente alterações pontuais 
na área do emboquilhamento. 

3. A correia transportadora desenvolve-se numa “Área de Risco de Erosão” e cruza uma 
linha de água REN mas sobre elevada. Na fase de construção poderão ocorrer situações 
pontuais de instabilidade de vertentes. Parte do troço é subterrâneo, pelo que desde que 
garantidas as adequadas medidas na fase de construção, não se perspectiva que tal 

venha a motivar perda de solo, um agravamento dos processos erosivos ou interferir 
negativamente na infiltração e aumento do escoamento superficial. Por sua vez o troço à 

superfície apenas interfere na colocação de sapatas de apoio, não se afigurando que 
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induzam um agravamento significativo dos riscos em causa. Quanto ao atravessamento 

do Rio Silveira não há qualquer proposta de afectação do seu leito. 

C - Abertura de caminhos de apoio ao sector 

O projecto prevê a beneficiação de um caminho existente, que serve actualmente o Aterro 
Sanitário, e que será o acesso à Pedreira, o qual se desenvolve em “Cabeceiras de Linhas de 
Água”. Encontra-se igualmente prevista a construção de um acesso ao túnel e correia 
transformadora, que se implanta na actual Pedreira de Bom Jesus e em “Áreas com Risco de 
Erosão” e cruza o Rio da Silveira em viaduto.  

Relativamente ao acesso à Pedreira o mesmo é considerado como uma beneficiação de um 
caminho existente, com um perfil transversal de 6m e totalmente pavimentado (betonado ou 
preenchido com material equivalente).  

1. O Anexo II do DL nº 166/2008 inclui, no seu capítulo V, a “abertura de caminhos de 
apoio ao sector” (alínea f). De acordo com o mesmo Anexo estas acções são passíveis de 

autorização no sistema “Áreas de Risco de Erosão”. A interferência com uma linha de 

água REN não é autorizável, contudo o caminho cruza o Rio da Silveira através de 
viaduto, pelo que confirmando-se a não interferência com o leito nada haverá a obstar. 

2. O ponto V, alínea f) do Anexo I da Portaria nº 1356/2008 define as seguintes condições: 

 i) Seja justificada por razões de necessidade decorrentes da actividade desenvolvida 

O acesso justifica-se pela necessidade de aceder aos locais para a construção e 
posteriormente, de garantir a manutenção do túnel e da correia transportadora. 

ii) A largura máxima da plataforma, incluindo berma e drenagem seja de 5 m 

É proposto um perfil de 5m. 

iii) Seja utilizado pavimento permeável ou semipermeável 

O pavimento do acesso ao túnel será em tout-venant, pelo que este condicionalismo se 

encontra cumprido.  

iv) O traçado seja adaptado à topografia do terreno, não podendo implicar operações 
de aterro ou escavação (de dimensão relevante).  

O EIA refere que o traçado acompanha o desenvolvimento do terreno pelo que não se 

prevê a existência de movimentos de terras significativos.   

v) Seja respeitada a drenagem natural do terreno. 

O EIA refere que este condicionamento será garantido. 

vi) Seja garantido o seu enquadramento ambiental e paisagístico. 

O EIA garante que no âmbito da execução do acesso, este condicionamento será 
garantido 

3. Assegurando-se que as movimentações de terra não são significativas, o reduzido perfil 

do caminho, o recurso a piso semi-permeável, o seu adequado enquadramento 
paisagístico, considera-se que não serão agravados significativamente os riscos em 
presença.  

Em síntese e face ao acima exposto em matéria de REN, verifica-se que não se encontra 
cumprida a totalidade dos condicionalismos legalmente impostos nesta matéria, decorrente 
nomeadamente das intervenções na linha de água REN pela pedreira e à revogação da 

Declaração de Interesse Municipal. Conclui-se, assim, que a acção não é passível de 
autorização para efeitos de REN, tanto mais que o EIA propõe o não enchimento da área da 
pedreira após a sua desactivação. 

Quanto às restantes acções, nomeadamente a correia transportadora e o acesso ao túnel 
poderão ser viabilizados desde que respeitadas as questões anteriormente referidas. Contudo 
um parecer desfavorável à exploração da pedreira compromete qualquer pronúncia favorável 
ou favorável condicionada sobre estas acções.  
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5.10. Património Arqueológico e Construído 

5.10.1. Caracterização da Situação de Referência 

Os trabalhos arqueológicos para a elaboração do factor ambiental 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. O EIA considerou, na sua análise, uma Área 
de Estudo (AE), uma Área de Incidência (AI) que corresponde à zona da pedreira e ainda 

uma zona envolvente (ZE) com 1 km de largura.  

