
FÁBRICA DE CAL

VOLUME I - RESUMO NÃO TÉCNICO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL



  
 

EIA da Fábrica de Cal 
Volume I – Resumo Não Técnico 
Fevereiro 2011 

 
 
 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA FÁBRICA DE CAL 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
 
 
 
 

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO   
 
 
 

ÍNDICE 
 
1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS ................................................................................................. 1 

2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO ................................................................................................ 4 

3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO .................................................................................................... 7 

3.1 Enquadramento Geral .......................................................................................................... 7 

3.2 Descrição da Fábrica de Cal................................................................................................ 8 

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE ...........................................................14 

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO ................17 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................................21 

 

 
 
Lisboa, Fevereiro de 2011 
 
 
 
 
Visto, 
 
 
 
 
________________________ 
  M.ª Helena Ferreira, Eng.ª 
       Chefe de Projecto  
 



  
 

EIA da Fábrica de Cal 
Volume I – Resumo Não Técnico 
Fevereiro 2011 

1

 
 
 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA FÁBRICA DE CAL 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
 
 
 
 

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO   
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projecto da Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A., 
realizado nos termos do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que alterou e 
republicou o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e Declaração de Rectificação  
n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
 
A Fábrica de Cal situa-se a cerca de 1600 m a Sudoeste da cidade de Fátima e a 
aproximadamente 250 m a Este da A1 – Auto-estrada do Norte. 
 
A Fábrica de Cal ficará localizada em terrenos pertencentes à pedreira da “Cova da 
Feitosa”, no seu limite Sudeste, que se insere na freguesia de Fátima e no concelho de 
Ourém. Na FIG. 1 apresenta-se a localização do projecto sobre a carta militar. 
 
Esta pedreira, onde será integrado o projecto, encontra-se licenciada e é propriedade da 
Brimoi – Britas de Moimento, S.A., empresa com a qual a MicroLime estabeleceu um 
acordo relativamente à instalação da fábrica em estudo e à exploração de inertes como 
matéria-prima. 
 
O Projecto da Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A., surge 
na sequência da necessidade de se colmatar a falta de capacidade instalada em Portugal 
para a produção de cal. 
 
Adicionalmente, a nova instalação industrial, ao disponibilizar ao mercado nacional maior 
quantidade de produto a um preço competitivo, contribuirá para a sua aplicação em 
processos de protecção ambiental, como sejam o tratamento de águas residuais, 
tratamento de lamas, tratamento de água potável, tratamento de efluentes gasosos, 
tratamento de resíduos sólidos urbanos e tratamento de solos contaminados. 
 



FIG. 1 Localização do Projecto
(Fonte: Cartas Militares Nº 308 e 309)
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A nova unidade potenciará também uma posição no mercado externo seja espanhol, seja 
no mercado africano contribuindo deste modo para o aumento das exportações nacionais 
e consequentemente para o desenvolvimento da economia. 
 
O proponente do projecto é a MicroLime - Produtos de Cal e Derivados S.A., tendo a 
AGRI-PRO Ambiente Consultores, S.A desenvolvido todos os estudos e avaliações que 
integram o Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental tiveram início em 
Fevereiro de 2010 e terminaram em Fevereiro de 2011. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental teve por objectivo identificar e avaliar os impactes 
associados ao Projecto da Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, 
S.A., analisando o projecto e a sua integração na área envolvente, de modo a fornecer 
aos decisores as informações de carácter ambiental necessárias para a sua apreciação. 
 
O projecto que serviu de base ao presente Estudo de Impacte Ambiental apresenta um 
desenvolvimento ao nível do Projecto de Execução. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental integrou todas as avaliações ambientais recomendadas 
na legislação em vigor com interesse para o projecto em análise. 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS ESTUDADA S 

As actuais aplicações da cal são diversas, nomeadamente a nível industrial, da 
construção civil e obras públicas, no sector ambiental e ainda na agricultura. 
 
No sector industrial é aplicável na indústria siderúrgica, na indústria mineira, na indústria 
metalúrgica dos não ferrosos, na industria química, na industria alimentar e na indústria 
do papel. Relativamente à aplicação da cal no sector da construção civil e obras públicas, 
actualmente a sua utilização em Portugal confina-se à fabricação de argamassas e 
estuques.  
 
No sector do ambiente, a cal é amplamente utilizada no tratamento de águas residuais 
domésticas, água potável, lamas das depuradoras, efluentes gasosos, resíduos sólidos 
urbanos e solos contaminados. A sua aplicação apresenta-se como ambientalmente 
vantajosa face a outros produtos químicos ambientalmente mais agressivos. 
 
