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INTRODUÇÃO 
Deu entrada no Instituto do Ambiente (IA), em 2006/04/26, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
das Explorações de Pedra de Calçada à Portuguesa e de Laje do Parque Natural das Serras de Aire 
e Candeeiros (PNSAC). 

O Projecto é proposto pelos exploradores de pedra de calçada à portuguesa e de laje do PNSAC, 
através da Associação de Exploradores de Calçada à Portuguesa (AECP), dando cumprimento ao 
despacho conjunto n.º 106/2004, publicado no DR II Série, de 27 de Fevereiro. 

Este despacho resulta da necessidade de adopção de um procedimento específico de avaliação de 
impacte ambiental que envolva um conjunto de pedreiras existentes, particularmente direccionado 
para as fases de exploração e de desactivação destas explorações. 

A fim de dar cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
nomeadamente o D.L. n.º 69/2000 de 3 de Maio com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 
197/2005 de 8 de Novembro, com as adaptações decorrentes do Despacho conjunto n.º 
106/2004, publicado no DR II Série, de 27 de Fevereiro, o IA, como Autoridade de AIA, nomeou a 
seguinte Comissão de Avaliação (CA): 

� IA - Eng.º João Bexiga e Eng.ª Margarida Rosado 

� PNSAC / ICN – Eng.º Manuel Duarte 

� INAG – Eng.º Paulo Machado 

� IPA – Dr.ª Alexandra Estorninho 

� CCDR-LVT – Arq.ª Antonieta Castaño 

� CCDR-C – Dr.ª Susana Moreira 

� C.M. Santarém – Eng.º Mário Caeiro 

� IA – SEPA/DGAR – Eng.ª Cláudia Martins 

Colaboraram ainda nas actividades da CA, o Eng.º João Pedro Lima (IA), o Dr. Raul Coelho, a Dr.ª 
Maria de Jesus Fernandes, Eng.º Pedro Borges, António Flor (PNSAC / ICN ), a Dr.ª Isabel Marques 
(CCDR-LVT), a Eng.ª Cristina Tadeu, a Eng.ª Paula Dinis (CCDR-C) e Dr.ª Sandra Lourenço (IPA). 

O procedimento de avaliação seguido pela CA, no presente processo de AIA, contemplou a análise 
técnica do EIA e dos Aditamentos ao EIA, a realização de visitas de reconhecimento ao local de 
implantação do projecto, a análise dos resultados da Consulta Pública e a análise dos pareceres 
específicos solicitados às seguintes entidades: Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE); 
Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF); Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 
Inovação (INETI); Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN); EDP; Direcção Geral de Turismo 
(DGTurismo); Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC); Instituto de Meteorologia 
(IM); Estradas de Portugal (EP). Os pareceres recebidos encontram-se no Anexo IV e foram 
analisados e integrados no presente parecer. 

O PROJECTO 
O EIA abrange 259 explorações (originalmente eram 262, contudo no decorrer do processo os 
titulares das pedreiras PA83, PA152 e PA206 desistiram de aderir ao projecto), localizadas nos 
concelhos de Porto de Mós, Alcobaça e Santarém, sendo as respectivas Câmaras Municipais as 
entidades licenciadoras.  

Embora não tenham aderido ao EIA todos os proprietários das pedreiras existentes no PNSAC, o 
projecto abrange cerca de 90% do total das explorações de calçada e de laje. 

O EIA divide as pedreiras em quatro sectores, de acordo com a sua disposição geográfica: 

� Alqueidão da Serra (AS) – 15 pedreiras 

� Arrimal (AR) – 20 pedreiras 

� Serro Ventoso (SV) – 8 pedreiras 

� Planalto de Santo António (PA) – 216 pedreiras. 

De um modo geral, e apesar dos 10 novos processos (identificados no EIA), as explorações são 
existentes e encontram-se em situação irregular, na medida em que, segundo o EIA, 29 não 
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apresentam licença de exploração, cerca de 176 ultrapassaram a área licenciada, e diversas não 
procederam à adaptação das licenças de Pedreira, conforme preceituado no art.º 63º do D.L. n.º 
270/2001 de 6 de Outubro. 

Esta tipologia de explorações, aparentemente com pouca expressão, tem um peso significativo na 
sócio-economia tanto a nível local/regional como nacional. Trata-se de uma actividade pouco ou 
nada mecanizada, que recorre a mão-de-obra especializada, para a produção de pedra de calçada 
e de laje para os mercados da construção civil e obras públicas, nacional e estrangeiro (China, 
Japão e países da União Europeia). De realçar que, actualmente Portugal ocupa o segundo lugar 
em exportação de pedra para calcetamento. De facto, Portugal tem uma situação privilegiada em 
termos da existência deste tipo de recurso geológico, tendo desenvolvido uma técnica específica 
de trabalhar a pedra para calcetamento, que deu origem à afamada calçada à portuguesa, 
reconhecida e apreciada nacional e internacionalmente. 

As explorações em causa são de pequena dimensão e apresentam um carácter de empresa 
familiar. No total, as explorações em apreço empregam cerca de 730 pessoas e, indirectamente, 
“alimentam” cerca de 1850 postos de trabalho. Considerando que esta actividade depende 
directamente da existência de mão-de-obra, este aspecto assume particular importância na sócio-
economia, uma vez que há um universo familiar significativo que depende desta indústria. 

De uma forma geral as explorações desenvolvem-se em pequenas extensões e não em 
profundidade, pelo que se torna pouco complexa a sua recuperação. Para além deste aspecto, o 
volume de resíduos gerado (inertes) representa cerca de 70% de pedra que fica no local da 
pedreira (escombreiras), e que posteriormente será utilizado na modelação/reposição topográfica 
do terreno, no momento da recuperação paisagística. 

Relativamente às pedreiras de calçada, o equipamento utilizado para a exploração e 
transformação da pedra consiste na utilização de um martelo pneumático para partir os blocos de 
maior dimensão, ou em alternativa, ao uso muito esporádico e pontual de explosivos, para 
eventuais operações de taqueio. Esta operação é seguida da desagregação e transporte do 
material por máquina escavadora e sua deposição para o local onde a pedra será trabalhada, 
dentro do local da pedreira, manualmente com recurso a um martelo. Esta forma de trabalhar não 
é geradora de emissão de poeiras, produção de ruído incómodo ou emissão de efluentes para a 
envolvente. 

As pedreiras de laje têm características algo diferentes das de calçada, e concentram-se sobretudo 
nos sectores de Serro Ventoso e de Arrimal. Nestas pedreiras o método de extracção da pedra é 
semelhante ao da calçada, sendo que para a obtenção de lajes é utilizada a serra de disco, o que 
implica o uso de água para arrefecimento da lâmina de corte. Esta metodologia gera um resíduo 
líquido (lamas), obrigando normalmente à existência de pequenas bacias de retenção/decantação. 
A nível de ruído esta transformação da pedra é susceptível de provocar maior incomodidade do 
que no caso da calçada. Em termos gerais as explorações encontram-se afastadas de habitações, 
sendo poucas as que são próximas de povoações, podendo surgir casos pontuais de incomodidade. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor abrangendo a área de intervenção do EIA são o 
Plano de Ordenamento do PNSAC e respectivo Regulamento, aprovado pela Portaria n.º 21/88, de 
12 de Janeiro, e os Plano Director Municipal (PDM) de Porto de Mós, Santarém e Alcobaça. Este 
parecer incidirá na analise do Plano de Ordenamento do PNSAC (POPNSAC), uma vez que este é 
um Plano Especial de Ordenamento do Território que se sobrepõe aos PDM, à excepção dos 
Perímetros Urbanos, que de acordo com o Art.º 6º, n.º 1, do D.L. n.º 118/79, de 4 de Maio 
(criação do PNSAC), dentro dos limites do PNSAC, ficam excluídos de parecer, pelo que os 
projectos serão analisados para o efeito pela Câmara Municipal respectiva. 

JUSTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 
De acordo com o Despacho conjunto n.º 106/2004, de 27 de Fevereiro, este projecto justifica-se: 

� Considerando que os projectos de explorações de pedra de calçada à portuguesa e de laje 
posteriores à entrada em vigor do D.L. n.º 69/2000, de 3 de Maio, localizadas no PNSAC — 
área considerada sensível para efeitos de aplicação do mencionado diploma —estão sujeitos a 
procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA) por força do disposto na alínea a) do 
n.o 2 do anexo II do mesmo diploma; 

� Considerando que a grande maioria das explorações de pedra de calçada à portuguesa e de 
laje existentes no PNSAC, embora já licenciadas, têm a obrigatoriedade legal de se adaptarem 
ao novo regime do licenciamento e exploração de massas minerais, por força do disposto no 
artigo 63.º do D.L. n.º 270/2001, de 6 de Outubro, pelo que devem apresentar o respectivo 
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plano de pedreira, constituído por um plano de lavra e por um plano ambiental e de 
recuperação paisagística (PARP); 

� Atendendo ainda ao facto de várias das explorações se encontrarem em fase de verem 
esgotada a massa mineral em presença e, consequentemente, pretenderem ampliar a 
respectiva área de extracção, necessitando, para o efeito, de submeter o respectivo projecto a 
procedimento de avaliação de impacte ambiental, por força do disposto no n.º 13 do anexo II 
do D.L. n.º 69/2000, de 3 de Maio; 

� Considerando a natureza específica deste tipo de actividade extractiva, nomeadamente a 
reduzida dimensão das explorações, a sua tipologia de lavra e a forma como estão 
implementadas no espaço físico envolvente, permitindo a recuperação paisagística e ambiental 
num espaço de tempo reduzido e em simultâneo com o avanço da exploração; 

� Considerando ainda o carácter tradicional e histórico destas explorações; 

� Considerando o seu interesse económico e social; 

� Considerando o histórico na recuperação deste tipo de explorações no seio do PNSAC através 
da implementação de uma estratégia concertada de gestão daquele Parque Natural entre os 
diversos agentes, nomeadamente o ICN/PNSAC, as Câmaras Municipais, as Juntas de 
Freguesia e os industriais do sector; 

� Considerando ser necessário garantir a uniformização de medidas de mitigação através de 
soluções globais e de conjunto que contribuam para uma efectiva minimização dos impactes 
cumulativos no ambiente. 

METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DO 
PARECER DA CA 
Dadas as características especiais do projecto e tendo em conta a extensão e especificidade 
verificada em cada Sector (Alqueidão da Serra, Serro Ventoso, Arrimal e Planalto de Santo 
António), será apresentado um parecer por cada um, de forma a facilitar a leitura e análise do 
presente documento. 

Os capítulos referentes à Introdução, o Projecto, Justificação e Enquadramento do Projecto, 
Metodologia Utilizada na Elaboração do Parecer da CA, a Consulta Pública e a Conclusão Final 
serão efectuados para a globalidade do Projecto. 

De realçar que o EIA, na maioria das situações, identifica a área de exploração, como a zona 
explorada, e não a área licenciada ou com parecer de viabilidade positivo emitido pelo PNSAC. 

A CA considera como situação de referência as seguintes situações: 

• área licenciada, ao abrigo do D.L. 89/90, de 16 de Março; 

• área autorizada, com parecer positivo do ICN-PNSAC; 

• áreas intervencionadas que não obtiveram parecer favorável. 

Para a análise do EIA, a CA considerou como novas explorações as referidas no último ponto. 
Como ampliação, a CA considerou as áreas intervencionadas e não licenciadas, além das referidas 
no EIA. 

PLANO DE PEDREIRA 
A CA analisou os Planos de Pedreira individualmente, tendo verificado a necessidade de alterações 
aos mesmos. A nível do Plano de Lavra as principais alterações estão relacionadas com correcção 
de áreas, estabelecimento de zonas de defesa a caminhos públicos, moinhos, muros, suspensão 
sazonal dos trabalhos de pedreira entre Fevereiro e Junho, indicação de zona de acesso à 
exploração. Relativamente ao PARP, as alterações centram-se na recuperação imediata ou num 
prazo estipulado de determinadas áreas, na substituição e plantação de determinadas espécies na 
recuperação. 

Estas alterações estão especificadas para cada pedreira no anexo I. 
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1. LOCALIZAÇÃO 

Neste sector aderiram ao EIA 15 pedreiras, onde se explora pedra de calçada preta, situadas no 
concelho de Porto de Mós, na freguesia de Alqueidão da Serra. Esta freguesia situa-se a 5km a 
nordeste de Porto de Mós e abrange uma área de 2127 ha, contando com 1813 habitantes (ANMP, 
2005). 

Em média, neste sector, as explorações em análise apresentam uma área de 3600m2 (0,36ha), 
variando entre 320 e 6700m2, estimando-se que no seu conjunto apresentem uma produção anual 
de cerca de 2300m3 de pedra de calçada. 

 
Fig. 1 - Localização das Pedreiras do Sector de Alqueidão da Serra (fonte: EIA) 
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2. SÍNTESE DE CARACTERIZAÇÃO DAS EXPLORAÇÕES 

 

 

SEM AMPLIAÇÃO
COM 

AMPLIAÇÃO

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/ano) (m) (m) (anos) (anos) (x/ano) (mês)

AS1 Porto de Mós Sim 3.760 3.760 1458 2098 0 0 100 10 10 45 (aprox. 2050) Sim 50 6

AS2 Porto de Mós Não 1.747 334 0 941 0 50 2,5 5 16 (aprox. 2048) Não 0

AS3 Porto de Mós Não 2.880 2880 0 0 0 80 1 5 43 (aprox. 2048) Não 1 2

AS4 Porto de Mós Não 2.446 527 0 0 0 100 2 5 31 (aprox. 2036) Não 1 2

AS5 Porto de Mós Sim 4.230 4.397 2477 603 0 0 150 5 7 19 (aprox. 2024) Não 2 0

AS6 Porto de Mós Sim 320 320 105 0 0 0 10 4 5 22 (aprox. 2027) Sim 4 1 0

AS7 Porto de Mós Não 6.887 1720 2746 0 0 250 5 7 16 (aprox. 2021) Não 2 3

AS8 Porto de Mós Não 4.963 1735 0 0 0 150 2 6 50 (aprox. 2055) Não 1 3

AS9 Porto de Mós Não 5.177 1205 0 0 0 50 5 6 130 (aprox. 2135) Não 1 0

AS10 Porto de Mós Sim 2.000 3.542 1163 0 0 0 200 2 5 21 (aprox. 2026) Não 2 2

AS11 Porto de Mós Sim 1.680 1.709 705 0 0 0 250 7 10 11 (aprox. 2016) Não 1 1

AS12 Porto de Mós Sim 1.680 2.071 932 0 0 0 150 10 10 16 (aprox. 2021) Não 1 3

AS13 Porto de Mós Sim 1.000 4.416 1242 0 0 0 200 4 10 27 (aprox. 2032) Não 2 0

AS14 Porto de Mós Não 4.551 837 0 0 0 190 3 6 39 (aprox. 2044) Sim 2 2 0

AS15 Porto de Mós Sim 3.500 5.179 2142 1124 0 0 350 10 10 15 (aprox. 2020) Não 2 4

IDENTIF. 
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3. ANÁLISE ESPECÍFICA 

3.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
3.1.1 Caracterização da Situação de Referência  

O Maciço Calcário Estremenho é o mais importante conjunto calcário português, devendo a sua 
individualidade a diversas características particulares como a natureza das rochas que o compõem, 
essencialmente calcária, a sua altura face aos terrenos vizinhos, a ausência de cursos de água 
permanentes à superfície, a presença de uma multitude de formas cársicas superficiais e 
profundas, para além de aspectos climáticos próprios, de uma cobertura vegetal típica e de uma 
singular ocupação humana. 