Importa ter em atenção que a AE caracteriza-se por possuir um considerável número de sítios 
com valor patrimonial e ainda um elevado potencial arqueológico.  

Com base na pesquisa documental foram inventariadas 52 ocorrências, com destaque para as 

estruturas pertencentes às denominadas Linhas de Torres (20 ocorrências), um conjunto 
importante de moinhos de ventos (10 ocorrências), diversas quintas e edifícios religiosos e 
ainda um grupo de sítios onde foram detectados vestígios arqueológicos.  

Entre o património inventariado é de destacar ainda o conjunto classificado como Imóvel de 
Interesse Municipal – a Quinta da Subserra. 

Numa segunda fase a equipa procedeu à prospecção sistemática da totalidade da área de 
incidência directa tendo sido possível identificar, apesar das dificuldades sentidas na 
visibilidade do solo, 4 novos elementos de interesse patrimonial na zona de desenvolvimento 
do projecto, são eles: 

 N.º 7 – Calhandriz 1 (zona do marco geodésico) – mancha de materiais 

arqueológicos do Neo-Calcolítico; 

 N.º 8 - Calhandriz 2 (zona do marco geodésico) – antiga pedreira; 

 N.º 10 – Arcena - construção de cariz rural que poderá corresponder a uma antiga 
mina de água; 

 Nº 13 – Arcena - Árvore centenária. 

Igualmente foram relocalizadas, em fase de trabalho de campo, as ocorrências detectadas na 

recolha documental tais como:  

 N.º 1 – Reduto do Chão da Oliveira - Forte e troço de via; 

 N.º 2 – Tapada da Serra - Mancha de ocupação do Neolítico/Calcolítico; 

 N.º 3 – Tapada da Serra 2 – possível fundação de um moinho de vento e materiais 
arqueológicos dispersos do Neolítico/Calcolítico; 

 N.º 4 – Tapada da Serra 3 – Habitat disperso do Neolítico/Calcolítico; 

 N.º 5 – Tapada da Serra 4 – cisterna; 

 N.º 6 – Tapada da Serra 5 – Habitat disperso do Neolítico/Calcolítico; 

 N.º 9 – Rio Crós Cós – muros destinados à agricultura (malhões);  

 N.º 11 – Quinta das Fragosas - ruínas de uma quinta agrícola;  

 N.º 12 – Casal da Cangarita – conjunto de edifícios de carácter rural. 

Dentro do grupo de ocorrências avaliadas, destaque deve ser conferido ao elemento N.º 1 – 
Reduto do Chão da Oliveira - Forte e troço de via, situado junto ao caminho proposto como 
acesso principal à Pedreira, por integrar um conjunto de grande valor histórico na região – 

Estruturas Defensivas pertencentes às Linhas de Torres. De notar que o Reduto do Chão da 
Oliveira foi também incluído como elemento de valor patrimonial no actual PDM de Vila 
Franca de Xira. 

De facto, verifica-se que este tipo de património tem sido, nos últimos anos, objecto de uma 
atenção especial por parte das autarquias da zona, levando até à criação de uma Plataforma 

Intermunicipal para as Linhas de Torres (PILT) com um programa de financiamento 

comunitário (A Rota Histórica das Linhas de Torres). Entre os projectos levados a cabo pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, refira-se a recente inauguração de um Centro 
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Interpretativo no Forte da Casa, para além de estarem programadas outras acções de 

recuperação de fortificações existentes no concelho.  

As denominadas Linhas de Torres correspondem a um conjunto de estruturas defensivas 
situadas na região de Lisboa, estruturas estas que, no contexto da Guerra Peninsular, foram 
concebidas com a finalidade de impedir que o exército francês atingisse a capital do reino. A 
ordem para a sua construção foi dada em Outubro de 1809 por Arthur Wellesley, então 
comandante do exército anglo-luso. Na Terceira Invasão Francesa as Linhas de Torres Vedras 
impediram, de facto, que o exército de André Masséna fosse capaz de atingir Lisboa e 

acabaram por provocar a sua retirada definitiva de Portugal. 