Assim nova instalação industrial ao disponibilizar ao mercado nacional maior quantidade 
de produto a um preço competitivo, contribuirá para a sua aplicação de uma forma mais 
frequente em processos de protecção ambiental.  
 
De salientar, que a Fábrica de Cal a instalar será projectada, construída e explorada, de 
acordo com as melhores técnicas disponíveis pelo que apresenta vantagens ambientais 
significativas comparativamente às tradicionais fábricas de cal. 
 
Por outro lado, a localização seleccionada para a Fábrica de Cal da MicroLime resulta de 
um longo processo de estudo de localizações alternativas, que cumprissem os seguintes 
requisitos: 
 

• Existência de uma pedreira de material calcário licenciada e com reservas para 
pelo menos 25 anos de exploração da fábrica. O material calcário teria de ter boa 
qualidade (ser isento de argila), de modo a ser compatível com a qualidade de cal 
desejada e permitir o funcionamento dos fornos de cal em boas condições; 
 

• Pedreira com disponibilidade de área para a implantação dos equipamentos e 
edifícios que constituem uma fábrica de cal construída de acordo com as 
Melhores Tecnologias Disponíveis; 
 

• Pedreira localizada fora de uma área com estatuto de protecção (Área Protegida, 
Sítio de Interesse Comunitário, Zona de Protecção Especial, etc….); 

 
• Pedreira localizada numa zona com boas acessibilidades rodoviárias, que permita 

o fácil escoamento do produto (cal viva, cal hidratada e cal micronizada); 
 

• Pedreira localizada na proximidade da rede de gás natural, dado que este 
constitui um dos combustíveis utilizados no funcionamento da fábrica; 
 

• Pedreira situada na região envolvente aos principais consumidores de cal, ou 
seja, na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 
 

• Possibilidade de comprar ou estabelecer acordo com o dono da pedreira. 
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A Pedreira “Cova da Feitosa” localizada no concelho de Ourém foi das várias alternativas 
de localização estudadas a que reunia os aspectos técnicos, ambientais e económicos 
considerados relevantes para a implantação de uma instalação deste tipo, além de estar 
de acordo com as orientações do Plano Director Municipal de Ourém.  
 
De facto, a pedreira apresenta reservas minerais suficientes assim como calcário de boa 
qualidade além das acessibilidades locais serem privilegiadas pela sua proximidade ao 
Nó de Fátima, que permite o acesso à Auto-estrada A1 e a partir daí a qualquer local da 
Região de Lisboa e Vale do Tejo, além de existir disponibilidade para o abastecimento de 
gás natural. 
 
A Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. ficará assim 
localizada em terrenos pertencentes à pedreira da “Cova da Feitosa” (ver FIG. 2), no seu 
limite Sudeste.  
 
 



FIG. 2 Enquadramento da
Fábrica de Cal na Pedreira

«Cova da Feitosa»

AGRI PRO AMBIENTE
C O N S U L T O R E S ,  S . A .

L e g e n d a

Limite da Pedreira
Área de Implantação da Fábrica de Cal

0 50 100m

Escala



  
 

EIA da Fábrica de Cal 
Volume I – Resumo Não Técnico 
Fevereiro 2011 

7

 
 
3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1 Enquadramento Geral 

A Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A., com uma área total 
de 13 479,9 m2, será implantada no interior dos limites da actual Pedreira “Cova da 
Feitosa”, a qual se encontra licenciada na Direcção Regional de Economia de Lisboa e 
Vale do Tejo. 
 
A pedreira dispõe de uma área de 185 943,6 m2 licenciada. Na FIG. 3 apresenta-se uma 
perspectiva geral da Pedreira “Cova da Feitosa”. 
 
 

 
FIG. 3 – Perspectiva da Pedreira “Cova da Feitosa” 

 
 
A reserva total de material da pedreira é da ordem dos 3 819 000 m3, o que considerando 
uma produção média anual de 470 000 t corresponde a um período de vida útil de cerca 
de 20 anos. 
 
A localização da Fábrica de Cal, junto da área de exploração da pedreira, criará uma 
situação de efectiva integração operacional, sendo possível praticar uma adequada 
gestão dos recursos geológicos disponíveis, tirando partido da actividade instalada para 
obter ganhos de eficiência e promover a sustentabilidade ambiental do projecto. 
 
Adicionalmente, o facto da Fábrica de Cal se localizar junto da pedreira permitirá reduzir, 
de forma drástica, ou mesmo anular o transporte rodoviário do calcário como matéria 
prima. 
 