A região de Alqueidão da Serra situa-se na faixa monoclinal ou ligeiramente dobrada de terrenos 
do Jurássico Superior limitados pela Falha do Reguengo, a Leste e pela estrutura diapírica de Porto 
de Mós – Leiria, a Oeste. 

De acordo com o EIA, a colina de Cabeça da Vaca, onde se localizam as pedreiras deste sector, 
constitui um retalho das aplanações cimeiras do Maciço Calcário Estremenho, aqui à altitude de 
365 m. A morfologia cársica tem uma expressão pouco relevante existindo, a Norte, lapiás 
incipientes, em geral cobertos por coluviões, e uma depressão cultivada que esboça uma dolina 
aberta, para além de pequenas cavidades (pias ou pequenos abatimentos entre fendas) situadas 
na vertente Sul. 

3.1.2 Avaliação de Impactes 

No que toca à alteração do património geológico, como se trata em geral de elementos com 
extensão assinalável e de cariz geomorfológico ao nível da subunidade, os impactes são, 
proporcionalmente e tendo em conta cada pedreira de per si, pouco importantes, mas, dada a 
simultaneidade de laboração das explorações, assumem proporção assinalável. Ocorre degradação 
das formas e é alterada ou impedida a percepção dos conjuntos morfológicos. Deste modo, no 
início da escavação e durante a exploração os impactes são negativos, directos e, embora de 
média magnitude, têm elevada significância, já que estão em causa aspectos essenciais das 
características geomorfológicas da região. Estes efeitos ganham relevância logo a partir do início 
dos trabalhos, têm ocorrência certa e efeito localizado, embora de grande abrangência, mas 
cessam com a recuperação. Consequências idênticas têm a presença de instalações de apoio e de 
acessos, e o mesmo acontece ainda na fase de regularização do terreno. 

Por sua vez, as zonas sem património geológico e geomorfológico com relevância significativa, são 
as áreas atribuídas à exploração e alargamento das pedreiras e, por isso, as que ficarão sujeitas a 
maiores modificações, pois ocorrerão alterações drásticas da morfologia e dos afloramentos 
geológicos. Os impactes são negativos, directos e elevados mas a sua significância, se bem que 
não se possa considerar baixa, pois há a possibilidade de serem atingidos elementos do património 
geológico importantes, é considerada média.  

3.1.3 Medidas de minimização 

� Dar conhecimento ao PNSAC – para além das entidades previstas na lei - de qualquer tipo de 
achados paleontológicos que venham a ser encontrados em qualquer das explorações em 
análise neste EIA; 

� Sempre que se verifiquem as situações enunciadas acima, deverá ser adequada a lavra de 
forma a não pôr em risco esses achados; 

� Deverá ser comunicado ao PNSAC a descoberta de novas cavidades no âmbito dos trabalhos 
de lavra, devendo os mesmos ser condicionados na área envolvente até à avaliação da 
importância geológica da cavidade. 

3.2 RECURSOS HÍDRICOS 
3.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

O Sector de Alqueidão da Serra é drenado por nascentes de pequeno caudal, situadas em redor da 
faixa de calcários do Jurássico superior que se estende desde a serra Galega (a Leste de Porto de 
Mós) até à cabeça da Vaca (em Alqueidão da Serra) e se abate sob os arenitos do Cretácico no 
Reguengo do Fetal. 

Considerando um escoamento preferencial concordante com a estrutura a área onde se situam as 
explorações de pedra de calçada deve drenar as nascentes Olho da Fonte de S. Marcos, Olho das 
Talas, Olho Moleirico e Olho da Várzea, situadas a cerca de 2 a 3 km a Oeste e Noroeste de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

AIA 1532  11/95 

Alqueidão da Serra. Nesta zona existem igualmente furos de captação de águas subterrâneas 
destinados maioritariamente à rega e pecuária, não tendo sido identificadas captações afectas a 
sistemas de abastecimento público. 

3.2.2 Avaliação de Impactes 

As explorações localizam-se maioritariamente na envolvente de afluentes de 1.ª ordem da ribeira 
da Freixa, verificando-se que as pedreiras AS13 e AS14 interceptam uma zona de vale onde já se 
registam alterações geomorfológicas resultantes da actividade humana. Face ao regime de 
escoamento torrencial, às características geológicas da área em que a infiltração é favorecida e às 
características das pedreiras os impactes negativos podem considerar-se como pouco significativos 
e de baixa magnitude. 

As pedreiras deste Sector exploram formações do Jurássico Superior, constituídas por calcários 
com algumas intercalações de margas. A decapagem ou o aprofundamento das pedreiras põem a 
descoberto vários fenómenos de carsificação subterrânea, em geral ao longo de diaclases e falhas. 
Nesta capa superficial são mais raras as galerias que se limitam a estreitos canais tributários das 
fendas verticais. 

A actividade extractiva conduz à destruição do epicarso, e são produzidas grandes quantidades de 
estéreis. Os principais impactes negativos associados estão relacionados com a desregulação e 
desorganização do escoamento subterrâneo, e degradação da qualidade da água. 

Considerando o esquema de circulação subterrânea previsto para este Sector é previsível que as 
nascentes situadas a cerca de 2 a 3 km a Oeste (Olho da Fonte de S. Marcos, Olho das Talas, Olho 
Moleirico), bem como os furos de captação possam vir a ser afectados em termos quantitativos e 
qualitativos. O impacte negativo associados pode no entanto ser considerado como pouco 
significativo e de reduzida magnitude dada a reduzida dimensão e características das explorações. 

3.2.3 Medidas de minimização 

� Armazenar em aterros com taludes de reduzido declive e afastados das zonas de infiltração e 
zonas declive acentuado os resíduos vegetais e solos resultantes da decapagem dos terrenos 
na fase de escavação. 

� Os equipamentos a utilizar na actividade extractiva deverão estar em bom estado de 
funcionamento, devendo proceder-se à sua manutenção periódica; 

� Efectuar em oficinas especializadas os trabalhos de reparação, lubrificação e abastecimento 
dos equipamentos mecânicos; 

� Os óleos ou outros líquidos potencialmente poluentes deverão ser armazenados em recipientes 
fechados e em locais impermeabilizados; 

� Acondicionar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos em contentores próprios e encaminhá-
los para destino final adequado; 

� As eventuais instalações sanitárias a construir deverão drenar para fossas sépticas estanques 
a serem desactivadas na fase de desactivação/recuperação; 

� Proceder à escarificação das zonas compactadas antes da deposição dos estéreis no processo 
de recuperação paisagística. 

3.3 SOLOS E USO DOS SOLOS 
3.3.1 Caracterização da Situação de Referência 

Segundo o EIA, em termos de uso do solo, os matos representam a maior classe de uso ocupando 
cerca de 46% do território. Seguem-se as áreas de vegetação natural herbácea (18%), o uso 
agrícola e os incultos, ambos com 14% e por fim, a ocupação urbana, representando 7% da área 
do PNSAC. A ocupação florestal rasteira representa apenas 1%, enquanto que a arbórea, com 
20%, é dominada pelo pinheiro bravo, seguido do eucalipto. 

No Alqueidão da Serra as explorações distribuem-se em redor do núcleo urbano, em locais onde 
predominam os matos e os carvalhais, apesar de existir uma pequena parcela onde domina o 
olival. Neste sector não existem zonas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

3.3.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre o solo ocorrerão durante o período de laboração, em consequência da remoção 
do solo existente e da criação da área de depósito de estéreis resultantes do processo extractivo. 
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A abertura de caminhos, bem como a alteração dos mesmos, conduzirão à compactação dos solos, 
à sua sujeição a maiores riscos de erosão e à sua contaminação por óleos e combustíveis 
resultantes de potenciais acidentes. Como consequência dessas acções poderão ocorrer perdas de 
solo e uma diminuição da sua qualidade pela compactação e potencial contaminação. 

3.3.3 Medidas de minimização 

A medida de mitigação mais importante para este descritor consiste na real implementação do 
PARP, onde são preconizadas acções de preservação e reconstituição do solo afectado e a sua 
subsequente revegetação com espécies autóctones. 

A reconversão da área e a viabilização de um sistema silvo-pastoril, económica e ambientalmente 
sustentável, minimizará os impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração, 
reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num impacte positivo significativo e permanente. 

Fase de exploração 

� Nas operações prévias à desmatação e decapagem deve proceder-se à remoção de matérias 
contaminantes no solo e limpeza superficial das áreas de depósito; 

� Armazenar temporariamente em pargas a camada de terra viva removida numa área 
preestabelecida, que terá de ser identificada no plano de pedreira, e limpa de vegetação. 
Posteriormente, essa terra viva será utilizada como última camada a sobrepor no âmbito da 
recuperação paisagística. 

� Tratar adequadamente estas pargas, de forma a manter a qualidade do solo, nomeadamente 
através de uma sementeira de cobertura; 

� Assegurar que as escombreiras não ultrapassem uma altura máxima de três metros a contar 
da cota original do terreno; 

� Promover a exploração conjunta das frentes de desmonte em pedreiras contíguas ou, em 
alternativa, repor as respectivas zonas de defesa, de acordo com o estipulado no Art.º 35º do 
D.L. n.º 270/2001, de 6 de Outubro; 

� Estabelecer as zonas de defesa para as explorações, de acordo com o D.L. n.º 270/2001, de 6 
de Outubro, com representação cartográfica nos respectivos Planos de Pedreira; 

� Manter a vegetação natural nas zonas de defesa (a identificar no Plano de Pedreira), sem 
recurso à alteração do uso do solo. Podendo ser reforçada, em especial pela plantação de 
árvores/arbustos, tendo em conta o proposto no PARP; 

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

� Respeitar o elenco florístico da região, no que concerne à vegetação a integrar na recuperação 
paisagística, garantindo desta forma um maior sucesso na sua implantação com menor esforço 
e custos de manutenção; 

� Realizar a fertilização com produtos fertilizantes compostados, em face das características do 
solo; 

� Implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e 
associados à pedreira, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas 
residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente 
autorizados para o efeito), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e 
contaminações. 

� Criar centros de recolha de óleos e lubrificantes e que simultaneamente sirva de local de 
manutenção da maquinaria e veículos usados na exploração, gerido pela Associação. 

Fase de desactivação 

� Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas, 
garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final legalmente autorizado / 
licenciado; 

� Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às 
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 
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� Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração das pedreiras 
são devidamente recuperadas, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística definido, procedendo aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto 
espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem 
envolvente. 

Fase de pós-desactivação 

� Avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das actividades de 
monitorização, de acordo com o Plano estabelecido, com especial atenção para o crescimento 
da vegetação. 

3.4 ECOLOGIA 
3.4.1 FLORA 
3.4.1.1 Caracterização da Situação de Referência 

A lista nacional de sítios publicada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de 
Julho, inclui o território do PNSAC e respectiva identificação dos tipos de habitats naturais e das 
espécies de fauna e da flora que aí ocorrem, previstos no D.L. n.º 140/99, de 24 de Abril, 
entretanto alterado pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. A área em análise recai sobre uma 
mancha onde estão identificadas a presença dos seguintes habitats naturais de interesse 
comunitário: 5330 – Matos termomediterrânicos pré-estepários; 9240 – Carvalhais de Quercus 
faginea. 

Nas explorações AS8, AS9, AS10, AS11 e AS12 ocorrem estes dois habitats, em parte ou na 
globalidade da área. Nas explorações AS3 e AS4 ocorre apenas o habitat 5330, em parte da área 
de pedreira. 

Os trabalhos de campo realizados no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental, permitiram 
identificar também a presença do habitat 6210 “Formações naturais secas e fácies de desmatação 
em calcários” - importantes habitats de orquídeas nas Explorações: AS07, AS08, AS09, AS10, 
AS11 e AS12. 

De registar ainda que nas pedreiras AS10, AS11, AS12 AS13, AS14 e AS15 se verifica a presença 
de carvalhal em bom estado de regeneração. 

3.4.1.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes ambientais decorrentes da exploração de pedreiras sobre os habitats e as espécies 
florísticas são directos, de magnitude variável dependente do tipo de coberto vegetal existente na 
área afecta à pedreira, e em certas situações irreversíveis mesmo que aplicadas as medidas 
preconizadas no Plano de Recuperação Paisagística. 

3.4.1.3 Medidas de minimização 

� Assinalar a identificação de espécies florísticas com valor de conservação, e garantir que as 
actividades de exploração não ponham em risco a sua preservação. 

� Garantir que a destruição do coberto vegetal seja limitada exclusivamente às áreas 
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, de acordo com o Plano de Pedreira.  

� Manter a vegetação natural autóctone, nas zonas de defesa a identificar no Plano de Pedreira, 
podendo, consoante os impactes específicos, ser reforçada pela plantação de fileiras de 
árvores/arbustos, tendo em conta o proposto no PARP.  