Ao todo eram 153 fortificações que, estando completamente guarnecidas, implicavam a 
utilização de 39.475 homens e 628 bocas de fogo de artilharia. Este conjunto de três linhas 
estava dividido em 8 distritos, cada um com o seu comando militar. A região de Vila Franca 
era um dos locais mais importantes desta linha de defesa, sendo que reduto militar que se 
encontra na área do projecto é, sem dúvida, um marco histórico e um interessante exemplar 

deste conjunto de fortificações. Dotado de planta poligonal, orientado praticamente 
Norte/Sul, sobranceiro ao vale de Calhandriz de onde domina bem o território em redor, 
apresenta-se construído em alvenaria de pedra argamassada com cunhais reforçados em 
blocos de calcário bem aparelhados e com um fosso em seu redor. Dado que se encontra em 
grande parte rodeado por vegetação, não foi possível avaliar condignamente a totalidade 
desta estrutura, confirmando-se apenas que se encontra em mau estado de conservação. A 
cerca de 30 metros para sul, existe ainda um troço de uma via pavimentada com seixos 

rolados, via esta que poderia estar associada ao forte servindo de acesso às tropas.  

Dentro dos sítios com valor patrimonial avaliados no EIA importa destacar a importância de 
quatro locais onde foram encontrados materiais arqueológicos datáveis dos períodos 
Neolítico/Calcolítico (ocorrências 2, 3, 4 e 6) apontando para a hipótese de se estar perante 
um grande sítio arqueológico que convém reconhecer, delimitar e salvaguardar. 

Outro elemento patrimonial com especial relevância é a ocorrência n.º 11 – Quinta das 
Fragosas que se encontra também numa zona de especial valor ecológico e paisagístico. De 

referir que este património tem de ser visto como um todo, onde os elementos vegetais e 
construídos se integram harmoniosamente.  

Trata-se de um conjunto formado por diversas estruturas destacando-se, desde logo, uma 
construção de planta circular que sugere tratar-se de uma mãe de água. Dada a existência de 
vegetação muito densa no local, não foi feito um reconhecimento mais rigoroso deste 
complexo, sendo no entanto possível afirmar que se trata de um interessante exemplar das 

quintas que existiam na zona, relacionadas com uma actividade agrícola intensa que desde 
sempre caracterizou este território e que, por essa razão, possui um valor histórico 
significativo, representando, também, uma herança cultural que confere identidade aos 
habitantes da região.  

5.10.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Convém salientar, em primeiro lugar que a falta de visibilidade de grande parte do terreno 
(maioritariamente nula) 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 na fase de preparação do terreno (acções de desmatação e decapagem 
do terreno), como na fase de exploração (escavação do substrato rochoso) podem ocorrer 
impactes significativos sobre o Património.  

No EIA são apontadas as ocorrências nºs 1, a 9 como sujeitas a impactes directos excepto a 
ocorrência nº 3 que se considera estar fora da área de afectação.  

Analisados os dados compilados no Estudo, considera-se que as ocorrências N.º 5 – Tapada 
da Serra 4 (cisterna), N.º 9 – Rio Crós Cós (muros destinados à agricultura malhões) e N.º 8 

- Calhandriz 2 (zona do marco geodésico) – antiga pedreira, não possuem valor patrimonial, 
não se julgando, por essa razão, necessário aplicar medidas de minimização.  

Pelo contrário, considera-se que no EIA não foram avaliadas de forma adequada os impactes 
que irão ocorrer sobre o conjunto patrimonial n.º 11 (11a, 11 b e 11c) – Quinta das Fragosas 

que, para além do interesse que possuiu como conjunto, encontra-se integrado numa zona de 
especial qualidade ecológica e paisagística, factor que contribuiu para a sua valorização em 

termos patrimoniais. Este complexo agrícola situa-se junto ao local onde se pretende 
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implantar o estaleiro, viaduto, correias e emboquilhamento do túnel ou seja, numa zona que 

deverá sofrer uma profunda alteração, colocando em sério risco a preservação das estruturas 
inventariadas, sobretudo as nºs 11 a e 11 b. 

Tendo em consideração o que foi descrito anteriormente, considera-se que os elementos 
sujeitos a impactes são os seguintes: 

 N.º 1 – Reduto do Chão da Oliveira - Forte e troço de via, nas proximidades do 
acesso à pedreira; 

 N.º 2 – Tapada da Serra - Mancha de ocupação do Neolítico/Calcolítico – no local 

onde se prevê construir o acesso à pedreira (desvio e beneficiação do acesso actual); 

 N.º 3 – Tapada da Serra 2 – possível fundação de Moinho de vento e materiais 
arqueológicos dispersos do Neolítico/Calcolítico – no limite da propriedade, fora da 
área de exploração nas proximidades do acesso interno principal da pedreira; 

 N.º 4 – Tapada da Serra 3 – Habitat disperso do Neolítico/Calcolítico – na zona de 

construção do acesso interno principal da pedreira; 

 N.º 6 – Tapada da Serra 5 – Habitat disperso do Neolítico/Calcolítico – em plena 
zona de exploração da Fase I, destinada à expansão do Aterro Sanitário de “Mato da 
Cruz”; 

  N.º 7 – Calhandriz 1 (zona do marco geodésico) – mancha de materiais 
arqueológicos do Neo-Calcolítico – em plena zona de exploração, parte integrada 
ainda na Fase I, destinada à expansão do Aterro Sanitário de “Mato da Cruz”, 
inserindo-se a maior área na zona a explorar na Fase III da exploração; 

 Nº 11, (11a, 11 b e 11c) – Quinta das Fragosas – na área onde se prevê a 
construção do viaduto, da correia transportadora, emboquilhamento do túnel, e 
instalação do estaleiro de apoio à construção das referidas infra-estruturas. 