  
 

EIA da Fábrica de Cal 
Volume I – Resumo Não Técnico 
Fevereiro 2011 

8

 
 
3.2 Descrição da Fábrica de Cal 

A Fábrica de Cal a implementar em terrenos pertencentes à pedreira licenciada “Cova da 
Feitosa” tem por objectivo a produção e posterior comercialização de três tipos de cal: cal 
viva, cal hidratada e cal micronizada, sendo que estes dois últimos produtos são 
produzidos a partir da cal viva. 
 
A instalação industrial terá uma capacidade de produção de cal viva da ordem das  
800 t / dia, o que corresponde a cerca de 288 000 t/ano. Estima-se a produção anual de 
60 000 t de cal hidratada e 20 000 t de cal micronizada. 
 
No processo produtivo são utilizadas como matérias-primas o calcário e a água (esta 
última para obtenção de cal hidratada) e como combustível o gás natural ou o coque de 
petróleo. 
 
Na FIG. 4 apresentam-se duas perspectivas de fábricas de cal semelhantes à futura 
fábrica a instalar. 
 
 

   
FIG. 4 – Perspectivas Gerais de Fábricas de Cal 

 
 
De salientar, que no projecto da Fábrica de Cal foi considerado, sempre que possível, o 
recurso às melhores tecnologias disponíveis e foram introduzidas tecnologias 
conducentes à racionalização dos consumos e a uma correcta logística dos produtos e 
matérias-primas. 
 
As medidas integradas no projecto conduzirão assim à minimização do consumo de 
matérias-primas, à minimização das emissões de poluentes atmosféricos e permitirão 
reduzir os níveis de ruído produzidos. 
 
Apresenta-se de seguida uma descrição da instalação e do processo produtivo. 
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No que respeita ao layout da Fábrica de Cal em estudo (ver FIG. 5), a instalação 
industrial é constituída por duas áreas: 
 
 

• Área de Edifícios,  localizada junto aos limites Norte, Este e Oeste, onde se 
desenvolvem os arruamentos existentes de acesso à actual pedreira, que criam 
uma barreira visual para a zona dos equipamentos de processo com uma altura 
superior. A zona de edifícios apresenta uma área total de 2 305 m2 e uma altura 
máxima de 10,65 m, correspondente ao Armazém de Combustível Sólido (coque 
de petróleo); 
 

• Área Processual,  situada a Sul da área de edifícios, é onde se encontram 
instalados os equipamentos associados ao processo de produção. Esta área 
ocupará cerca de 2 042 m2 e apresentará uma altura máxima de 52,80 m 
excluindo as chaminés. 

 
 
No essencial, a área processual da Fábrica de Cal é composta por: 
 

• Área de Armazenagem e Transporte de Calcário , onde é efectuada a 
armazenagem temporária do calcário proveniente da pedreira antes da respectiva 
alimentação aos fornos; 

 
• Área de Calcinação , onde estão instalados os dois fornos da cal e equipamentos 

associados; 
 

• Área de Armazenagem e Preparação do Coque de Petról eo, onde é efectuada 
a armazenagem do coque de petróleo e o respectivo processamento até adquirir 
as características necessárias à sua utilização como combustível; 

 
• Área de Alimentação do Gás Natural aos Fornos da Cal, sendo o gás natural 

alimentado à instalação através de um gasoduto; 
 

• Área de Crivagem e Armazenagem da Cal Viva , onde é efectuada a separação, 
em termos de dimensão, da cal viva e a respectiva armazenagem. É ainda 
efectuado o carregamento dos camiões com a cal viva; 

 
• Área de Hidratação da Cal Viva , onde é produzida cal hidratada a partir da 

alimentação de água à cal viva e efectuada a respectiva armazenagem. É ainda 
realizado o carregamento dos camiões com cal viva; 

 
• Área de Micronização , onde é efectuada a moagem da cal viva de modo a obter 

matéria com dimensão adequada ao processo; 
 

• Área de Ensacagem e Empaletagem , onde é realizado o acondicionamento da 
cal viva, micronizada e hidratada em sacos, para ser armazenada e 
posteriormente carregada em veículos pesados. 



FIG. 5 Layout da Fabrica de Cal
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No conjunto, a Área de Edifícios e a Área Processual, assim como as vias de circulação 
envolverão a impermeabilização de uma área de aproximadamente 7 950 m2.  
 
Em termos de acessos, os veículos ligeiros e pesados terão acesso distinto. De frente 
para o arruamento principal (que liga a Pedreira “Cova da Feitosa” a Moimento) ficará 
localizado o acesso principal de veículos pesados, para a realização do abastecimento e 
para acesso à pedreira. 
 
Os veículos que farão o abastecimento passarão pela báscula de entrada, para serem 
pesados e dirigir-se-ão aos silos para abastecimento.  
 
O acesso aos edifícios de escritórios pelos veículos ligeiros, será realizado por um portão 
a Nascente deste, a partir de um arruamento existente. 
 