� AS2 – As cortinas arbóreas deverão ser instaladas a uma distância não inferior a 10 metros do 
caminho público existente. Relativamente à  distância entre árvores plantadas de Pinus pinea 
na mesma linha, deverá ser de cerca de 5 metros. Na fase final de recuperação deverão ser 
plantadas, de forma dispersa, outras espécies como Olea europeae var. sylvestris, Quercus 
faginea subesp. broteroi e Rosmarinus officinalis; 

� AS1, AS3 e AS4 - Relativamente à  distância entre árvores plantadas de Pinus pinea na 
mesma linha, deverá ser de cerca de 5 metros. Na fase final de recuperação deverão ser 
plantadas, de forma dispersa, outras espécies como Olea europeae var. sylvestris, Quercus 
faginea subesp. broteroi e Rosmarinus officinalis. 

� AS5, AS7, AS8, AS9, AS10 e AS11 - Na fase final de recuperação deverão ser plantadas, de 
forma dispersa, outras espécies como Olea europeae var. sylvestris, Quercus faginea subesp. 
broteroi e Rosmarinus officinalis; 
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� AS12 – Recuperar a área de Stock. Na fase final de recuperação deverão ser plantadas, de 
forma dispersa, outras espécies como Olea europeae var. sylvestris, Quercus faginea subesp. 
broteroi e Rosmarinus officinalis; 

� AS13 - Recuperar a área de Stock. Na fase final de recuperação deverão ser plantadas, de 
forma dispersa, espécimes de Quercus faginea subesp. broteroi com uma densidade de 5x5m; 

� AS14 e AS15 - Na fase final de recuperação deverão ser plantadas, de forma dispersa, 
espécimes de Quercus faginea subesp. broteroi com uma densidade de 5x5m. 

3.4.2 FAUNA 
3.4.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

Relativamente à fauna, no EIA não foi dada a importância devida às espécies de aves com 
interesse comunitário constantes no anexo A-I, bem como às espécies da restante fauna 
constantes nos anexos  B-II e B-IV do D.L. n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo D.L. n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, que ocorrem nas áreas de estudo. No referente à avifauna, não 
foram tidas também em conta espécies de interesse de conservação em termos nacionais e 
regionais. 

O quadro seguinte apresenta as espécies que ocorrem na área de estudo. 

Anexo A-I Anexos B-II e B-IV Interesse nacional e regional 
Águia-cobreira Circaetus 
gallicus 

Mamíferos: Morcegos Ordem 
Microchiroptera 

Aves: Corvo Corvus corax 

Bufo-real Bubo bubo Répteis: Cobra-de-ferradura Coluber 
hippocrepis 

 Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 

Cotovia-pequena Lullula 
arborea 

Anfíbios: Tritão-marmoreado Triturus 
marmoratus 

Répteis: Víbora-cornuda Vipera latastei 

Petinha-dos-campos Anthus 
campestris 

 Discoglosso Discoglossus 
galganoi 

  

Felosa-do-mato Sylvia undata  Sapo-de-unha-negra Pelobates 
cultripes 

  

Gralha-de-bico-vermelho 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

    

Tendo em conta as espécies referidas no Quadro, faz-se uma análise para cada uma delas: 

Águia-cobreira Circaetus gallicus - Embora o habitat seja favorável como zona de alimentação 
desta espécie (que ocorre na área), os impactes não parecem tornar-se significativos, dada as 
características da espécie e da presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas 
adjacentes. Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. 

Bufo-real Bubo bubo - Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. Devido à 
actividade nocturna da espécie, não parece haver impactes significativos por parte das 
explorações relativamente à provável ocorrência da mesma para se alimentar. 

Cotovia-pequena Lullula arborea, Petinha-dos-campos Anthus campestris, Felosa-do-
mato Sylvia undata - Espécies nidificantes na zona cujos impactes não parecem significativos 
devido à presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax - Neste Sector a área de alimentação da 
espécie ocorre de modo ocasional. 

Morcegos Ordem Microchiroptera - Embora as explorações possam afectar negativamente 
espécies de insectos presa deste conjunto de espécies, não existem dados que tal comprovem. Por 
outro lado, sendo as espécies desta ordem de actividade nocturna, não se prevê perturbação 
directa provocada pela actividade durante o período de alimentação. 

Cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis - Habitat de ocorrência da espécie. 

Tritão-marmoreado Triturus marmoratus - São conhecidos locais de reprodução nas 
imediações. Provavelmente a área é utilizada durante a estivação da espécie. 

Discoglosso Discoglossus galganoi, Sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes - Embora 
referidas no EIA como possíveis ocorrentes, não existe confirmação destas espécies para a zona. 

Corvo Corvus corax - Ocorrência ocasional da espécie com local de nidificação nas imediações. 
Área de alimentação cujos impactes não parecem significativos devido à presença de habitat 
idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica - Habitat com ocorrência da espécie. Devido às 
características da espécie, as explorações parecem não a afectar negativamente. 

Víbora-cornuda Vipera latastei - Habitat com ocorrência da espécie. 
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3.4.2.2 Medidas de minimização 

� Assegurar a descontinuidade entre explorações de modo a existirem corredores com habitat 
propício à ocorrência e nidificação das diferentes espécies de fauna. 

3.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
3.5.1 Caracterização da Situação de Referência 

De acordo com o estabelecido no POPNSAC: 

� Zona de Conservação da Natureza - é proibido a alteração do relevo por  extracção de inertes, 
salvo no caso de se tratar de algum material raro ou indispensável à economia nacional (alínea 
f), do n.º 3 do Art. 5º, da Portaria n.º 21/88, de 12 de Janeiro); assim, o n.º 4, do mesmo 
artigo prevê a referida excepção mediante a apresentação obrigatória de EIA. Desta forma a 
excepção está salvaguardada pela Resolução da Assembleia da República n.º 40/2003, de 9 de 
Maio e pelo Despacho conjunto n.º 106/2004, de 27 de Fevereiro; 

� Zona de Agricultura - são proibidas todas as acções que possam reduzir ou prejudicar directa 
ou indirectamente o aproveitamento da capacidade produtiva do solo, entre elas a extracção 
de inertes. 

A quase totalidade das Explorações do Sector Alqueidão da Serra encontram-se em terrenos 
classificados no Plano de Ordenamento do Território do PNSAC como Conservação da Natureza 
(Cons.Nat.), exceptuando a Pedreira AS06 que se encontra em Zona de Agricultura (Agric.). 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)
AS1 Cons.Nat. 3.752,22

AS10 Cons.Nat. 3.542,14
AS11 Cons.Nat. 1.709,42
AS12 Cons.Nat. 1.744,00
AS12 Cons.Nat. 327,42
AS13 Cons.Nat. 4.415,58
AS14 Cons.Nat. 4.551,22
AS15 Cons.Nat. 5.179,03
AS2 Cons.Nat. 1.746,60
AS3 Cons.Nat. 2.879,86
AS4 Cons.Nat. 2.445,94
AS5 Cons.Nat. 4.397,20
AS6 Agric. 319,24
AS7 Cons.Nat. 6.887,20
AS8 Cons.Nat. 4.962,64
AS9 Cons.Nat. 5.176,74  

3.5.2 Avaliação de Impactes 

O EIA não prevê para este sector nenhuma nova exploração / ampliação. 

3.6 QUALIDADE DO AR E CLIMA 
3.6.1 Caracterização da Situação de Referência 

O estudo refere que a poluição do ar se deve essencialmente à emissão de partículas em 
suspensão, mencionado como principal fonte de poluentes atmosféricos na envolvente do projecto, 
a movimentação de veículos pesados nos caminhos não pavimentados de acesso às pedreiras. As 
principais fontes emissoras identificadas no sector Alqueidão da Serra estão associadas ao tráfego 
rodoviário da EM 543 e às estradas existentes no seu interior.  

Outra fonte poluente resulta do funcionamento dos equipamentos e veículos afectos às 
explorações, que irá provocar também a emissão de gases de combustão, de entre os principais 
refira-se o CO, NOx, HC, SO2, partículas em suspensão e metais pesados. No entanto, essas 
emissões estão dependentes das condições de dispersão atmosférica locais.   

A caracterização da situação de referência na área de influência do projecto foi feita de forma 
quantitativa, através de medições dos níveis de PM10 (partículas em suspensão com diâmetro 
aerodinâmico inferior a 10 µm), efectuadas junto da povoação de Alqueidão da Serra (Ponto 1). 
Foram também analisados os dados obtidos na Campanha de avaliação das concentrações de 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono no ar ambiente em Portugal, referindo que, os níveis 
daqueles poluentes são significativamente baixos. 

Comparando os resultados obtidos com o valor limite para as PM10, estipulado no D.L. n.º 
111/2002, de 16 de Abril, constata-se que o mesmo é excedido no Ponto 1, apesar dessa 
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ultrapassagem ser apenas ligeiramente superior ao correspondente valor limite (VL de 50 µg/m3), 
com o valor de 53 µg/m3.  

Refira-se que a análise sobre os dados de qualidade do ar da estação da Chamusca (rural de 
fundo), localizada na área de influência da CCDR-LVT e mais próxima da zona onde se inserem as 
pedreiras objecto do presente estudo, poderia ter sido utilizada para verificar a influência dos 
incêndios florestais que deflagraram na envolvente aos sectores de Alqueidão da Serra, no dia 4 
de Agosto de 2005, e que afectaram os níveis de PM10 medidos.  

No estudo é referido que a região onde se insere o projecto é uma área de características rurais e 
que, em particular a correspondente ao sector em análise apresenta uma qualidade do ar boa. 

3.6.2 Avaliação de Impactes 

Na identificação e avaliação dos impactes, considera-se que as principais incidências previstas 
sobre a qualidade do ar dizem respeito à emissão de partículas (decorrente da circulação de 
veículos pesados nos caminhos não pavimentados e das operações relacionadas com a formação 
de pilhas de materiais, nomeadamente, ‘escombreiras’ ou ‘materiais destinados a venda’.  

As incidências decorrentes das acções referidas, verificar-se-ão com maior expressão na 
envolvente imediata à zona de exploração do inerte e principais caminhos de acesso utilizados 
pelos veículos pesados, sendo que a sua significância depende, nomeadamente, das condições 
meteorológicas locais.  

Para avaliar a magnitude e extensão dos impactes na qualidade do ar, o EIA apresenta a 
estimativa das concentrações de PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4 que 
permite estimar as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas 
de emissão, condições meteorológicas e topografia local. 

As simulações foram efectuadas considerando o seguinte:  

• a existência de receptores a diferentes distâncias das vias de circulação (20, 30, 40, 50, 
75, 100, 150 e 200 metros); 

• as concentrações estimadas para a média de 24 horas (base temporal referente ao valor-
limite estabelecido no D.L. n.º 111/2002, de 16 de Abril), tendo em conta o período de 
laboração das pedreiras (8 horas por dia); 

• a manutenção, em número de veículos, a circular nos caminhos preferenciais de acesso 
aos diferentes sectores, devido à estabilização da taxa de exploração actual;  

• dois cenários meteorológicos, ambos correspondentes à direcção de vento mais 
desfavorável: cenário 1, relativo à situação que permitirá melhores condições de dispersão 
atmosférica; cenário 2, associado à situação que permitirá piores condições de dispersão 
atmosférica. 

Da análise dos resultados obtidos, provenientes das simulações do modelo, verifica-se que, para 
os cenários analisados, de acordo com os pressupostos referidos de tráfego e meteorologia, as 
concentrações estimadas apontam para valores inferiores aos valores limite legislados, em relação 
ao poluente em análise (PM10). Contudo, os níveis de PM10 de fundo não foram introduzidos no 
modelo, sendo que, as concentrações associadas à estação de fundo mais próxima (Chamusca) 
poderiam ter sido consideradas nas simulações. Desta forma, os níveis de PM10 apresentados 
estão subestimados. Ainda assim, o estudo refere que, adicionalmente aos valores obtidos, 
somando um valor de 20 µg/m3 (concentração de fundo), o valor final não resultaria em 
excedência ao respectivo valor normativo.  

Mediante os valores obtidos das simulações, não são previstos impactes negativos significativos na 
qualidade do ar do sector em questão, nomeadamente, não se verificará a excedência dos valores 
limite legislados na situação de condições atmosféricas que não permitem a dispersão dos 
poluentes emitidos.  

3.6.3 Medidas de minimização 

� Criar ecrãs arbóreos com o intuito de minimizar a dispersão de poeiras para o exterior da 
concessão (manutenção da vegetação existente na envolvente da pedreira); 

� Garantir que o transporte de materiais se efectua sempre de forma acondicionada, reduzindo-
se a emissão de poeiras; 

� Limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria 
e de veículos afectos à pedreira; 
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� Limitar a velocidade de circulação dos veículos nos caminhos não pavimentados, em particular 
nos períodos secos do ano; 

� Optimizar os circuitos de circulação nos caminhos de acesso às pedreiras. 

3.7 AMBIENTE SONORO 
3.7.1 Caracterização da Situação de Referência 

Relativamente ao ambiente sonoro, as principais fontes emissoras de ruído identificadas no sector 
Alqueidão da Serra estão associadas ao tráfego rodoviário da EN 243 e EM 543 e ao normal 
funcionamento das pedreiras deste sector, nomeadamente as actividades produtivas mais ruidosas 
como trabalhos com martelos pneumáticos e trabalhos de carga e descarga de pedra (situações 
com curta duração temporal).  

Para a caracterização do ambiente sonoro foram efectuadas medições dos níveis sonoros em 2 
pontos, durante o período diurno: Local 1 – Moradia a cerca de 100 metros de distância  das 
pedreiras AS13, AS14 e AS15 e Local 2 – moradia a cerca de 200 metros da pedreira AS15.  

De acordo com o EIA, o município de Porto de Mós não efectuou a classificação das zonas, de 
acordo com o D.L. n.º 292/2000, de 14 de Novembro. No entanto, as explorações em estudo 
encontram-se inseridas no PNSAC, pelo que se configura como provável que a respectiva zona em 
causa, venha a ter a classificação acústica correspondente à de “zonas sensíveis”. Assim, o EIA 
considerou que o Local 1 e Local 2, são equiparados a zona sensível.  

No que concerne ao tráfego de camiões, foi estimado, para este sector, em 20 camiões mês, 
distribuídos pelas 15 explorações aderentes ao EIA. Estes movimentos apenas ocorrem no período 
diurno e não têm grande significado face ao volume de tráfego rodoviário mensal que circula nas 
vias locais próximas dos receptores sensíveis. 

3.7.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes no ruído ambiente local, neste sector, associados à movimentação de camiões são 
pouco significativos. 