Concluindo, após a análise efectuada ao EIA, verifica-se que os impactes sobre o 

património serão na maioria dos casos directos, negativos, de grande magnitude e 
irreversíveis mas passíveis de minimização e compensação, tendo em conta as 
características dos património em questão e a sua localização. 

5.11. Resíduos 

Relativamente à gestão de resíduos de exploração de massas minerais, o projecto deverá 
assegurar o cumprimento das disposições nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de 
Fevereiro, nomeadamente: 

 No que se refere às instalações de resíduos, o artigo 21.º do referido diploma 
estabelece que a construção e a exploração de instalações de resíduos, bem como as 
alterações substanciais dessas instalações, estão sujeitas a licenciamento nos termos 
previstos no capítulo IV; 

 Tratando-se de uma exploração de massas minerais que podem integrar instalações 

de resíduos, salienta-se que a exploração dessas instalações está dependente da 
aprovação de um plano de pedreira pela entidade licenciadora, conforme estabelece o 

n.º 1 do artigo 37.º do mencionado diploma. O n.º 2 do referido artigo determina que 
o Plano de Pedreira (constituído pelo Plano de Lavra e pelo Plano de Recuperação 
Paisagística) inclui o projecto de construção, exploração e encerramento da instalação 
de resíduos e o plano de gestão de resíduos, os quais são aprovados com observância 
do disposto no referido diploma. O plano de gestão de resíduos deverá incluir os 
elementos constantes no n.º 4 do artigo 10.º do citado diploma. 
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6. Pareceres Externos 

No âmbito do processo de avaliação de Impacte Ambiental, a Comissão de Avaliação nomeada 
para o efeito e em conformidade com o disposto no ponto 9 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro, procedeu à consulta de entidades/organismos públicos com 
competências para a apreciação do projecto.  

No seguimento desta consulta, foram recebidos nove pareceres provenientes da Direcção Regional 
de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT), Autoridade Florestal Nacional (AFN), 
Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Rede Eléctrica Nacional (REN), Instituto Geográfico 

Português (IGP), Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias (INIR, IP), ANA-Aeroportos de Portugal, 
Valorsul e Ministério da Defesa Nacional.  

Salienta-se que não foram recebidos os pareceres solicitados junto da EDP e Autoridade Nacional 
de Protecção Civil (ANPC). 

Apresentam-se de seguida as conclusões dos pareceres recepcionados pelas entidades/organismos 

acima referidas: 

A DRAP LVT informa que face à ausência de condicionantes da sua jurisdição e de 
aproveitamento agrícola na área de estudo, nada tem a opor à aprovação do projecto. 

A AFN refere que a ocupação florestal na área do projecto é caracterizada pela presença de pinhal 
(bravo, manso e alepo) e carvalhos diversos. Informa também, que a área da pedreira junto ao 
aterro sanitário foi percorrida por um incêndio florestal em 2002, facto que condiciona a utilização 
desses terrenos até 2012. 

Esta entidade alerta para a necessidade de cumprimento da legislação no que diz respeito: 

 Ao corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha; 

 À necessidade de garantir a protecção contra incêndios, nomeadamente, através da 
constituição de uma faixa de gestão de combustível na área circundante à área de 
actividade extractiva com largura mínima de 100m, equipando os veículos de 
transporte e máquinas com dispositivos de segurança suplementares, bem como 

considerando outras medidas aplicáveis constantes do Plano Municipal da Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho de Vila Franca de Xira. 

Relativamente ao PARP esta entidade sugere o alargamento das espécies preconizadas com outras 
igualmente indicadas no Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana da 
Lisboa. 

Face ao exposto, o parecer desta entidade é favorável condicionado à salvaguarda dos aspectos 
supra mencionados. 

A DGEG, verifica haver sobreposições da área do projecto com as seguintes áreas afectas a 

recursos geológicos: 

 Área Cativa de Alhandra/Vila Franca de Xira – Calcários e Margas; 

 Área de Reserva de Alhandra/ Vila Franca de Xira - Calcários e Margas. 