O acesso à Oficina e ao Armazém de Combustível Sólido será realizado utilizando o 
acesso anterior ou o acesso localizado neste mesmo limite do terreno, mas mais a 
Nascente. 
 
Em termos de emissões atmosféricas, a implementação da Fábrica de Cal tem 
associadas três chaminés estando contemplado no projecto da fábrica um conjunto de 
medidas de minimização dos impactes na qualidade do ar, nomeadamente relativas à 
minimização do consumo energético, à minimização dos poluentes atmosféricos emitidos 
e à minimização das poeiras nos gases.  
 
Relativamente aos efluentes líquidos, o funcionamento da Fábrica de Cal tem associada 
a produção de águas residuais domésticas, provenientes das instalações sanitárias e que 
serão conduzidas a uma fossa estanque, e águas residuais industriais correspondentes 
ao efluente gerado na Oficina, nomeadamente o resultante da lavagem de equipamentos 
ou de pavimento, assim como as águas pluviais drenadas do pavimento junto à Oficina e 
da zona de preparação e armazenagem de combustível sólido. Este efluente será 
conduzido a um separador de hidrocarbonetos e posteriormente à fossa estanque onde 
se junta ao efluente doméstico. Este efluente será posteriormente encaminhado a 
operador licenciado. 
 
Associado à exploração da Fábrica de Cal, os resíduos produzidos serão sobretudo 
provenientes das áreas administrativas, da pequena Oficina e das áreas ajardinadas, não 
sendo esperadas quantidades de resíduos relevantes. 
 
A implementação da Fábrica de Cal implica a instalação de um conjunto de 
equipamentos, tais como transportadores, bombas, insufladores, entre outros, que 
constituem fontes de ruído. Refira-se contudo que as soluções construtivas, os materiais 
a utilizar e a selecção do equipamento produtivo teve em conta a minimização da 
emissão e transmissão de ruído. 
 
No que respeita à fase de construção do projecto prevê-se que tenha uma duração de 
aproximadamente 22 meses. 
 
A construção envolverá uma média de 42 trabalhadores com um pico de 112 no sexto 
mês de obra. 
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Durante a fase de construção do projecto, face às características dos trabalhos a 
executar, existirá circulação de camiões associados ao transporte de materiais e 
equipamentos. Com o arranque dos trabalhos serão transportados os equipamentos 
pesados para a movimentação de terras e as edificações pré-fabricadas (contentores) 
dos vários serviços do estaleiro. 
 
A partir do início da construção propriamente dita, serão transportados os diversos 
equipamentos e todo o material de tubagem e chaparia, além de betão e materiais 
necessários à construção dos edifícios da fábrica. 
 
O tráfego médio diário de veículos pesados e ligeiros, associado à fase de construção, é 
de respectivamente, 15 e 5.  
 
Os períodos de maior tráfego ocorrerão durante a movimentação de terras e nos picos de 
betonagem, que se prevê que tenham a duração de aproximadamente 5,5 meses e 
envolvam uma média de 20 veículos pesados / dia. 
 
As principais vias rodoviárias que serão utilizadas pelos veículos pesados durante a fase 
de construção são, no essencial, as que ligam a Pedreira “Cova da Feitosa” à Auto-
estrada A1, uma vez que os equipamentos/materiais serão transportados por via 
rodoviária. 
 
Neste transporte prevê-se, localmente, a utilização de vias como a Av. Papa João XXIII, a 
Rua Principal e a Rua José Rebelo. 
 
O estaleiro da obra ocupará uma área total de aproximadamente 1,3 hectares, ficando 
localizado no interior da área associada ao projecto da Fábrica de Cal da MicroLime – 
Produtos de Cal e Derivados, S.A., ficando assim isolado da área de exploração da 
Pedreira “Cova da Feitosa”, o que permitirá que os trabalhos de construção decorram 
sem perturbar o normal funcionamento da pedreira. 
 
O acesso ao estaleiro será efectuado utilizando a via existente e actualmente utilizada no 
acesso à Pedreira “Cova da Feitosa”. 
 
A fase de exploração do projecto, que envolverá a continuação da exploração da 
Pedreira “Cova da Feitosa” para obtenção de matéria prima e a exploração da Fábrica de 
Cal propriamente dita, envolverá um total de 23 trabalhadores directos, dos quais 9 são 
trabalhadores actuais da pedreira, o que implica que serão criados 14 novos postos de 
trabalho directos. 
 
Adicionalmente, prevê-se que com o projecto em estudo sejam criados mais cerca de 56 
a 60 postos de trabalho indirectos associados ao transporte de produtos, manutenção, 
limpeza e contabilidade. 
 