Confrontando os valores obtidos nas medições dos níveis de ruído no ambiente geral com o critério 
de exposição máxima ao ruído, valores-limite do n.º3 do Artigo 4º do D.L. n.º 292/2000, de 14 de 
Novembro, verifica-se que, tanto para o Local 1 como para o Local 2, se encontram abaixo dos 
valores definidos. 

Relativamente ao critério de incomodidade – n.º3 do Artigo 8º do mesmo diploma legal, verifica-
se que os valores estão dentro do permitido por lei, não existindo deste modo zonas susceptíveis 
de serem incomodadas. Em visita ao local, a CA confirmou a situação atrás descrita. 

3.7.3 Medidas de minimização 

� Interditar a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora, 
garantida pelo fabricante. 

� Racionalizar a circulação dos veículos e maquinaria de apoio à exploração, organizando-os por 
forma a reduzir na fonte, a geração de ruído. 

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

3.8 QUADRO SOCIOECONÓMICO 
3.8.1 Caracterização da Situação de Referência 

O povoamento de Alqueidão da Serra encontra-se estruturado de acordo com as vias de 
comunicação existentes, predominando as habitações unifamiliares, muitas vezes circundadas por 
pequenos espaços de cultivo destinados à prática de agricultura de subsistência.  

A população desta freguesia dedica-se principalmente à exploração de pedra de calçada preta, à 
construção civil, à criação e comercialização de gado e agricultura. A pedra de calçada preta é rara 
e é muito procurada, sendo maioritariamente utilizada por autarquias na construção e 
ornamentação de pavimentos públicos. 

O conjunto de explorações é servido por caminhos em terra batida, que entroncam na EM543. 
Esta estrada, através da ligação com a EN243, em Porto de Mós, e da EM362, constitui o principal 
acesso às explorações localizadas neste sector, pois permite a ligação a várias vias da Rede 
Nacional Fundamental (IC2, A1 e IP6). 
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Neste sector, o EIA refere que o tráfego de camiões foi estimado em cerca de 20 camiões/mês, 
com um peso médio de 33 toneladas. 

Estas explorações empregam 23 trabalhadores, sendo que a maioria são originários de Alqueidão 
da Serra. 

Com base nos Censos 2001 e 2002, constata-se que no concelho de Porto de Mós , a população 
activa (situada entre os 25 e os 65 anos) representa cerca de 58% da população total. O número 
de empresas sedeadas em Porto de Mós do sector primário, onde se inclui a indústria extractiva e 
transformadora, corresponde a 11%.  

Face às exigências do mercado de emprego, as fracas habilitações literárias dos trabalhadores 
(predomina o ensino básico do primeiro ciclo) das pedreiras de calçada, torna difícil a sua 
integração noutros mercados de emprego em alternativa ao que actualmente detêm. 

3.8.2 Avaliação de Impactes 

As explorações neste sector são existentes (não estão previstas ampliações) e encontram-se 
actualmente em funcionamento, pelo que não haverá alterações significativas relativamente à 
situação existente actualmente. Assim, em termos de avaliação de impactes, é de realçar e 
sublinhar como um impacte positivo muito significativo a manutenção dos postos de trabalho, ao 
nível do mercado de emprego.  

No que respeita aos impactes sobre a rede viária, estes incidem principalmente no acesso à 
EM543, nomeadamente o atravessamento do aglomerado de Alqueidão da Serra e respectiva 
ligação à EN243, pois o cruzamento destas vias é efectuado no aglomerado de Porto de Mós, 
tornando obrigatória a passagem dos camiões pelo interior da vila. Face ao reduzido número de 
camiões estimado em circulação, considera-se que o impacte embora seja negativo não é 
significativo, se cumpridas as respectivas medidas de minimização. Por outro lado, a passagem de 
veículos pesados continuará a provocar a degradação dos pavimentos de estradas e caminhos 
municipais, o que se traduz num impacte negativo, mas que pode ser minimizado. 

Importa ainda referir que o uso de explosivos não provoca impactes negativos significativos, dado 
a fraca frequência com que são utilizados por um lado, e por outro dada a reduzida quantidade 
utilizada. 

3.8.3 Medidas de minimização 

� Programar a saída dos camiões utilizados no transporte do material extraído, fora dos períodos 
de maior ocupação da rede viária; isto é evitar circular ao fim da manhã e ao fim da tarde. 

� Cobertura da carga, aquando do transporte do material, para evitar emissão de poeiras. 

� Respeitar os limites das áreas de pedreira estipulados no Plano de Lavra e adoptar uma 
atitude de salvaguarda dos valores ambientais. 

� Manter as estradas, caminhos municipais e acessos em bom estado de conservação e 
segurança, em colaboração com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e demais entidades 
competentes, respeitando o seu traçado e características. 

� Adoptar medidas de segurança para terceiros no momento do transporte, manuseamento e 
utilização de explosivos nas operações de desmonte. 

3.9 PAISAGEM 
3.9.1 Caracterização da Situação de Referência 

A singularidade do substrato geológico do PNSAC origina uma tipologia de paisagem muito 
particular designada por “paisagem cársica”. Mas a humanização teve igualmente um importante 
papel na “construção” da identidade paisagística e cultural que individualiza a área em estudo do 
restante território nacional. O crescente abandono das actividades agrícolas e sobretudo da 
pastorícia, a desactivação dos moinhos e a dispersão das áreas de extracção de pedra (blocos e 
calçada) tem vindo a ter como consequências a degradação e desaparecimento de importantes 
referências da paisagem das serras de Aire e Candeeiros. 

Neste Sector é de destacar o moinho recuperado na Cabeça da Vaca (próximo da AS 5). 

3.9.2 Avaliação de Impactes 

A exploração das pedreiras confere à paisagem nesses locais um aspecto de desorganização geral 
e de permanente alteração, sobretudo devido aos seguintes factores: 
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� Destruição do coberto vegetal e escavação dos terrenos, implicando alterações na morfologia 
do local e o aparecimento de “feridas” na paisagem; 

� Presença de grandes volumes de escombros, que se destacam do relevo natural envolvente; 

3.9.3 Medidas de minimização 

� Repôr e/ou construir os muros de pedra ao longo dos caminhos de acessos à pedreira e nas 
parcelas de terreno em exploração, sempre que tal for legalmente possível (terrenos 
privados); 

� Manter os caminhos utilizados pelas viaturas que acedem à pedreira, da responsabilidade dos 
exploradores; 

� Proibir a abertura de novos caminhos; 

� Respeitar o elenco florístico da região, no que concerne à vegetação a integrar na recuperação 
paisagística;  

� AS5: Criar uma barreira visual densa, composta por material vegetal, que isole visualmente a 
pedreira e simultaneamente faça o enquadramento paisagístico dos moinhos e espaço 
adjacente; 

� AS5: Relocalizar os escombros actuais e reduzir a altura prevista das escombreiras (3m) de 
forma a não serem percebidos por quem visita os moinhos; 

� AS5: Sinalizar de modo visível o acesso aos moinhos, de que existe circulação de veículos 
pesados, tendo em conta a circulação de bicicletas e caminheiros. 

3.10 PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 
3.10.1 Caracterização da Situação de Referência 

A metodologia aplicada para a caracterização da situação de referência consistiu numa pesquisa 
documental e bibliográfica da área em estudo e na prospecção sistemática da área das pedreiras, 
o que se considera correcto.  

Em resultado dessa pesquisa é apresentado um breve enquadramento histórico da área do 
projecto e foram inventariadas quatro ocorrências patrimoniais situadas no sector e envolvente. 
Destas, duas situam-se dentro da área de estudo e correspondem a moinhos de vento para os 
quais, saliente-se, existe um projecto de recuperação e valorização. 

No concelho de porto de Mós localizam-se inúmeros sítios arqueológicos de diferentes cronologias 
que evidenciam uma ocupação humana deste território desde os períodos mais antigos. 

3.10.2 Avaliação de Impactes 

Uma vez que não se registaram vestígios arqueológicos na área de incidência do projecto 
considera-se ser pouco provável a existência de impactes negativos pelo que desse ponto de vista 
não existem inconvenientes à implementação do projecto. Não obstante, tendo em conta a área 
de implantação do projecto e sua envolvente bem como as suas características geológicas não é 
de excluir a possibilidade da existência de cavidades ou grutas com interesse arqueológico.  

Relativamente às ocorrências Moinho do Cabeço da Vaca 1 e Moinho do Cabeço da Vaca 2 não se 
prevê a sua afectação directa mas face à proximidade relativamente ao projecto poderão ocorrer 
impactes indirectos. 
3.10.3 Medidas de minimização 

� Aquando da abertura de novas frentes de exploração deverá ser efectuado o acompanhamento 
arqueológico dos trabalhos de desmatação; 

� Caso venham a ser detectadas no decurso das explorações cavidades cársicas, os proprietários 
deverão alertar o IPA e o PNSAC, de forma a se efectuar uma avaliação espeleo-arqueológica 
das mesmas; 

� AS5 - implementar uma área de protecção envolvente de 50 m relativamente às ocorrências 
patrimoniais identificadas (Moinho do Cabeço da Vaca 1 (nº3) e do Moinho do Cabeço da Vaca 
2 (nº 4). 
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4. CONCLUSÃO 

Face às características do projecto e da área em estudo, a CA considerou como descritores 
fundamentais para a avaliação: Ecologia, Instrumentos de Gestão do Território e Quadro Sócio-
Económico. 

Os pareceres individuais por exploração, constantes no Anexo I, serviram de apoio à decisão da 
CA. 

Assim, emite-se parecer favorável para todos os projectos das explorações deste Sector, 
condicionado às Medidas de Minimização preconizadas para cada um dos descritores, à excepção 
de parte da exploração AS7, à qual se emite parecer desfavorável à área não intervencionada e 
identificada no  Plano de Lavra. 
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1. LOCALIZAÇÃO 

Fazem parte deste sector 8 explorações de laje, situadas no concelho de Porto de Mós, nas 
freguesias de Serro Ventoso e S. Bento.  

A produção anual destas pedreiras estima-se que seja cerca de 4300m3, variando a área destas 
entre os 2000 e os 21 000m2, sendo a área média das pedreiras 8900m2.  

 
Fig. 2 - Localização das Pedreiras do Sector de Serro Ventoso (fonte: EIA) 
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2. SÍNTESE DE CARACTERIZAÇÃO DAS EXPLORAÇÕES 

 

 

SEM AMPLIAÇÃO
COM 

AMPLIAÇÃO

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/ano) (m) (m) (anos) (anos) (x/ano) (mês)

SV1 Porto de Mós Sim 4.000 21.098 10610 10482 0 0 400 3 5 21 (aprox. 2026) Não 4 3

SV2 Porto de Mós Sim 2.400 3.620 3620 0 0 2400 200 2 5 22 (aprox. 2027)
24 (aprox. 

2051)
Não 0

SV3 Porto de Mós Sim 14.450 18.168 3355 2855 2855 0 350 3 5 54 (aprox. 2059) Sim 1 4 2

SV4 Porto de Mós Sim 3.000 8.819 8819 0 0 0 350 1,5 5 35 (aprox. 2040) Não 4 2

SV5 Porto de Mós Sim 2.100 2.312 603 825 0 5000 600 5 7 1 (aprox. 2006)
23 (aprox. 

2029)
Sim 12 4 8

SV6 Porto de Mós Sim 3.000 6.961 2540 0 3241 5000 600 3 7 7 (aprox. 2012)
23 (aprox. 

2035)
Sim 6 4 8

SV7 Porto de Mós Não 8.351 0 0 0 0 800 0 8 35 (aprox. 2040) Não 3

SV8 Porto de Mós Não 2.045 568 0 0 0 1000 2,5 9 7 (aprox. 2012) Não 3
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3. ANÁLISE ESPECÍFICA 

3.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
3.1.1 Caracterização da Situação de Referência  

O Maciço Calcário Estremenho é o mais importante conjunto calcário português, devendo a sua 
individualidade a diversas características particulares como a natureza das rochas que o compõem, 
essencialmente calcária, a sua altura face aos terrenos vizinhos, a ausência de cursos de água 
permanentes à superfície, a presença de uma multitude de formas cársicas superficiais e 
profundas, para além de aspectos climáticos próprios, de uma cobertura vegetal típica e de uma 
singular ocupação humana. 

O sector Serro Ventoso abrange as zonas do Cabeço Vedeiro, da Chaínça, do Covão do Frade e de 
Pia do Lopo. 

Do ponto de vista da morfologia cársica, esta região é das mais características do Maciço Calcário 
Estremenho. Encontram-se aqui as grandes depressões cársicas, como dolinas isoladas, dolinas 
quase coalescentes e até uma uvala em Chão das Pias. Alguns vales apresentam igualmente 
estreita relação com a carsificação e a intercalação na série calcária de camadas mais resistentes 
levou à formação de várias cornijas e escarpados, em geral, acentuados. São também frequentes 
os campos de lapiás (lapiás em crista, lapiás em mesa e megalapiás), os algares e as lapas. 

Em todos os sectores existem elementos do património geológico e geomorfológico que importa 
preservar. Estes valores condicionam assim, quer a implantação de novas pedreiras, quer a 
expansão das já existentes e resumem-se a campos de lapiás, dolinas, algares, lapas, cornijas, 
escarpados, arribas fósseis, vales e depressões cársicas. 

No domínio da Paleontologia é de realçar a existência dos fósseis de equinodermes (estrelas-do-
mar e ouriços-do-mar), património de interesse mundial, existentes na Exploração SV4. 

3.1.2 Avaliação de Impactes 

No que toca à alteração do património geológico com grande área e contorno grosseiro, como se 
trata em geral de elementos com extensão assinalável e de cariz geomorfológico ao nível da 
subunidade, os impactes são, proporcionalmente e tendo em conta cada pedreira de per si, pouco 
importantes, mas, dada a simultaneidade de laboração das explorações, assumem proporção 
assinalável. Ocorre degradação das formas e é alterada ou impedida a percepção dos conjuntos 
morfológicos. Deste modo, no início da escavação e durante a exploração os impactes são 
negativos, directos e, embora de média magnitude, têm elevada significância, já que estão em 
causa aspectos essenciais das características geomorfológicas da região. Estes efeitos ganham 
relevância logo a partir do início dos trabalhos, têm ocorrência certa e efeito localizado, embora de 
grande abrangência, mas cessam com a recuperação. Consequências idênticas têm a presença de 
instalações de apoio e de acessos, e o mesmo acontece ainda na fase de regularização do terreno. 