Esta entidade emite parecer favorável ao projecto, uma vez que assume não serem expectáveis 
impactes negativos significativos do ponto de vista dos recursos geológicos. 

A REN, refere que a área de escavação projectada se situa a cerca de 1000m a Oeste da linha da 
RNT (constituída pelas infra-estruturas da Rede de Muito Alta Tensão – subestações e linhas 

eléctricas com tensão nominal superior a 110Kv) mais próxima (linha Carregado – Sacavém, a 
220Kv), não ocorrendo assim interferências com quaisquer infra-estruturas da RNT. 

O IGP informa que de acordo com o DL nº143/82 de 26 de Abril, todas as alterações ao território 
têm de respeitar a servidão de 15 m dos vértices geodésicos e não poderão obstruir as 
visibilidades das direcções constantes das respectivas minutas de triangulação.  

Esta entidade refere que o projecto constitui impedimento para as actividades geodésicas 
desenvolvidas pelo Instituto Geográfico Português, uma vez que a zona de protecção do vértice 

geodésico “Calhandriz”, localizado no interior da área da pedreira, é violada, não respeitando o 
estabelecido no referido Decreto-Lei. Acrescenta no entanto, que o referido vértice geodésico pode 
ser removido a pedido do proprietário, desde que seja construído um novo vértice num local a 
designar pelo IGP. As condições a satisfazer para a autorização dessa remoção são as que 
constam do anexo (1) ao parecer do IGP. No anexo (2) ao referido parecer á apresentada a norma 
técnica para construção de um marco geodésico.  

O INIR menciona que não se prevê que o tráfego gerado pela exploração da pedreira induza 
impactes negativos na rede rodoviária nacional ou desclassificada, uma vez que de acordo com o 
EIA não irá ocorrer qualquer transporte do material extraído por meios rodoviários, com excepção 
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do material resultante da construção do túnel e do poço. Este material será transportado com 

recurso a Dumpers, por um caminho a construir e que servirá para o transporte dos materiais 
nesta fase, prevendo-se um tráfego de um camião por hora. 

Relativamente à estrada EN10-8, sobre a qual está prevista a instalação de parte da correia 
transportadora, é referido que a mesma, apesar de desclassificada ainda se encontra sob 
jurisdição da EP-Estradas de Portugal SA e que o EIA não apresenta informação que permita 
perceber se irão afectar, temporariamente ao não, a EN10-8 e/ou a rede rodoviária nacional. 

Face ao exposto, esta entidade ressalva que qualquer acção que possa interferir com a rede sob 

jurisdição da EP-Estradas de Portugal SA carece de autorização. 

A ANA - Aeroportos de Portugal, refere apenas estarem incluídas no EIA as condicionantes 
aeronáuticas existentes. 

A Valorsul, menciona que de acordo com as necessidades supra municipais, considera 
imprescindível o alargamento do Aterro Sanitário de Mato da Cruz, confinante com a área que 
agora ocupa e inserida na zona de exploração da pedreira de calcários e margas “Arcena”. 

Esta entidade refere que no PDM de Vila Franca de Xira, foi considerado que, a compatibilização da 
escavação a efectuar pela CIMPOR, visando o aproveitamento de massas minerais, com a criação 
do encaixe necessário á deposição de RSU após a impermeabilização da célula a criar (pela 
Valorsul), apresenta vantagens ambientais e socioeconómicas.  

A Valorsul informa ainda que está a desenvolver o projecto de execução da célula de RSU, que 
será sujeito a procedimento de AIA, a submeter à aprovação da APA e compromete-se a assegurar 
o seu encerramento e respectiva recuperação paisagística, após a utilização da área de expansão 

preconizada no PDM. 

O Ministério da Defesa Nacional emite parecer favorável condicionado ao cumprimento 
rigoroso, do controlo de poeiras e outros resíduos, bem como a todas as actividades que ali se 
venham a desenvolver, que impliquem, nomeadamente, a colocação e manobra de equipamentos 
de grandes dimensões, colocação de iluminação ou sinalizações que possam se confundidas com a 
iluminação do aeródromo, criação de aterros e aglomerações de produto extraído, reservando-se a 
Defesa Nacional, representada pela Força Aérea, o direito de fazer cessar a actividade da 

exploração se não se verificarem as condições enunciadas ou se constatar, que a sua laboração 
afecta a actividade do DGMFA. 
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7. Consulta Pública 

7.1. Síntese dos Resultados da Consulta 

A Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, de 15 de Março de 2011 a 11 de Maio de 2011. 
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 353 pareceres com a seguinte proveniência: 