Em termos de tráfego rodoviário, a implementação da Fábrica de Cal estima-se que 
conduza a um tráfego médio diário de 68 camiões, associados ao transporte dos 
produtos produzidos, ao qual acrescerá um valor diário de 15 a 20 camiões, associados à 
exploração da pedreira, o que totaliza um máximo de tráfego diário de 88 camiões. 
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De facto, a implementação do projecto em estudo conduzirá a uma diminuição do tráfego 
rodoviário diário de camiões entre 12 e 62 veículos / dia, face ao tráfego registado 
actualmente na Pedreira “Cova da Feitosa”, que varia entre 100 e 150 camiões / dia. 
 
Esta redução do tráfego rodoviário deve-se ao facto de com a implementação da Fábrica 
de Cal passar apenas a ser vendido o calcário que não apresenta características que 
permitam a sua transformação em cal (o que representa cerca de 10 a 15% do total de 
inertes extraídos da pedreira) e por outro lado, devido a cada tonelada de cal produzida 
exigir aproximadamente 2 toneladas de calcário. 
 
O período de vida útil do projecto é de 20 anos. 
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4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

O estudo e análise da situação actual do ambiente na zona do projecto considerou as 
componentes físicas, de qualidade do ambiente, ecológicas e humanas mais relevantes, 
tendo em conta as características locais e regionais da área. Foi estudada uma área com 
2 km de raio em torno do local de implantação do projecto. 
 
Foram previamente avaliadas as condicionantes legais, que reflectem as políticas 
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas diversas entidades, 
de modo a caracterizar detalhadamente a região. No local do projecto não foram 
identificadas quaisquer condicionantes à implantação do mesmo. 
 
Do ponto de vista geológico, a área de estudo insere-se na unidade geológica constituída 
na sua maioria por rochas sedimentares, que constitui o prolongamento Nordeste do 
Planalto de S. Mamede, uma das principais unidades morfoestruturais que compõem o 
Maciço Calcário Estremenho. 
 
No que respeita aos solos, na área em estudo predominam os solos argiluviados pouco 
insaturados, os quais apresentam no geral reduzido potencial agrícola. No que respeita à 
sua capacidade, verifica-se que os solos com aptidão agrícola ocorrem com muito pouca 
expressão na área de estudo.  
 
Relativamente ao uso do solo, a área de estudo ocupa maioritariamente zona florestal, 
sendo a ocupação respectiva de floresta de produção de pinheiro-bravo e eucalipto. 
Embora com menor relevância, surgem com alguma frequência áreas de mato e de 
culturas permanentes que correspondem a olival.  
 
O local previsto para a implantação da Fábrica de Cal situa-se no interior de uma pedreira 
licenciada (Pedreira “Cova da Feitosa”) e apresenta actualmente uma ocupação por 
matos rasteiros. 
 
Em termos gerais, o povoamento na área envolvente é constituído por habitações 
monofamiliares de um e dois pisos, às quais se encontram associadas parcelas de 
terreno de pequena dimensão ocupadas por culturas anuais de sequeiro e regadio. 
 
Em termos climáticos, a região em estudo apresenta um clima mesotérmico, em que a 
temperatura média anual varia entre os 9,5 e os 15,0 ºC e a precipitação total varia entre 
802 e 1 202 mm. 
 
Do ponto de vista dos recursos hídricos, a área de projecto insere-se na Bacia 
Hidrográfica do rio Tejo, sub-bacia do Rio Zêzere, mais especificamente na sub-bacia do 
rio Nabão. A Oeste da área de estudo ocorre o limite da Bacia Hidrográfica do rio Lis.  
 
Na área de estudo, as linhas de água são pouco relevantes. Os cursos de água de 
pequena dimensão drenam superficialmente por escassas centenas de metros ou muito 
pontualmente poucos quilómetros para zonas instaladas nas depressões cársicas. No 
local de implantação do projecto não se regista a presença de linhas de água superficiais. 
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Em termos de recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo enquadra-se num 
sistema aquífero complexo, possivelmente livre com características tipicamente cársicas, 
em que a quantidade de nascentes permanentes é reduzida, ao passo que as nascentes 
temporárias são numerosas e apresentam caudais elevados, embora sujeitos a grandes 
variações temporais.  
 
No que respeita à qualidade do ar na zona em estudo, verifica-se que os dados 
monitorizados na Estação da Chamusca revelam que as concentrações de poluentes 
monitorizadas se encontram, na generalidade, condizentes com os valores definidos na 
legislação aplicável. 
 
Relativamente à qualidade da água, na área de estudo não existem estações de 
monitorização que permitam fazer, objectivamente, esta avaliação, no entanto e 
atendendo à tipologia de fontes poluentes ocorrentes não é expectável a ocorrência de 
episódios críticos de contaminação.  
 