Deste modo, os elementos do património geológico e geomorfológico que condicionam a 
exploração, devem ser sujeitos a  faixas de protecção, sendo que no caso dos algares deverá ser 
estabelecida uma faixa de 50 metros. 

Por sua vez, as zonas sem património geológico e geomorfológico com relevância significativa, são 
as áreas atribuídas à exploração e alargamento das pedreiras e, por isso, as que ficarão sujeitas a 
maiores modificações pois ocorrerão alterações drásticas da morfologia e dos afloramentos 
geológicos. Os impactes são negativos, directos e elevados mas a sua significância, se bem que 
não se possa considerar baixa, pois há a possibilidade de serem atingidos elementos do património 
geológico importantes, é considerada média.  

Assim, neste Sector a expansão da pedreira SV1 está condicionada para Oeste, uma vez que a 
mesma entra na vertente do polje da Mendiga (Costa da Mendiga). 

Por outro lado, também são de realçar os eventuais efeitos positivos decorrentes directamente da 
exploração de pedra que permitem o descobrimento de novos elementos do património geológico, 
como verificado nos achados paleontológicos da pedreira SV4. 

3.1.3 Medidas de minimização 

� Dar conhecimento ao PNSAC – para além das entidades previstas na lei - de qualquer tipo de 
achados paleontológicos que venham a ser encontrados em qualquer das explorações em 
análise neste EIA; 
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� Sempre que se verifiquem as situações enunciadas acima, deverá ser adequada a lavra de 
forma a não pôr em risco esses achados; 

� Deverá ser comunicado ao PNSAC a descoberta de novas cavidades no âmbito dos trabalhos 
de lavra, devendo os mesmos ser condicionados na área envolvente até à avaliação da 
importância geológica da cavidade.; 

� SV1 - Proceder de imediato à recuperação da zona existente a Oeste (2.513 m2) actualmente 
a funcionar como área de escombreira. 

� SV4 - Proceder de imediato à limpeza da laje para identificação dos exemplares de fósseis de 
equinodermes existentes. 

� SV4 - Devido à vulnerabilidade destes fosseis, os mesmos devem ser retirados, a fim de serem 
preservados em lugar próprio  e objecto de estudo e conservação, uma vez que a sua 
conservação in situ os torna vulneráveis  à acção dos agentes de meteorização ou de possíveis 
actos de vandalismo. Estes trabalhos devem ser acompanhados pelo PNSAC e pelas Entidades 
previstas na lei; 

� SV4 - À medida que os achados forem sendo postos a descoberto pelos trabalhos da pedreira, 
deverão ser comunicados ao PNSAC de forma a proceder-se como enunciado acima. 

� SV4 – respeitar área de protecção ao lagar de 50 m 

3.2 RECURSOS HÍDRICOS 
3.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

No Sector do Serro Ventoso as águas subterrâneas são drenadas pelas nascentes do rio Lena, 
situadas a 3km a Norte do núcleo principal de pedreiras. A nascente de Olho da Ribeira de Cima é 
permanente embora com caudal muito reduzido no fim do estio e as nascentes do Cabeço de 
Pedra, Tapada da Freira e Moinhola do Maneta são temporárias. Drenam faixas individualizadas da 
região calcária situada a Sul: calcários e calcários margosos do Jurássico médio e calcários, 
calcários margosos e dolomitos do Jurássico inferior. 

Nesta zona existem igualmente numerosos furos de captação de águas subterrâneas destinadas 
maioritariamente a consumo humano e rega. 

A pedreira SV4 localiza-se a Sudoeste, numa área em que as águas subterrâneas são drenadas 
para as nascentes da Fórnea de Alvados. 

3.2.2 Avaliação de Impactes 

Neste Sector as pedreiras localizam-se numa zona de cabeceira não sendo evidente um 
escoamento superficial organizado, verificando-se que apenas uma exploração (SV4) se localiza na 
envolvente de uma linha de água de regime torrencial, pelo que os impactes ao nível das águas 
superficiais se podem considerar desprezáveis. 

As pedreiras exploram formações do Jurássico médio, constituídas por calcários em bancadas 
muito finas. Os estrados são cortados por diaclases profundas e muito carsificadas. A decapagem 
põe a descoberto várias diaclases carsificadas e o aprofundamento das pedreiras mostra que a 
largura dos vazios se mantém ou aumenta em profundidade. Os impactes negativos expectáveis 
estão relacionados com a intercepção das condutas da zona vadosa, destruição do epicarso, 
desorganização da circulação subterrânea, ocorrendo igualmente condições propícias para a 
introdução de finos na circulação e desregulação dos caudais que afluem ao aquífero. 

Tomado como referência o modelo de circulação apresentado as captações potencialmente 
afectadas as nascentes e furos localizado a cerca de 3 km a Norte do núcleo principal de pedreiras. 

O impacte negativo ao nível das águas subterrâneas pode-se considerar como significativo e de 
reduzida magnitude dada a reduzida dimensão das explorações, o regime de funcionamento e os 
métodos de desmonte utilizados. 

3.2.3 Medidas de minimização 

� Armazenar em aterros com taludes de reduzido declive e afastados das zonas de infiltração e 
zonas declive acentuado os resíduos vegetais e solos resultantes da decapagem dos terrenos 
na fase de escavação. 

� Os equipamentos a utilizar na actividade extractiva deverão estar em bom estado de 
funcionamento, devendo proceder-se à sua manutenção periódica; 
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� Efectuar em oficinas especializadas os trabalhos de reparação, lubrificação e abastecimento 
dos equipamentos mecânicos; 

� Os óleos ou outros líquidos potencialmente poluentes deverão ser armazenados em recipientes 
fechados e em locais impermeabilizados; 

� Acondicionar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos em contentores próprios e encaminhá-
los para destino final adequado; 

� As eventuais instalações sanitárias a construir deverão drenar para fossas sépticas estanques 
a serem desactivadas na fase de desactivação/recuperação; 

� Proceder à escarificação das zonas compactadas antes da deposição dos estéreis no processo 
de recuperação paisagística. Armazenar em aterros com taludes de reduzido declive e 
afastados das zonas de infiltração e zonas declive acentuado os resíduos vegetais e solos 
resultantes da decapagem dos terrenos na fase de escavação. 

� Os equipamentos a utilizar na actividade extractiva deverão estar em bom estado de 
funcionamento, devendo proceder-se à sua manutenção periódica; 

� Efectuar em oficinas especializadas os trabalhos de reparação, lubrificação e abastecimento 
dos equipamentos mecânicos; 

� Os óleos ou outros líquidos potencialmente poluentes deverão ser armazenados em recipientes 
fechados e em locais impermeabilizados; 

� Acondicionar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos em contentores próprios e encaminhá-
los para destino final adequado; 

� As eventuais instalações sanitárias a construir deverão drenar para fossas sépticas estanques 
a serem desactivadas na fase de desactivação/recuperação; 

� Proceder à escarificação das zonas compactadas antes da deposição dos estéreis no processo 
de recuperação paisagística. 

� SV1 - As lamas resultantes do processo de recirculação de água deverão ser objecto de 
recolha e tratamento adequado, não devendo ser lançadas no solo sem qualquer tratamento. 
Após secagem as lamas poderão ser usadas no processo de recuperação paisagística. 

3.3 SOLOS E USO DOS SOLOS 
3.3.1 Caracterização da Situação de Referência 

Segundo o EIA, em termos de uso do solo, os matos representam a maior classe de uso ocupando 
cerca de 46% do território. Seguem-se as áreas de vegetação natural herbácea (18%), o uso 
agrícola e os incultos, ambos com 14% e por fim, a ocupação urbana, representando 7% da área 
do PNSAC. A ocupação florestal rasteira representa apenas 1%, enquanto que a arbórea, com 
20%, é dominada pelo pinheiro bravo, seguido do eucalipto. 

No Serro Ventoso as explorações distribuem-se em locais onde predominam os matos, apesar de 
existir uma pequena parcela onde domina o olival. Neste Sector não existem zonas integradas na 
RAN. 

3.3.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre o solo ocorrerão durante o período de laboração, em consequência da remoção 
do solo existente e da criação da área de depósito de estéreis resultantes do processo extractivo. 

A abertura de caminhos, bem como a alteração dos mesmos, conduzirão à compactação dos solos, 
à sua sujeição a maiores riscos de erosão e à sua contaminação por óleos e combustíveis 
resultantes de potenciais acidentes. Como consequência dessas acções poderão ocorrer perdas de 
solo e uma diminuição da sua qualidade pela compactação e potencial contaminação. 

3.3.3 Medidas de minimização 

A medida de mitigação mais importante para este descritor consiste na real implementação do 
PARP, onde são preconizadas acções de preservação e reconstituição do solo afectado e a sua 
subsequente revegetação com espécies autóctones. 

A reconversão da área e a viabilização de um sistema silvo-pastoril, económica e ambientalmente 
sustentável, minimizará os impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração, 
reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num impacte positivo significativo e permanente. 
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Fase de exploração 

� Nas operações prévias à desmatação e decapagem deve proceder-se à remoção de matérias 
contaminantes no solo e limpeza superficial das áreas de depósito; 

� Armazenar temporariamente em pargas a camada de terra viva removida numa área 
preestabelecida, que terá de ser identificada no plano de pedreira, e limpa de vegetação. 
Posteriormente, essa terra viva será utilizada como última camada a sobrepor no âmbito da 
recuperação paisagística. 

� Tratar adequadamente estas pargas, de forma a manter a qualidade do solo, nomeadamente 
através de uma sementeira de cobertura; 

� Assegurar que as escombreiras não ultrapassem uma altura máxima de três metros a contar 
da cota original do terreno; 

� Promover a exploração conjunta das frentes de desmonte em pedreiras contíguas ou, em 
alternativa, repor as respectivas zonas de defesa, de acordo com o estipulado no Art.º 35º do 
D.L. n.º 270/2001, de 6 de Outubro; 

� Estabelecer as zonas de defesa para as explorações, de acordo com o D.L. n.º 270/2001, de 6 
de Outubro, com representação cartográfica nos respectivos Planos de Pedreira; 

� Manter a vegetação natural nas zonas de defesa (a identificar no Plano de Pedreira), sem 
recurso à alteração do uso do solo. Podendo ser reforçada, em especial pela plantação de 
árvores/arbustos, tendo em conta o proposto no PARP; 

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

� A vegetação a integrar na recuperação paisagística deve respeitar o elenco florístico da região, 
no que concerne à vegetação a integrar na recuperação paisagística, garantindo desta forma 
um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e custos de manutenção; 

� Realizar a fertilização com produtos fertilizantes compostados, em face das características do 
solo; 

� Implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e 
associados à pedreira, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas 
residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente 
autorizados para o efeito), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e 
contaminações. 

� Criar centros de recolha de óleos e lubrificantes e que simultaneamente sirva de local de 
manutenção da maquinaria e veículos usados na exploração, gerido pela Associação. 

Fase de desactivação 

� Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas, 
garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final legalmente autorizado / 
licenciado; 

� Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às 
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

� Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração das pedreiras 
são devidamente recuperadas, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística definido, procedendo aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto 
espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem 
envolvente. 

Fase de pós-desactivação 

� Avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das actividades de 
monitorização, de acordo com o Plano estabelecido, com especial atenção para o crescimento 
da vegetação. 
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3.4 ECOLOGIA 
3.4.1 FLORA 
3.4.1.1 Caracterização da Situação de Referência 

A lista nacional de sítios publicada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de 
Julho, inclui o território do PNSAC e respectiva identificação dos tipos de habitats naturais e das 
espécies de fauna e da flora que aí ocorrem, previstos no D.L. n.º 140/99, de 24 de Abril, 
entretanto alterado pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. A área em análise recai sobre uma 
mancha onde estão identificadas a presença dos seguintes habitats naturais de interesse 
comunitário: 

área em exploração  novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe Habitats 
cartografados 

Área (m2) 
 

Pedreira Classe Habitats 
cartografados 

Área (m2) 

SV1 

27 6220+8210+6210 1750,90390  
SV2 

29 6110+8240+8210 236,68 

33 8240+6220 13969,76327 
 

32 6110+8210+5330+
6210+6220+9340 

2160,16 

29 6110+8240+8210 4862,70278 
 

SV5 
28 6220+6210+8210+

5330 
3940,99 

   Sem habitat 
cartogrado 514,90532  8 5330 1089,18 

SV2 

29 6110+8240+8210 2582,38648  
SV6 

28 6220+6210+8210+
5330 1728,77 

32 
6110+8210+5330
+6210+6220+934
0 

1036,62414 
 

8 5330 3288,86 

SV3 27 6220+8210+6210 18168,18440  

SV7 

27 6220+8210+6210 7502,76 

SV4 32 
6110+8210+5330
+6210+6220+934
0 

8819,25262 
 

32 6110+8210+5330+
6210+6220+9340 

848,59 

SV5 28 6220+6210+8210
+5330 2311,84994  SV8 28 6220+6210+8210+

5330 2045,11 

SV6 

28 6220+6210+8210
+5330 5012,66859      

   Sem habitat 
cartogrado 

1491,97496 
     

8 5330 456,26829      

SV7 

27 6220+8210+6210 7502,75831      

32 
6110+8210+5330
+6210+6220+934
0 

848,59462 
     

SV8 28 6220+6210+8210
+5330 2045,11081      

 

5330 Matos Termomediterrânicos pré-estepários (todos os tipos). 
6110 Prados calcários cársicos (Alysso-Sedion albi).  (Habitat Prioritário) 
6210 Formações naturais secas e fácies de desmatação em calcários (Festuco brometalia) 

[importantes habitats de orquídeas]. 
6220 Subestepes de gramíneas e plantas anuais (Thero-Brachypodietea). 
8210 Vegetação casmófita das vertentes rochosas calcárias.  
9340 Florestas esclerófilas mediterrânicas: Florestas de Quercus ilex ou de Quercus rotundifolia. 

(assinalados a negrito os habitats prioritários nos termos da Directiva n.º 92/43/CEE, de 21 de 
Maio – Directiva Habitats) 

Para além destas, deverão ainda ser consideradas as espécies da flora raras no território nacional 
e/ou importantes a nível regional e local, não constante no Anexo da Directiva, mas que carecem 
de medidas de conservação especificas no PNSAC, tais como, Inula montana, Biscutela valentina 
ssp. valentina var. valentina, Avenulla sulcata ssp. occidentalis, Dianthus cintranus ssp barbatus , 
Scabiosa turulensis e Jonopsidium abulense. 