 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 

 Junta de Freguesia de Alverca do Tejo; 
 Assembleia de Freguesia de Calhandriz; 
 Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Vila Franca de Xira; 
 Plataforma pela Reciclagem na Valorsul; 
 Coligação Novo Rumo do Concelho de Vila Franca de Xira; 
 Movimento Cívico “O Estado d’Arcena”; 

 308 Particulares – parecer tipo; 

 21 Particulares – parecer tipo; 
 12 Particulares – pareceres idênticos; 
 1 Parecer acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por 373 cidadãos; 
 3 Pareceres remetidos cada um deles por 3 cidadãos; 
 1 Cidadão, na qualidade de licenciado em Engenharia Mecânica no Ramo de 

Termodinâmica Aplicada, cujo trabalho final, foi sobre a produção de energia em 
condições anaeróbicas no Aterro de Mato da Cruz. 

Da análise dos pareceres recebidos verifica-se que 350 manifestam-se contra o projecto em 
avaliação e 3 sugerem medidas de minimização e a realização de estudos. 

Destaca-se o parecer da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o qual refere que o EIA 
manifesta fragilidades tendo em conta o enquadramento territorial do projecto que confina com o 
Aterro Sanitário do Mato da Cruz em laboração e se desenvolve na proximidade de vários 
aglomerados urbanos. Assim, considera que existem três questões que põem em causa o EIA em 

avaliação: 

1. Fundamentação do projecto – o EIA é omisso quanto à fundamentação técnica tanto 
para a suposta necessidade de localização do aterro na zona de Arcena, como quanto 
à impossibilidade de recorrer a outras opções técnicas que tornem desnecessário um 
aterro com as características previstas para o espaço da Pedreira de Arcena. 
Assim, entende ser necessário estudar em simultâneo a expansão do Aterro Sanitário, 
ponderando alternativas de localização e métodos utilizados; 

2. Impactes da Expansão do Aterro - atendendo a que a expansão do Aterro Sanitário 
surge como um dos métodos apontados para a recuperação da pedreira, não podem 
os seus impactes específicos deixar de ser ponderados; 

3. Impactes da Exploração da Pedreira no Aterro Sanitário e Área de Expansão – não 
existe referência aos impactes da exploração da pedreira na estrutura do actual 
Aterro do Mato da Cruz. 

Assim, a CM considera que deverá ser desenvolvido um novo EIA que permita identificar os 

impactes cumulativos associados a ambos os projectos e definir os objectivos da sua avaliação. 

Acresce, ainda, que a envolvente próxima da área de exploração da pedreira é caracterizada por 
uma forte presença humana. E como tal, propõe que seja simulada em situação real a utilização 
de explosivos, de forma a permitir aumentar a margem de segurança das explosões. 

Sugere que deveria ser ponderada a viabilidade de ser criada uma zona de respeito mais alargada, 
garantido um maior afastamento da zona de exploração da pedreira. 

Considera, também, que deverá ser desenvolvido um estudo, que acautele os impactes de risco 
associados à exploração da pedreira, devendo incluir um Estudo Geológico que forneça indicações 
relativamente às formações geológicas que ocorrem na área da pedreira e o efeito causado pelas 
vibrações. 

Por último, considera relevante o desenvolvimento de estratégias específicas de comunicação, 
como sejam a quem dirigir reclamações, obrigação de resposta à reclamação, bem como 

informação das medidas tomadas para a resolução do problema e sua eficácia e, ainda, a 

constituição de uma comissão de acompanhamento constituída pelo promotor, pela Câmara 
Municipal, pelas Juntas de Freguesia de Alverca e Calhandriz e Representantes dos Moradores.  
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A CM considera que só com o desenvolvimento dos estudos propostos será possível fazer uma 

avaliação de impactes ambientais correcta. 

Face ao exposto, a CM informa que o executivo municipal deliberou revogar as duas declarações 
de interesse público, quer ao projecto de alargamento do aterro quer ao da pedreira ”Arcena”. 