Em termos de resíduos, a área de estudo regista a presença de sistemas de gestão de 
resíduos, que permitirão um encaminhamento e destino final adequado dos resíduos 
produzidos durante as fases de construção e exploração do projecto. 
 
No que concerne ao ambiente sonoro, e em função das campanhas de medição 
efectuadas, conclui-se que as áreas monitorizadas cumprem os limites legais 
estabelecidos no Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de Janeiro. 
 
Do ponto de vista ecológico, a envolvente próxima à área de implantação do projecto 
caracteriza-se pela ocorrência de manchas florestais, áreas de matos rasteiros e áreas 
de extracção de inertes, com uma riqueza florística pouco relevante.  
 
Nesta zona, apesar da potencial ocorrência de espécies de fauna, sobretudo mamíferos 
terrestres e avifauna, não é de esperar a utilização intensiva deste local por parte destes 
indivíduos, devido à circulação de veículos, pessoas e ao ruído, que resultam, 
maioritariamente, da exploração da Pedreira “Cova da Feitosa”. 
 
Em termos de paisagem considera-se que a área em estudo compreende as seguintes 
unidades de paisagem: relevos calcários do Planalto de S. Mamede, floresta de produção 
e área rururbana. Da avaliação desenvolvida verifica-se que a grande maioria da área 
analisada apresenta uma qualidade visual reduzida a média e uma capacidade de 
absorção visual média, sendo média a sensibilidade da zona a alterações estruturais. 
 
Relativamente aos aspectos socioeconómicos, o concelho de Ourém tem-se pautado por 
um crescimento populacional positivo. Refira-se, inclusivamente, que a freguesia de 
Fátima apresentou um aumento de população superior ao do concelho, o que se deve em 
grande medida, à capacidade de atracção populacional que o vigoroso turismo religioso 
do santuário de Fátima representa para a economia local e concelhia. 
 
O sector terciário é o que emprega maior número de população, seguindo-se o sector 
secundário. Entre 1991 e 2011 registou-se um ligeiro acréscimo da população 
desempregada. 
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No que concerne ao património, foi identificado um sítio na área de estudo, designado de 
Casal do Papagaio, o qual fica situado a cerca de 1 000 m dos limites da futura Fábrica 
de Cal. 
 
Do ponto de vista do ordenamento do território e condicionantes, o território está 
abrangido pelo Plano Director Municipal de Ourém. No que respeita ao ordenamento a 
área de projecto insere-se em Espaço Licenciado ou em Licenciamento e Reserva para a 
Indústria Extractiva e em termos de condicionantes desenvolvem-se, na área de projecto, 
duas linhas eléctricas, uma de alta e outra de média tensão compatíveis com o projecto.  
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental foram analisados e avaliados os efeitos 
ambientais provocados pela construção, exploração e desactivação do Projecto da 
Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A.. 
 
Pelas características do projecto, verifica-se que na fase de construção registam-se 
alguns impactes negativos associados à fase de obra, os quais apresentam, na 
generalidade, uma significância reduzida e um carácter temporário.  
 
Constituem excepção os impactes ao nível do uso do solo, sócio-economia e 
ordenamento, que se apresentam positivos. Relativamente ao uso do solo esta situação 
deve-se ao facto de que a construção da Fábrica permitirá a valorização de um recurso 
natural (calcário) cuja exploração encontra-se licenciada. No que respeita à 
socioeconomia, devido à criação de postos de trabalho e à dinamização das actividades 
económicas. Adicionalmente, ao nível do ordenamento, a tipologia do projecto é 
condizente com as intenções definidas para a sua área de implantação no Programa 
Nacional de Política de Ordenamento do Território bem como no Plano Director Municipal 
de Ourém. 
 
O facto das acções de projecto na fase de construção se realizarem em terrenos 
pertencentes à Pedreira da “Cova da Feitosa”, que constitui uma zona relativamente 
afastada de receptores sensíveis, conduz também a impactes, na generalidade 
reduzidos. 
 
Existem ainda alguns aspectos ambientais para os quais se prevêem impactes nulos 
como é o caso do clima, dos recursos hídricos subterrâneos, da qualidade da água 
subterrânea, do património, das condicionantes e dos riscos. 
 
Os impactes negativos na fase de construção prendem-se sobretudo com o 
funcionamento do estaleiro e o transporte de equipamentos e materiais, que darão 
origem à emissão de poeiras e ruído e à produção de águas residuais e resíduos.  
 