O levantamento de campo, no âmbito do processo de AIA, para as áreas alvo de ampliação ou 
abertura de novas explorações, confirmou a informação cartográfica existente e permitiu a 
identificação de várias espécies florísticas do Anexo da Directiva Habitats, e outras com 
importância nacional/regional e local, nomeadamente: 

� SV2 – Na área a ampliar verifica-se a ocorrência dos Habitats 8240 e 6210; 
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� SV6 – Na área a ampliar verifica-se a ocorrência dos Habitat 8240 e 6210 com presença 
confirmada de Orchis sp. sp.; Barlia robertiana; Spiranthes spiralis; e a existência de espécies 
dos Anexos da DH - Iberis procumbens ssp. microcarpa e Ruscus aculeatus; 

� SV7 – Presença do Habitat 8240; 

� SV8 – Verifica-se a ocorrência dos Habitat 8240 e 6210 com presença confirmada de Orchis 
sp.; Barlia robertiana; e a existência de espécies dos Anexos da DH - Iberis procumbens ssp. 
microcarpa e Anthyllis vulneraria. 

De registar ainda que a área prevista para ampliação da Exploração SV2 e da SV7 foi percorrida 
por incêndio em 2006. 

3.4.1.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes ambientais decorrentes da exploração de pedreiras sobre os habitats e as espécies 
florísticas são directos, de magnitude variável dependente do tipo de coberto vegetal existente na 
área afecta à pedreira, e em certas situações irreversíveis mesmo que aplicadas as medidas 
preconizadas no Plano de Recuperação Paisagística. 

3.4.1.3 Medidas de minimização 

� Sempre que estejam identificados núcleos de espécies florísticas com valor de conservação 
deverá ser devidamente assinalado para que as actividades de exploração não ponham em 
risco a sua preservação 

� A destruição do coberto vegetal deverá ser limitado exclusivamente às áreas estritamente 
necessárias à execução dos trabalhos e garantir que estas são convenientemente recuperadas 
e replantadas no mais curto espaço de tempo possível. 

� As zonas de defesa, a identificar no Plano de Pedreira, deverão manter a vegetação natural 
autóctone, que poderá, consoante os impactes específicos, ser reforçada pela plantação de 
fileiras de árvores/arbustos, tendo em conta o proposto no PARP. 

� SV1 – Recuperar imediatamente a zona existente a Oeste (2.513 m2) actualmente como área 
de escombreiras. Relativamente às plantações propostas no PARP, as mesmas devem ser 
substituídas por Carrasco (Quercus coccifera), com um compasso de 3 x 3 metros e 
abrangendo a totalidade da área; 

� As sementeiras a efectuar no âmbito do PARP deverão ter uma densidade de 25 g/m2; 

� SV2 - Relativamente às plantações propostas no PARP, as mesmas devem ser substituídas por 
Carrasco (Quercus coccifera), com um compasso de 3 x 3 metros e abrangendo a totalidade 
da área; 

� SV3 – Recuperar imediatamente a área assinalada no Plano de Lavra como recuperada em 
Junho de 2005. Relativamente às plantações propostas no PARP, as mesmas devem ser 
substituídas por Carrasco (Quercus coccifera), com um compasso de 3 x 3 metros e 
abrangendo a totalidade da área; 

� SV4 - Recuperar a faixa de protecção ao algar, a qual deverá ser acompanhada pelo PNSAC, 
tendo em conta a presença da Gralha-de-bico-vermelho; 

� SV5 - Recuperar, no prazo de um ano após o licenciamento da pedreira, uma área de 212 m2; 

� SV6 - recuperar, no prazo de um ano após o licenciamento da pedreira, uma área de 1.000 
m2. Relativamente ao PARP, deverá ser proposta a plantação de Oliveiras (Olea europea var. 
europea) com um compasso de 5 x 5 metros, para a área actualmente em exploração. 

3.4.2 FAUNA 
3.4.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

Relativamente à fauna, no EIA não foi dada a importância devida às espécies de aves com 
interesse comunitário constantes no anexo A-I, bem como as espécies da restante fauna 
constantes nos anexos  B-II e B-IV do D.L. n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo D.L. n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, que ocorrem nas áreas de estudo. No referente à avifauna, não 
foram tidas também em conta espécies de interesse de conservação em termos nacionais e 
regionais. 
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O quadro seguinte apresenta as espécies que ocorrem na área de estudo. 

Anexo A-I Anexos B-II e B-IV Interesse nacional e regional 

Águia-cobreira Circaetus 
gallicus 

MamíferosMorcegos Ordem 
Microchiroptera 

Aves: Corvo Corvus corax 

Bufo-real Bubo bubo Répteis: Cobra-de-ferradura Coluber 
hippocrepis 

 Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 

Cotovia-pequena Lullula 
arborea 

Anfíbios: Tritão-marmoreado Triturus 
marmoratus 

Répteis: Víbora-cornuda Vipera latastei 

Petinha-dos-campos Anthus 
campestris 

 Discoglosso Discoglossus 
galganoi 

  

Felosa-do-mato Sylvia undata  Sapo-de-unha-negra Pelobates 
cultripes 

  

Gralha-de-bico-vermelho 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

    

Tendo em conta as espécies referidas no Quadro, faz-se uma análise para cada uma delas: 

Águia-cobreira Circaetus gallicus - Embora o habitat seja favorável como zona de alimentação 
desta espécie (que ocorre na área), os impactes não parecem tornar-se significativos, dada as 
características da espécie e da presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas 
adjacentes. Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. 

Bufo-real Bubo bubo - Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. Devido à 
actividade nocturna da espécie, não parece haver impactes significativos por parte das 
explorações relativamente á provável ocorrência da mesma para se alimentar. 

Cotovia-pequena Lullula arborea, Petinha-dos-campos Anthus campestris, Felosa-do-
mato Sylvia undata - Espécies nidificantes na zona cujos impactes não parecem significativos 
devido à presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax - Neste Sector a área de alimentação da 
espécie ocorre de modo ocasional; à excepção da SV4 - com algar de nidificação actual junto do 
limite da área solicitada (cerca de 10m); 

Morcegos Ordem Microchiroptera - Embora as explorações possam afectar negativamente 
espécies de insectos presa deste conjunto de espécies, não existem dados que tal comprovem. Por 
outro lado, sendo as espécies desta ordem de actividade nocturna, não se prevê perturbação 
directa provocada pela actividade durante o período de alimentação. 

Cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis - Habitat de ocorrência da espécie. 

Tritão-marmoreado Triturus marmoratus - São conhecidos locais de reprodução nas 
imediações. Provavelmente a área é utilizada durante a estivação da espécie. 

Discoglosso Discoglossus galganoi, Sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes - Embora 
referidas no EIA como possíveis ocorrentes, não existe confirmação destas espécies para a zona. 

Corvo Corvus corax - Ocorrência ocasional da espécie com local de nidificação nas imediações. 
Área de alimentação cujos impactes não parecem significativos devido à presença de habitat 
idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica - Habitat com ocorrência da espécie. Devido às 
características da espécie, as explorações parecem não a afectar negativamente. 

Víbora-cornuda Vipera latastei - Habitat favorável à ocorrência da espécie. 

3.4.2.2 Medidas de minimização 

� Assegurar a descontinuidade entre explorações de modo a existirem corredores com habitat 
propício à ocorrência e nidificação das diferentes espécies de fauna. 

� SV4 - Implementar uma faixa de protecção de 50m ao algar de nidificação; Suspender os 
trabalhos de pedreira entre Fevereiro e Junho ou no período a definir em resultado do Plano de 
Monitorização. 

3.4.2.3 Plano de Monitorização da Phyrrocorax phyrrocorax 

� SV4 - Plano de monitorização da ocupação do algar durante o ano e em especial durante a 
época de criação 
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� O Plano de Monitorização, visa avaliar anualmente os impactes das explorações no 
comportamento da espécie procedendo ao levantamento da ocupação dos algares identificados 
no EIA, nas diversas épocas do ano. A metodologia a utilizar deverá ser definida em 
colaboração com o PNSAC. 

3.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
3.5.1 Caracterização da Situação de Referência 

De acordo com o estabelecido no POPNSAC: 

� Zona de Conservação da Natureza - é proibido a alteração do relevo por aterro e escavação e 
extracção de inertes, salvo no caso de se tratar de algum material raro ou indispensável à 
economia nacional; 

� Zona de Paisagem Protegida - é proibida a extracção de inertes; 

� Zona de Agricultura - são proibidas todas as acções que possam reduzir ou prejudicar directa 
ou indirectamente o aproveitamento da capacidade produtiva do solo, entre elas a extracção 
de inertes. 

Relativamente a este Sector, verifica-se que a maioria da área em exploração ocupa solos 
classificados como Sem Condicionantes (Scond.), seguida de Conservação da Natureza e 
Silvicultura e Silvo-pastorícia (Silvpast.). 

No que respeita às áreas propostas para novas explorações/ampliações neste Estudo apenas uma 
parte da SV6 se encontra em Conservação da Natureza. 

Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

SV1 Cons.Nat. 2.513,14  SV2 Scond. 2.396,84 

SV1 Scond. 18.585,14  SV5 Silvpast. 5.030,16 

SV2 Scond. 3.619,01  SV6 Scond. 1.974,15 

SV3 Scond. 18.168,18  SV6 Cons.Nat. 3.043,48 

SV4 Scond. 8.819,25  SV7 Cons.Nat. 8.351,35 

SV5 Silvpast. 2.311,85  SV8 Cons.Nat. 2.045,11 

SV6 Silvpast. 4.680,10     

SV6 Scond. 1.832,82     

SV6 Cons.Nat. 447,99     
 

A área onde se inserem as pedreiras SV2, SV3 e SV7 foi percorrida por incêndio em 2006. O D.L. 
n.º 327/90, de 22 de Outubro, estabelece as restrições à alteração do uso do solo nos terrenos 
percorridos por incêndios florestais. No art.º 1º do referido diploma legal, são enumeradas as 
acções que ficam proibidas nos terrenos percorridos por incêndios, pelo prazo de 10 anos a contar 
da data do fogo, das quais se transcrevem as seguintes alíneas:  

“f) o estabelecimento de quaisquer novas actividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras 
que possam ter um impacte ambiental negativo; 

g) a introdução de alterações à morfologia do uso do solo ou do coberto vegetal;” 

3.5.2 Avaliação de Impactes 

Tendo em conta o POPNSAC, para este Sector o zonamento existente não condiciona a abertura de 
novas explorações/ampliações. 

3.6 QUALIDADE DO AR E CLIMA 
3.6.1 Caracterização da Situação de Referência 

Ao nível da qualidade do ar, o estudo refere que a poluição do ar se deve essencialmente à 
emissão de partículas em suspensão, nomeadamente, menciona como principal fonte de poluentes 
atmosféricos na envolvente do projecto, a movimentação de veículos pesados nos caminhos não 
pavimentados de acesso às pedreiras.  

Outra fonte poluente resulta do funcionamento dos equipamentos e veículos afectos às 
explorações, que irá provocar também a emissão de gases de combustão, de entre os principais 
refira-se o CO, NOx, HC, SO2, partículas em suspensão e metais pesados. No entanto, essas 
emissões estão dependentes das condições de dispersão atmosférica locais.   
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O estudo refere ainda, como importante fonte para a emissão de partículas, as actividades 
associadas à exploração das pedreiras objecto do presente estudo e de outras, localizadas na 
proximidade, designadamente de blocos de pedra (a Sul da zona do Serro Ventoso). 

A caracterização da situação de referência na área de influência do projecto foi feita de forma 
quantitativa, através de medições dos níveis de PM10 (partículas em suspensão com diâmetro 
aerodinâmico inferior a 10 µm), efectuadas junto dos receptores sensíveis, designadamente da 
povoação de Pia do Lopo (Ponto 2). Foram também analisados os dados obtidos na Campanha de 
avaliação das concentrações de dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono no ar ambiente em 
Portugal, referindo que, os níveis daqueles poluentes são significativamente baixos. 

Comparando os resultados obtidos com o valor limite para as PM10, estipulado no D.L. n.º 
111/2002, de 16 de Abril, constata-se que o mesmo é excedido no Pontos 2, apesar dessa 
ultrapassagem ser apenas ligeiramente superior ao correspondente valor limite (VL de 50 µg/m3), 
com o valor de 56 µg/m3.  

Refira-se que a análise sobre os dados de qualidade do ar da estação da Chamusca (rural de 
fundo), localizada na área de influência da CCDR-LVT, e mais próxima da zona onde se inserem as 
pedreiras objecto do presente estudo, poderia ter sido utilizada para verificar a influência dos 
incêndios florestais que deflagraram na envolvente ao Sector de Serro Ventoso, no dia 4 de Agosto 
de 2005, e que afectaram os níveis de PM10 medidos.  

No estudo é referido que a região onde se insere o projecto é uma área de características rurais e 
que, em particular a correspondente ao Sector em análise apresenta uma qualidade do ar boa. 

3.6.2 Avaliação de Impactes 

Na identificação e avaliação dos impactes, considera-se que as principais incidências previstas 
sobre a qualidade do ar dizem respeito à emissão de partículas (decorrente da circulação de 
veículos pesados nos caminhos não pavimentados e das operações relacionadas com a formação 
de pilhas de materiais, nomeadamente, ‘escombreiras’ ou ‘materiais destinados a venda’.  

As incidências decorrentes das acções referidas, verificar-se-ão com maior expressão na 
envolvente imediata à zona de exploração do inerte e principais caminhos de acesso utilizados 
pelos veículos pesados, sendo que a sua significância depende, nomeadamente, das condições 
meteorológicas locais.  

Para avaliar a magnitude e extensão dos impactes na qualidade do ar, o EIA apresenta a 
estimativa das concentrações de PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4 que 
permite estimar as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas 
de emissão, condições meteorológicas e topografia local. 