Os principais aspectos focados nos restantes pareceres recebidos, que fundamentam a posição 
tomada são essencialmente os seguintes: 

 O EIA não avalia os impactes ambientais e socioeconómicos provocados pela 
instalação de uma pedreira a cerca de 80 metros de habitações; 

 O EIA não avalia os impactes da instalação de uma pedreira a poucos metros de um 
aterro sanitário de grandes dimensões e em exploração; 
 O EIA não avalia os impactes ambientais de localizações alternativas para a 

extracção de pedra para a cimenteira da Cimpor em Alhandra; 
 O EIA apresenta como uma das principais justificações para a pedreira a necessidade 

da Valorsul construir uma nova célula para o aterro de Mato da Cruz, não tendo em 

conta que a Valorsul não estudou outras alternativas quer em termos de localização, 
quer em termos de solução técnica; 
 O EIA assume que o local onde vai ser instalada a pedreira está classificado como 

REN por ser uma zona de máxima infiltração, mas não retira conclusões quanto ao facto 
do projecto implicar que aquele local possa vir a ser ocupado posteriormente por um 
aterro sanitário; 
 Vibrações com impactes num conjunto de infra-estruturas nomeadamente, aterro, 

depósito de água de abastecimento à população e habitações; 
 Impactes na qualidade do Ar (Poeiras da exploração, odores e outras emissões de 

gases de aterro e da maquinaria pesada); 
 Impactes no Ambiente Sonoro (máquinas, explosões e veículos); 
 Impactes nos Recursos Hídricos (cursos de água existentes, alguns deles afluentes 

do Crós-Cós, e ainda na qualidade das águas superficiais e subterrâneas); 
 Perda de solos agrícolas do tipo 2; 

 Impactes na paisagem; 
 Impactes na ecologia; 
 Instabilidade geológica; 
 Aumento do nível de riscos; 
 Desvalorização patrimonial nas habitações e terrenos. 

São, ainda, sugeridos estudos e a implementação de medidas de minimização, tais como: 

 Desenvolvimento de um estudo aprofundado sobre a influência danosa das vibrações 
provocadas pelos rebentamentos com recurso a explosivos, nas infra-estruturas do 
aterro sanitário e das habitações vizinhas; 

 O estudo acima referido deverá também contemplar os níveis de ruído inerentes ao 
processo de extracção, garantindo o cumprimento da legislação em vigor e a comodidade 
dos cidadãos; 

 Simulação em situação real a utilização de explosivos, de forma a permitir aumentar 
a margem de segurança das explosões; 
 Ponderar a viabilidade de ser criada uma zona de respeito mais alargada, garantido 

um maior afastamento da zona de exploração da pedreira; 

 Desenvolvimento de um estudo, que acautele os impactes de risco associados à 
exploração da pedreira, devendo incluir um Estudo Geológico que forneça indicações 
relativamente às formações geológicas que ocorrem na área da pedreira e o efeito 
causado pelas vibrações; 
 Estudar uma solução de contenção na periferia actual em muro de betão a uma 

altura suficiente para conter os deslizamentos de massa em vertente que possivelmente 
possam ocorrer nessas estruturas, bem como o estudo e modelação prévia dos efeitos 

das explosões sobre o aterro em laboratório especializado. 
 Desenvolvimento um estudo aprofundado de riscos inerentes às alterações 

orográficas provocadas nas bacias hidrológicas dos rios Crós-Cós e Silveira pela 
exploração da pedreira; 

 Avaliar o comportamento das bacias de retenção de lamas provindas da pedreira, 
arrastadas pelas chuvas, em caso de pluviosidades extremas; 

 Encontrar/analisar soluções alternativas ao corte das encostas em socalcos; 
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 Consultar as entidades de Protecção Civil Nacionais e Municipais, para análise e 

propostas de minimização dos riscos na fase de exploração na pedreira e envolventes e 
concatenação dos planos de emergência internos com os planos de emergência 
municipais elaborados; 
 Proceder à reflorestação ou reforço de igual área nas zonas envolventes, tendo em 

conta a irreversibilidade de recuperação da vegetação na zona pelo menos nos próximos 
60 anos. 
 Desenvolver estratégias específicas de comunicação, como sejam a quem dirigir 

reclamações, obrigação de resposta à reclamação, bem como informação das medidas 
tomadas para a resolução do problema e sua eficácia e, ainda, a constituição de uma 
comissão de acompanhamento constituída pelo promotor, pela Câmara Municipal, pelas 
Juntas de Freguesia de Alverca e Calhandriz e Representantes dos Moradores;  
 Os locais de manutenção e de abastecimento de viaturas bem como o parque 

deverão ter chão impermeabilizado com tapete próprio; 

 O ponto de abastecimento, tal como as viaturas de abastecimento aos equipamentos 
dispersos pela exploração deverão estar equipados de equipamentos de contenção de 

derrames. 

7.2. Comentários aos Resultados da Consulta 

Após a análise dos contributos acima mencionados, considera-se que os mesmos reflectem 

um conjunto de preocupações pertinentes, que se encontram reflectidas ao longo do presente 
parecer, designadamente na análise específica desenvolvida no capítulo 5. 