No entanto, tendo em conta o tráfego de camiões esperado durante a fase de construção 
para o transporte dos materiais (um máximo de 20 veículos pesados por dia), assim 
como a respectiva origem e vias rodoviárias utilizadas, concluiu-se que este transporte 
não originará alterações sensíveis em termos de acessibilidades, qualidade do ar e ruído, 
face ao registado na situação actual na envolvente das vias utilizadas. 
 
Para a redução dos impactes negativos nesta fase foram propostas medidas de 
minimização, que se prendem essencialmente com o planeamento adequado dos 
trabalhos de construção e com procedimentos de gestão da obra. 
 
Recomenda-se que sejam devidamente planeadas todas as operações ruidosas e que as 
águas residuais produzidas no estaleiro sejam conduzidas a fossas estanques, que 
periodicamente serão limpas por uma entidade licenciada para o efeito e conduzidas a 
uma estação de tratamento de águas residuais. 
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Quanto aos resíduos produzidos durante a fase de construção, estes serão conduzidos a 
locais destinados ao seu depósito temporário no estaleiro, sendo posteriormente 
encaminhados a destino final adequado, nos termos do previsto na legislação em vigor. 
 
Para esta fase propõe-se que a obra tenha um acompanhamento e gestão ambiental 
adequados, no sentido de se verificar o cumprimento das medidas de minimização 
previstas e as boas normas de gestão ambiental. 
 
Para a fase de construção foi ainda definido um programa de monitorização do ambiente 
sonoro nas habitações localizadas mais próximo da obra.  
 
À semelhança do referido para a fase de construção, também na fase de exploração 
identificam-se impactes positivos, nulos e negativos para os aspectos ambientais. 
 
Os impactes de natureza positiva surgem novamente associados ao uso do solo, uma 
vez que o projecto permite uma valorização de uma área licenciada para a exploração de 
materiais calcários, os quais são utilizados como matéria-prima na futura Fábrica. 
 
Em termos socioeconómicos o projecto apresenta-se positivo pelo seu contributo para a 
criação de 14 postos de trabalho directo e 56 a 60 postos de trabalho indirectos além da 
dinamização de diversas actividades económicas locais e regionais e mesmo para a 
melhoria da economia nacional através da promoção da exportação de um produto de 
maior valor acrescentado (cal). 
 
Quanto à flora e vegetação em resultado da integração paisagística prevista no Projecto 
da área envolvente à Fábrica de Cal ocorrerá uma valorização face à situação actual em 
que se regista no local apenas matos rasteiros sem valor ecológico.  
 
Com impactes nulos faz-se referência à geologia e recursos minerais, ao clima, aos 
recursos hídricos subterrâneos, à qualidade da água subterrânea, à fauna, à demografia, 
ao património, ao ordenamento e às condicionantes. 
 
Os impactes negativos fazem-se sentir ao nível dos factores ambientais solos, recursos 
hídricos superficiais, qualidade do ar, qualidade da água superficial, resíduos, ambiente 
sonoro, paisagem e riscos. 
 
No que respeita aos solos os impactes resultam, essencialmente, de eventuais 
fenómenos de erosão e da possível contaminação dos solos que, face às características 
do projecto, a sua ocorrência é muito pouco provável. 
 
Relativamente aos recursos hídricos superficiais, os impactes decorrem, 
predominantemente, da impermeabilização do solo e da consequente alteração das 
condições de drenagem superficial e subsuperficial. No entanto, e atendendo a que a 
superfície a impermeabilizar corresponde, aproximadamente, a 60 % da área de 
implantação do projecto, os impactes são considerados reduzidos.  
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Ao nível da qualidade do ar, a exploração da Fábrica de Cal conduz à emissão de alguns 
compostos. No entanto, e de acordo com a modelação da qualidade do ar desenvolvida, 
é assegurado o cumprimento da legislação em vigor para todos os poluentes modelados. 
Adicionalmente, a exploração da instalação industrial conduzirá a um decréscimo do 
tráfego de veículos pesados que diariamente acede à pedreira, com a consequente 
redução das emissões atmosféricas, o que constitui um impacte positivo em termos de 
qualidade do ar. 
 
No que respeita à qualidade da água superficial, apenas são descarregadas no meio 
hídrico natural as águas pluviais limpas, sendo os restantes efluentes encaminhados para 
serem devidamente controlados e conduzidos a destino final adequado.  
 
Situação semelhante ocorre com os resíduos gerados, que adicionalmente aos 
quantitativos produzidos serem reduzidos, estes serão sempre encaminhados para 
operadores licenciados para a sua gestão.  
 
Ao nível do ambiente sonoro, e de acordo com os estudos desenvolvidos, são também 
esperados impactes reduzidos. Ainda assim, e por forma a confirmar as previsões de 
ruído efectuadas na presente fase, define-se, para a fase de exploração a realização de 
campanhas de monitorização do ambiente sonoro. 
 