As simulações foram efectuadas considerando o seguinte: 

• a existência de receptores a diferentes distâncias das vias de circulação (20, 30, 40, 50, 
75, 100, 150 e 200 metros); 

• as concentrações estimadas para a média de 24 horas (base temporal referente ao valor-
limite estabelecido no D.L. n.º 111/2002, de 16 de Abril), tendo em conta o período de 
laboração das pedreiras (8 horas por dia); 

• a manutenção, em número de veículos, a circular nos caminhos preferenciais de acesso 
aos diferentes Sectores, devido à estabilização da taxa de exploração actual;  

• dois cenários meteorológicos, ambos correspondentes à direcção de vento mais 
desfavorável: cenário 1, relativo à situação que permitirá melhores condições de dispersão 
atmosférica; cenário 2, associado à situação que permitirá piores condições de dispersão 
atmosférica. 

Da análise dos resultados obtidos, provenientes das simulações do modelo, verifica-se que, para 
os cenários analisados, de acordo com os pressupostos referidos de tráfego e meteorologia, as 
concentrações estimadas apontam para valores inferiores aos valores limite legislados, em relação 
ao poluente em análise (PM10). Contudo, os níveis de PM10 de fundo não foram introduzidos no 
modelo, sendo que, as concentrações associadas à estação de fundo mais próxima (Chamusca) 
poderiam ter sido consideradas nas simulações. Desta forma, os níveis de PM10 apresentados 
estão subestimados. Ainda assim, o estudo refere que, adicionalmente aos valores obtidos, 
somando um valor de 20 µg/m3 (concentração de fundo), o valor final não resultaria em 
excedência ao respectivo valor normativo.  
Mediante os valores obtidos das simulações, não são previstos impactes negativos significativos na 
qualidade do ar do Sector em questão, nomeadamente, não se verificará a excedência dos valores 
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limite legislados na situação de condições atmosféricas que não permitem a dispersão dos 
poluentes emitidos. 

3.6.3 Medidas de minimização 

� Criar ecrãs arbóreos com o intuito de minimizar a dispersão de poeiras para o exterior da 
concessão (manutenção da vegetação existente na envolvente da pedreira); 

� Garantir que o transporte de materiais se efectua sempre de forma acondicionada, reduzindo-
se a emissão de poeiras; 

� Limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria 
e de veículos afectos à pedreira; 

� Limitar a velocidade de circulação dos veículos nos caminhos não pavimentados, em particular 
nos períodos secos do ano. 

3.7 AMBIENTE SONORO 
3.7.1 Caracterização da Situação de Referência 

As principais fontes emissoras de ruído identificadas no Sector de Serro Ventoso, mais 
concretamente nas imediações da povoação de Pia do Lopo, estão associadas ao tráfego rodoviário 
que circula nas estradas locais e ao ruído gerado por fenómenos naturais, nomeadamente, o 
proveniente de vento em folhagens e o emitido pelos pássaros.  

Para a caracterização do ambiente sonoro foram efectuadas medições dos níveis sonoros num 
ponto, durante o período diurno: Local 3 – moradia a cerca de 300 metros de distância das 
pedreiras SV5 e SV6.  

De acordo com o EIA, o município de Porto de Mós não efectuou a classificação das zonas, de 
acordo com o D.L. n.º 292/2000, de 14 de Novembro. No entanto, as explorações em estudo 
encontram-se inseridas no PNSAC, pelo que se configura como provável que a respectiva zona em 
causa, venha a ter a classificação acústica correspondente  à de “zonas sensíveis”. Assim, o EIA 
considerou que o Local 3 é equiparado a zona sensível.  

No que respeita ao tráfego de camiões, foi estimado, para este Sector, em 20 camiões mês, 
distribuídos pelas 8 pedreiras que aderiram ao EIA. Estes movimentos, à semelhança do que 
acontece neste Sector, apenas ocorrem no período diurno e não têm grande significado face ao 
volume de tráfego rodoviário mensal que circula nas vias locais próximas dos receptores sensíveis.  

3.7.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes no ruído ambiente local associados à movimentação de camiões, no Sector Serro 
Ventoso, são pouco significativos. 

De acordo com as medições realizadas não se prevê o incumprimento do critério de exposição 
máxima (n.º 3 do Art.º 4º do RLPS), nem o incumprimento do critério de incomodidade (n.º 3 do 
Art.º 8º do RLPS), no receptor identificado por Local 3. Verifica-se assim que os valores estão 
dentro do permitido por lei, não existindo deste modo zonas susceptíveis de serem incomodadas, 
pelo que o grau de incomodidade será muito baixo, ou mesmo nulo. Em visita ao local, a CA 
confirmou a situação atrás descrita. 

3.7.3 Medidas de minimização 

� Deve ser interdita a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência 
sonora, garantida pelo fabricante. 

� Racionalizar a circulação dos veículos e maquinaria de apoio à exploração, organizando-os por 
forma a reduzir na fonte, a geração de ruído. 

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

3.8 QUADRO SOCIOECONÓMICO 
3.8.1 Caracterização da Situação de Referência 

Na freguesia de Serro Ventoso predomina a exploração de pedreiras de laje e a agricultura de 
subsistência. 

Ao nível da rede viária, o Sector de Serro Ventoso é servido pela EM506 – Serro Ventoso (EM362)/ 
São Bento/ Cortical/ Amiais de Cima (ER361) e CM 1349 – Covão do Sabugueiro/ Curraleira/ 
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Telhados Grandes/ Alcaria (EN243). As explorações são servidas por caminhos em terra batida, 
que entroncam na EM506 e no CM1349. 

A EM506, através da ligação com a EM362, em Serro Ventoso, constitui o principal acesso às 
explorações localizadas neste Sector, pois estabelece a ligação a sul, com a ER361 e com o IC2 e 
EN243. Estas vias permitem, por sua vez, a ligação ao IC2, IP1 e ao IP6. O CM1349 constitui um 
acesso importante às explorações situadas a Sul, pois permite a ligação à EN 243, a Norte. 

O tráfego de camiões para o transporte de pedra foi estimado em 20 camiões/mês, com um peso 
médio de 22t. 

A exploração destas pedreiras implica a ocupação de 19 postos de trabalho. 

Com base nos Censos 2001 e 2002, constata-se que no concelho de Porto de Mós , a população 
activa (situada entre os 25 e os 65 anos) representa cerca de 58% da população total. O número 
de empresas sedeadas em Porto de Mós do sector primário, onde se inclui a indústria extractiva e 
transformadora, corresponde a 11%.  

Face às exigências do mercado de emprego, as fracas habilitações literárias dos trabalhadores 
(predomina o ensino básico do primeiro ciclo) das pedreiras de calçada, torna difícil a sua 
integração noutros mercados de emprego em alternativa ao que actualmente detêm. 

3.8.2 Avaliação de Impactes 

Neste Sector há três pedreiras que irão sofrer novas ampliações, sem no entanto, haver aumento 
do número de funcionários. As ampliações justificam-se pelo aumento da vida útil das pedreiras, o 
que se traduz na manutenção dos actuais postos de trabalho, o se considera um impacte positivo 
muito significativo. 

Quanto aos impactes sobre a rede viária, realça-se que o número de camiões não irá aumentar 
significativamente com as ampliações propostas, mantendo-se, de uma forma geral a situação que 
existe actualmente. Os principais impactes incidem no acesso à EM362, pela 506 e CM 1349, 
nomeadamente no atravessamento do interior do aglomerado de Serro Ventoso. Face ao reduzido 
número de camiões previsto em circulação considera-se que o impacte embora seja negativo não 
é significativo. 

Por outro lado, a passagem de veículos pesados provocará a degradação do pavimento de 
estradas e caminhos municipais, o que se traduz num impacte negativo. 

Importa ainda referir que o uso de explosivos não provoca impactes negativos significativos, dado 
a fraca frequência com que são utilizados, por um lado e por outro dada a reduzida quantidade de 
explosivos utilizada. 

3.8.3 Medidas de minimização 

� Programar a saída dos camiões utilizados no transporte do material extraído, fora dos períodos 
de maior ocupação da rede viária; isto é evitar circular ao fim da manhã e ao fim da tarde. 

� Cobertura da carga, aquando do transporte do material, para evitar emissão de poeiras. 

� Respeitar os limites das áreas de pedreira estipulados no Plano de Lavra e adoptar uma 
atitude de salvaguarda dos valores ambientais. 

� Manter as estradas, caminhos municipais e acessos em bom estado de conservação e 
segurança, em colaboração com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e demais entidades 
competentes, respeitando o seu traçado e características. 

� Adoptar medidas de segurança para terceiros no momento do transporte, manuseamento e 
utilização de explosivos nas operações de desmonte. 

3.9 PAISAGEM 
3.9.1 Caracterização da Situação de Referência 

A singularidade do substrato geológico do PNSAC origina uma tipologia de paisagem muito 
particular designada por “paisagem cársica”. Mas a humanização teve igualmente um importante 
papel na “construção” da identidade paisagística e cultural que individualiza a área em estudo do 
restante território nacional. 

O crescente abandono das actividades agrícolas e sobretudo da pastorícia, a desactivação dos 
moinhos e a dispersão das áreas de extracção de pedra (blocos e calçada) tem vindo a ter como 
consequências a degradação e desaparecimento de importantes referências da paisagem das 
serras de Aire e Candeeiros. 
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O pequeno conjunto principal de pedreiras do Serro Ventoso desenvolve-se no Cabeço Vedeiro, à 
cota 500, enquanto as restantes pedreiras se distribuem de forma isolada. O coberto vegetal 
alterna entre matos, olivais e/ou pequenas manchas de pinheiro bravo. Salienta-se neste Sector o 
conjunto de moinhos do Cabeço Vedeiro e a pia localizada na depressão próxima da Chaínça. 

3.9.2 Avaliação de Impactes 

A exploração das pedreiras confere à paisagem nesses locais um aspecto de desorganização geral 
e de permanente alteração, sobretudo devido aos seguintes factores: 

� Destruição do coberto vegetal e escavação dos terrenos, implicando alterações na morfologia 
do local e o aparecimento de “feridas” na paisagem; 

� Presença de grandes volumes de escombros, que se destacam do relevo natural envolvente; 

Com base na caracterização paisagística realizada, identificaram-se os moinhos em Cabeço 
Vedeiro como a zona cujo enquadramento visual/qualidade paisagística será mais afectada 
negativamente pela criação de novas pedreiras ou pela expansão das existentes. 

Considera-se que a capacidade do território para “absorver” visualmente as pedreiras é bastante 
reduzida nas zonas de cumeada devido ao facto do coberto vegetal arbóreo ser bastante escasso e 
do relevo nas áreas em estudo definir bacias visuais de grande amplitude. Assim, as expansões e 
novas pedreiras com maior impacte serão as localizadas na zona do Cabeço Vedeiro. 

A abertura das pedreiras SV7 e SV8 irá provocar um grande impacte visual sobre as povoações de 
Chão das Pias e Curraleira, respectivamente. 

3.9.3 Medidas de minimização 

� Repor e/ou construir os muros de pedra ao longo dos caminhos de acessos à pedreira e nas 
parcelas de terreno em exploração, sempre que tal for legalmente possível (terrenos 
privados); 

� Manter os caminhos utilizados pelas viaturas que acedem à pedreira, da responsabilidade dos 
exploradores; 

� Proibir a abertura de novos caminhos; 

� Respeitar o elenco florístico da região, no que concerne à vegetação a integrar na recuperação 
paisagística. 

3.10 PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 
3.10.1 Caracterização da Situação de Referência 

A metodologia aplicada para a caracterização da situação de referência consistiu numa pesquisa 
documental e bibliográfica da área em estudo e, posteriormente, na prospecção sistemática da 
área das pedreiras, o que se considera correcto. 

Em resultado dessa pesquisa é apresentado um breve enquadramento histórico da área do 
projecto e foram inventariadas 16 ocorrências patrimoniais situadas no Sector e envolvente, das 
quais nenhuma se situa dentro da área de estudo. As ocorrências patrimoniais correspondem 
maioritariamente a algares (n.os 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 14 e 15) sendo as restantes moinhos de 
vento, um tanque e uma estátua. 

A área de estudo caracteriza-se pela existência de sítios de diferentes tipologia e cronologias, que 
denotam uma forte ocupação humana do território sobretudo nos períodos mais recuados. O 
interesse arqueológico da área encontra-se há muito documentado. 

3.10.2 Avaliação de Impactes 

Uma vez que não se registaram vestígios arqueológicos na área de incidência do projecto 
considera-se ser pouco provável a existência de impactes negativos pelo que desse ponto de vista 
arqueológico não existem inconvenientes à implementação do projecto. Deve, contudo, ter-se em 
conta que face às características geológicas da área, onde é conhecida a existência de muitos 
algares cuja localização precisa se desconhece, não é de excluir a possibilidade da existência de 
locais com interesse arqueológico.  
3.10.3 Medidas de minimização 

� Aquando da abertura de novas frentes de exploração deverá ser efectuado o acompanhamento 
arqueológico dos trabalhos de desmatação; 
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� Caso venham a ser detectadas no decurso das explorações cavidades cársicas, os proprietários 
deverão alertar o IPA e o PNSAC, de forma a se efectuar uma avaliação espeleo-arqueológica 
das mesmas; 

4. CONCLUSÃO 

Face às características do projecto e da área em estudo, a CA considerou como descritores 
fundamentais para a avaliação: Geologia e Geomorfologia, Ecologia, Instrumentos de Gestão do 
Território e Quadro Sócio-Económico. 

Os pareceres individuais por exploração, constantes no Anexo I, serviram de apoio à decisão da 
CA. 

Assim, emite-se parecer favorável condicionado aos projectos de exploração SV1, SV3 e SV4 às 
Medidas de Minimização preconizadas para cada um dos descritores. 

No que respeita às explorações SV2 e SV5, emite-se parecer favorável condicionado às Medidas de 
Minimização preconizadas para cada um dos descritores, sendo desfavorável para as ampliações, à 
excepção da exploração SV6, a qual  se emite parecer desfavorável para parte da ampliação. 

Para as explorações SV7 e SV8 emite-se parecer desfavorável. 
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1. LOCALIZAÇÃO 

Aderiram a este EIA neste Sector 20 pedreiras, 10 no concelho de Porto de Mós e 10 no concelho 
de Alcobaça. Na maioria das explorações de Porto de Mós explora-se laje rústica (excepção para a 
pedreira de calçada AR14 onde se explora vidraço branco). 

A produção média anual estimada é de 4500m3, sendo que a área das pedreiras varia entre 1500 
e 20000 m2, com um valor médio de 7500m2. Neste Sector as 20 explorações empregam 40 
pessoas. 