Salienta-se que, na sequência dos contributos recebidos no âmbito da consulta pública 
relativos aos efeitos das vibrações provocadas pelo desmonte com recurso a explosivos e da 
análise específica ao factor ambiental Vibrações, foram solicitados esclarecimentos 
complementares ao proponente (posteriormente ao término do período da consulta). Neste 

âmbito, foram apresentados pelo proponente novos elementos, nomeadamente um Estudo de 
Avaliação da Estabilidade Dinâmica no Aterro Sanitário de Mato da Cruz e um parecer técnico 
relativo à aplicação de substâncias explosivas nos desmontes a realizar na pedreira “Arcena”. 
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8. Conclusão 

O Projecto objecto da presente avaliação, contempla a implementação de uma pedreira, 
denominada “Arcena”, para extracção de calcários e margas, com uma área de 71,7ha, a NW 
da povoação de Arcena, na freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, 
distrito de Lisboa. A NW da área de implementação do Projecto localiza-se a pedreira “Bom 
Jesus”, explorada pelo mesmo proponente, a CIMPOR, e no limite Oeste localiza-se o Aterro 
de Resíduos Sólidos Urbanos de Mato da Cruz. 

A CIMPOR tem por objecto a produção, distribuição e comercialização de cimento e outros 

ligantes hidráulicos e seus derivados, assegurando o abastecimento de cerca de 60% do 
mercado nacional de cimento, através de três centros de produção de cimento, entre os quais 
o Centro de Produção de Alhandra (CPA), uma fábrica de cal hidráulica e diversos entrepostos 
de distribuição. 

O proponente pretende com a exploração da pedreira “Arcena”, obter matéria-prima que 

venha a corrigir a falta de carbonato de cálcio que ocorre actualmente na pedreira “Bom 

Jesus”, na qual é explorado o calcário e as margas necessários para a produção de cimento 
no CPA, garantindo assim a continuidade de laboração desta fábrica, através da laboração 
simultânea das duas pedreiras por um período de 59 anos. 

O presente projecto teve em consideração a eventual expansão para Este do ASMC, situação 
prevista no Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira, prevendo-se assim iniciar a 
exploração pelos terrenos que confinam com este Aterro, deixando essa área (cerca de 
12,9ha) com a configuração adequada para permitir no futuro a ampliação do mesmo.  

Da avaliação efectuada verifica-se que parte significativa da área em análise é abrangida pelo 
regime da REN, sendo interferidos os seguintes sistemas: “Cabeceiras de linhas de água”, 
“Áreas com risco de erosão” e “Leitos dos Cursos de Água”, sendo que neste último caso 
apenas uma linha de água é directamente afectada pela exploração. Estima-se a afectação de 
uma área de REN da ordem dos 58 ha, cerca de 81% da área da pedreira a licenciar.  

De acordo com o nº1 do artigo 20º do DL nº166/2008, de 22 de Agosto, que aprova o 
Regime Jurídico da REN, o projecto constitui uma acção interdita, sendo, no entanto, passível 

de ser considerado compatível com os objectivos da REN desde que, tal como referido no nº3 
e 4 do referido artigo, observe cumulativamente os seguintes pontos: 

 Conste do Anexo II do mesmo DL; 

 Observe as condições definidas na Portaria nº 1356/2008 de 28 de Novembro; 

 Não coloque em causa as funções das respectivas áreas nos termos do Anexo I. 

Face ao enquadramento das acções inerentes ao Projecto no regime jurídico da REN, verifica-

se que não se encontram cumpridos/evidenciados todos os requisitos/condicionalismos 
legalmente impostos por este regime, decorrente das intervenções na linha de água REN, 
afluente do rio Silveira e da revogação da Declaração de Reconhecimento de Interesse 
Público Municipal.  

Acresce referir que as intervenções previstas na linha de água REN implicam a sua 
destruição, não sendo as mesmas enquadráveis no âmbito das utilizações de domínio hídrico 
definidas pelo DL 226-A/2007, de 31 de Maio, uma vez que não se trata de uma acção 

prevista em plano específico de gestão de extracção de inertes, de uma acção de melhoria 
das condições de funcionamento do curso de água, ou de uma medida de conservação e 
reabilitação da rede hidrográfica.  

Face ao exposto, e atendendo a que o Projecto não é passível de autorização para efeitos do 
regime jurídico da REN, a CA propõe a emissão de parecer desfavorável ao Projecto da 
Pedreira de Calcários e Margas “Arcena”. 
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ANEXO I – Zonamento da Área da Pedreira 
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ANEXO II – Plano Geral de Recuperação Paisagística 
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ANEXO III – Pareceres Externos 

 







 





















 