Relativamente à paisagem os impactes far-se-ão sentir em resultado da implementação 
dos equipamentos associados à Fábrica de Cal. No entanto, este impacte é 
substancialmente atenuado pela existência, na área envolvente, de uma área florestal 
que funciona como barreira visual para a área do projecto. 
 
De salientar, que o projecto em estudo não constitui uma fonte de risco ambiental ou de 
segurança para a população da envolvente, nomeadamente a população de Moimento, 
dado que as simulações realizadas indicam que os efeitos de um potencial acidente, 
ficam, no essencial, confinados aos limites da Fábrica de Cal. 
 
As principais medidas de minimização inseridas no projecto, nos programas de 
monitorização propostos e preconizadas para a fase de exploração abrangem: 
 

• Implementação dos vários sistemas de segurança já previstos em projecto; 

• Implementação das melhores técnicas disponíveis, ao nível da qualidade do ar, 
racionalização dos consumos e correcta logística dos produtos e matérias-primas; 

• Implementação do Projecto de Integração Paisagística; 

• Adopção de um Plano de Monitorização para o ambiente sonoro e qualidade do ar; 

• Elaboração do Plano de Emergência Interno da Fábrica; 

• Adequada gestão dos resíduos produzidos na exploração do projecto; 

• Formação dos trabalhadores e adopção de procedimentos de manutenção e 
operação adequados à instalação. 
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As medidas de minimização propostas permitirão que o projecto em estudo venha a 
operar de forma eficaz, contribuindo igualmente para a manutenção da segurança e boa 
inserção ambiental da Fábrica de Cal. 
 
Relativamente à fase de desactivação do projecto, constata-se que os impactes são na 
generalidade reduzidos e moderados, ocorrendo também, para vários factores 
ambientais, impactes nulos. No que respeita à qualidade do ar os impactes associados à 
desactivação do projecto assumem-se como moderadamente positivos e permanentes, 
enquanto que ao nível do uso do solo, emprego e actividades económicas os impactes 
são classificados como moderadamente negativos e permanentes. 
 
A Alternativa Zero, ou seja a não concretização do projecto, implica impactes negativos 
nomeadamente ao nível da geologia, solos, uso do solo, recursos hídricos superficiais, 
flora e vegetação, factores socioeconómicos e ordenamento. 
 
De facto, a não realização do Projecto da Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal 
e Derivados, S.A. gera impactes negativos importantes em termos socioeconómicos, uma 
vez que elimina um potencial desenvolvimento humano e económico, que permitirá 
colmatar a falta de capacidade instalada em Portugal para a produção de cal. 
Adicionalmente, não se verificará a realização de um investimento significativo nem serão 
criadas condições que permitam a exportação de um produto de valor acrescentado, o 
que terá repercussões positivas na economia nacional. 
 
Globalmente, conclui-se que os impactes negativos do projecto são na generalidade 
reduzidos e controláveis, com a adopção das medidas de minimização recomendadas, 
apresentando-se o projecto como positivo no emprego e actividades económicas, no uso 
do solo, flora e vegetação e no ordenamento do território. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projecto da Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 
apresenta-se como um factor estratégico claramente positivo, que irá permitir dar 
resposta a uma necessidade nacional, contribuindo para colmatar a falta de capacidade 
instalada em Portugal para a produção de cal e consequentemente para o 
desenvolvimento da utilização deste produto que apresenta vantagens ambientais face a 
outros ambientalmente mais agressivos. 
 
Foi possível concluir que o projecto se insere nas figuras de ordenamento em vigor e será 
desenvolvido de modo a minimizar os impactes ambientais associados à sua exploração, 
integrando várias medidas que permitem atingir uma protecção ambiental adequada ao 
local e à região onde se insere, não pondo em risco qualquer valor ambiental relevante. 
 
Os impactes negativos identificados, quer para a fase de construção, quer para a fase de 
exploração, são minimizáveis com a adopção das medidas de minimização, algumas já 
preconizadas no próprio projecto e outras que estando definidas no Estudo de Impacte 
Ambiental serão implementadas no decorrer da fase de construção e exploração. 
 
O projecto apresenta-se muito positivo do ponto de vista socioeconómico pois permitirá a 
geração de postos de trabalho directos e indirectos e o desenvolvimento das actividades 
económicas. 
 
Além disso, trata-se de um projecto que se insere claramente numa lógica de 
investimento utilizando as Melhores Tecnologias Disponíveis aplicadas ao sector da cal, 
apresentando-se claramente positivo e com viabilidade ambiental.  
 
 
 
 
 