 
 

 
Fig. 3 - Localização das Pedreiras do Sector de Arrimal (fonte: EIA) 
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2. SÍNTESE DE CARACTERIZAÇÃO DAS EXPLORAÇÕES 

 

 

SEM AMPLIAÇÃO
COM 

AMPLIAÇÃO

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/ano) (m) (m) (anos) (anos) (x/ano) (mês)

AR1 Porto de Mós Não 5.665 2072 0 0 0 100 2 3 25 (aprox. 2030) Não 3

AR2 Porto de Mós Não 5.468 1539 1673 614 0 100 2 3 14 (aprox. 2019) Não 0,5 3

AR3 Porto de Mós Sim 3.170 3.170 837 0 0 0 100 1,5 4 20 (aprox. 2025) Não 1

AR4 Porto de Mós Sim 2.500 3.014 2356 0 0 2500 150 1,5 4 10 (aprox. 2015) 17 (aprox. 2032) Não 1 3

AR5 Porto de Mós Sim 8.500 9.102 6440 0 0 2000 100 1 4 48 (aprox. 2053) 20 (aprox. 2073) Não 1 3

AR7 Porto de Mós Sim 3.500 3.509 600 379 0 2000 150 2,5 4 5 (aprox. 2010) 14 (aprox. 2024) Não 1 4

AR8 Porto de Mós Sim 9.000 12.466 2503 0 0 0 150 2 4 23 (aprox. 2028) Não 1 4

AR9 Porto de Mós Sim 2.700 3.110 606 1633 0 3000 200 3 3 1 (aprox. 2006) 11 (aprox. 2017) Não 2 2

AR14 Porto de Mós Sim 2.550 5.078 2350 0 0 650 600 1,5 9 11 (aprox. 2016) 2 (aprox. 2018) Sim 20 5 3

AR20 Porto de Mós Não 10.493 0 0 0 0 150 0 4 70 (aprox. 2075) Não 1 4

AR6 Alcobaça Não 3.000 5.482 5482 0 0 0 200 1,5 3 10 (aprox. 2015) Não 2 2

AR10 Alcobaça Não 1.500 4.333 441 0 0 750 100 1,5 4 42 (aprox. 2047) 7 (aprox. 2054) Não 2 2

AR11 Alcobaça Não 1.200 5.012 2306 0 0 5500 100 3,5 5 34 (aprox. 2039) 55 (aprox. 2094) Não 1 1

AR12 Alcobaça Não 6.578 1423 0 0 0 240 3,5 8 8 (aprox. 2013) Não 6

AR13 Alcobaça Não 19.993 847 0 0 0 550 2 3 25 (aprox. 2030) Não 3 3

AR15 Alcobaça Não 4.000 14.863 10964 1399 0 0 800 3 10 29 (aprox. 2034) Sim 3 12 6

AR16 Alcobaça Não 4.700 7.696 4212 1135 986 7685 150 5 6 7 (aprox. 2012) 7 (aprox. 2012) Não 12 1

AR17 Alcobaça Não 4.700 6.410 2268 1855 2225 6146 150 5 6 4 (aprox. 2009) 61 (aprox. 2070) Não 6 1

AR18 Alcobaça Não 17.054 11558 1979 0 5600 240 3 5 27 (aprox. 2032) 23 (aprox. 2055) Não 20 1

AR19 Alcobaça Não 1.517 210 0 0 0 200 0 7 27 (aprox. 2032) Não 0
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3. ANÁLISE ESPECÍFICA 

3.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
3.1.1 Caracterização da Situação de Referência  

O Maciço Calcário Estremenho é o mais importante conjunto calcário português, devendo a sua 
individualidade a diversas características particulares como a natureza das rochas que o compõem, 
essencialmente calcária, a sua altura face aos terrenos vizinhos, a ausência de cursos de água 
permanentes à superfície, a presença de uma multitude de formas cársicas superficiais e 
profundas, para além de aspectos climáticos próprios, de uma cobertura vegetal típica e de uma 
singular ocupação humana. 

Segundo o EIA, no Sector Arrimal é evidente a morfologia cársica, quer pelos campos de lapiás, 
quer pelas dolinas de abatimento. As grutas conservam depósitos importantes para o estudo da 
evolução plio-quaternária da fachada litoral de Portugal e a vertente leste constitui o bordo da 
depressão da Mendiga, que pode ser considerada um polje. 

Em todos os Sectores existem elementos do património geológico e geomorfológico que importa 
preservar. Estes valores condicionam assim, quer a implantação de novas pedreiras, quer a 
expansão das já existentes e são campos de lapiás, dolinas, algares, lapas, cornijas, escarpados, 
arribas fósseis, vales e depressões cársicas. 

3.1.2 Avaliação de Impactes 

No que toca à alteração do património geológico, como se trata em geral de elementos com 
extensão assinalável e de cariz geomorfológico ao nível da subunidade, os impactes são, 
proporcionalmente e tendo em conta cada pedreira de per si, pouco importantes, mas, dada a 
simultaneidade de laboração das explorações, assumem proporção assinalável. Ocorre degradação 
das formas e é alterada ou impedida a percepção dos conjuntos morfológicos. Deste modo, no 
início da escavação e durante a exploração os impactes são negativos, directos e, embora de 
média magnitude, têm elevada significância, já que estão em causa aspectos essenciais das 
características geomorfológicas da região. Estes efeitos ganham relevância logo a partir do início 
dos trabalhos, têm ocorrência certa e efeito localizado, embora de grande abrangência, mas 
cessam com a recuperação. Consequências idênticas têm a presença de instalações de apoio e de 
acessos, e o mesmo acontece ainda na fase de regularização do terreno. 

Deste modo, os elementos do património geológico e geomorfológico que condicionam a 
exploração, devem ser sujeitos a  faixas de protecção, sendo que no caso dos algares deverá ser 
estabelecida uma faixa de 50 metros. 

Por sua vez, as zonas sem património geológico e geomorfológico com relevância significativa, são 
as áreas atribuídas à exploração e alargamento das pedreiras e, por isso, as que ficarão sujeitas a 
maiores modificações pois ocorrerão alterações drásticas da morfologia e dos afloramentos 
geológicos. Os impactes são negativos, directos e elevados mas a sua significância, se bem que 
não se possa considerar baixa, pois há a possibilidade de serem atingidos elementos do património 
geológico importantes, é considerada média.  

Por outro lado, também são de realçar os eventuais efeitos positivos decorrentes directamente da 
exploração de pedra que permitem o descobrimento de novos elementos do património geológico. 

No Sector  do Arrimal deverão ser consideradas os impactes específicos associados a elementos do 
património geológico, nomeadamente na exploração AR12, onde existe um algar no limite NW da 
área solicitada (não identificado no EIA); AR19, localizada sobre um campo de lapiás; e AR20, 
próxima de uma dolina/algar de grande importância 

3.1.3 Medidas de minimização 

� Dar conhecimento ao PNSAC – para além das entidades previstas na lei - de qualquer tipo de 
achados paleontológicos que venham a ser encontrados em qualquer das explorações em 
análise neste EIA; 

� Sempre que se verifiquem as situações enunciadas acima, deverá ser adequada a lavra de 
forma a não pôr em risco esses achados; 

� Deverá ser comunicado ao PNSAC a descoberta de novas cavidades no âmbito dos trabalhos 
de lavra, devendo os mesmos ser condicionados na área envolvente até à avaliação da 
importância geológica da cavidade; 
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3.2 RECURSOS HÍDRICOS 
3.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

O Sector de Arrimal situa-se na área de recarga das nascentes de Chiqueda que alimentam o rio 
Alcôa, situadas a cerca de 8 km a Noroeste. A área de recarga inclui rochas do Jurássico médio e 
superior. A estrutura em monoclinal virado a Oeste, com fracturação NW-SE, favorece a circulação 
para Noroeste e Oeste. 

As pedreiras neste Sector apresentam uma distribuição dispersa na vertente Oeste da serra dos 
Candeeiros. As linhas de água associam-se aos vales mais encaixados sendo que uma pedreira 
(AR12), está localizada numa zona de confluência de dois vales. 

3.2.2 Avaliação de Impactes 

Genericamente e face ao regime de escoamento torrencial e às características geológicas da área 
os impactes negativos podem considerar-se como pouco significativos e de baixa magnitude. 

Neste Sector as formações exploradas são as do Jurássico superior, constituídas por calcários, por 
vezes margosos, em bancadas finas com facturação Noroeste-Sudeste. 

Apesar da decapagem ser pouco importante, a exploração de laje põem a descoberto vários 
fenómenos de carsificação subterrânea. Em geral as diaclases e as falhas são as descontinuidades 
mais afectadas, sendo raras as galerias ao longo dos planos de estratificação. 

À semelhança dos outros Sectores os impactes negativos expectáveis estão relacionados com a 
destruição do epicarso, a desorganização da circulação subterrânea, ocorrendo igualmente 
condições propícias para a introdução de finos na circulação e desregulação dos caudais que 
afluem ao aquífero. 

De referir ainda o impacte negativo associado à actividade de serragem de pedra em que é 
utilizada água no processo. A água é recirculada e  que recorre a água para . A serragem das lajes 
extraídas é executada com o auxílio de água que é recirculada  resultante da descarga de lamas 
dos tanques  

As nascentes de Chiqueda que alimentam o rio Alcôa, situadas a cerca de 8 km a Noroeste, 
poderão ser potencialmente afectadas embora o impacte negativo associado se perspective como 
pouco significativo e de reduzida magnitude atendendo ao distanciamento e à reduzida dimensão e 
características das explorações. 

3.2.3 Medidas de minimização 

� Armazenar em aterros com taludes de reduzido declive e afastados das zonas de infiltração e 
zonas declive acentuado os resíduos vegetais e solos resultantes da decapagem dos terrenos 
na fase de escavação. 

� Os equipamentos a utilizar na actividade extractiva deverão estar em bom estado de 
funcionamento, devendo proceder-se à sua manutenção periódica; 

� Efectuar em oficinas especializadas os trabalhos de reparação, lubrificação e abastecimento 
dos equipamentos mecânicos; 

� Os óleos ou outros líquidos potencialmente poluentes deverão ser armazenados em recipientes 
fechados e em locais impermeabilizados; 

� Acondicionar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos em contentores próprios e encaminhá-
los para destino final adequado; 

� As eventuais instalações sanitárias a construir deverão drenar para fossas sépticas estanques 
a serem desactivadas na fase de desactivação/recuperação; 

� Proceder à escarificação das zonas compactadas antes da deposição dos estéreis no processo 
de recuperação paisagística. 

� AR10 e AR15 - as lamas resultantes do processo de recirculação de água deverão ser objecto 
de recolha e tratamento adequado, não devendo ser lançadas no solo sem qualquer 
tratamento. Após secagem as lamas poderão ser usadas no processo de recuperação 
paisagística. 
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3.3 SOLOS E USO DOS SOLOS 
3.3.1 Caracterização da Situação de Referência 

Segundo o EIA, em termos de uso do solo, os matos representam a maior classe de uso ocupando 
cerca de 46% do território. Seguem-se as áreas de vegetação natural herbácea (18%), o uso 
agrícola e os incultos, ambos com 14% e por fim, a ocupação urbana, representando 7% da área 
do PNSAC. A ocupação florestal rasteira representa apenas 1%, enquanto que a arbórea, com 
20%, é dominada pelo pinheiro bravo, seguido do eucalipto. 

No Arrimal não existem explorações em zonas afectas à RAN, no entanto, há casos em que as 
explorações se localizam em terrenos adjacentes a zonas de vale e desta forma, na proximidade 
de solos classificados como tendo boa capacidade de uso agrícola. 

3.3.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre o solo ocorrerão durante o período de laboração, em consequência da remoção 
do solo existente e da criação da área de depósito de estéreis resultantes do processo extractivo. 

A abertura de caminhos, bem como a alteração dos mesmos, conduzirão à compactação dos solos, 
à sua sujeição a maiores riscos de erosão e à sua contaminação por óleos e combustíveis 
resultantes de potenciais acidentes. Como consequência dessas acções poderão ocorrer perdas de 
solo e uma diminuição da sua qualidade pela compactação e potencial contaminação. 

3.3.3 Medidas de minimização 

A medida de mitigação mais importante para este descritor consiste na real implementação do 
PARP, onde são preconizadas acções de preservação e reconstituição do solo afectado e a sua 
subsequente revegetação com espécies autóctones. 

A reconversão da área e a viabilização de um sistema silvo-pastoril, económica e ambientalmente 
sustentável, minimizará os impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração, 
reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num impacte positivo significativo e permanente. 

Fase de exploração 

� Nas operações prévias à desmatação e decapagem deve proceder-se à remoção de matérias 
contaminantes no solo e limpeza superficial das áreas de depósito; 

� Armazenar temporariamente em pargas a camada de terra viva removida numa área 
preestabelecida, que terá de ser identificada no plano de pedreira, e limpa de vegetação. 
Posteriormente, essa terra viva será utilizada como última camada a sobrepor no âmbito da 
recuperação paisagística. 

� Tratar adequadamente estas pargas, de forma a manter a qualidade do solo, nomeadamente 
através de uma sementeira de cobertura; 

� Assegurar que as escombreiras não ultrapassem uma altura máxima de três metros a contar 
da cota original do terreno; 

� Promover a exploração conjunta das frentes de desmonte em pedreiras contíguas ou, em 
alternativa, repor as respectivas zonas de defesa, de acordo com o estipulado no Art.º 35º do 
D.L. n.º 270/2001, de 6 de Outubro; 

� Estabelecer as zonas de defesa para as explorações, de acordo com o D.L. n.º 270/2001, de 6 
de Outubro, com representação cartográfica nos respectivos Planos de Pedreira; 

� Manter a vegetação natural nas zonas de defesa (a identificar no Plano de Pedreira), sem 
recurso à alteração do uso do solo. Podendo ser reforçada, em especial pela plantação de 
árvores/arbustos, tendo em conta o proposto no PARP; 

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

� A vegetação a integrar na recuperação paisagística deve respeitar o elenco florístico da região, 
no que concerne à vegetação a integrar na recuperação paisagística, garantindo desta forma 
um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e custos de manutenção; 

� Realizar a fertilização com produtos fertilizantes compostados, em face das características do 
solo; 
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� Implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e 
associados à pedreira, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas 
residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente 
autorizados para o efeito), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e 
contaminações. 

� Deverão ser criados centros de recolha de óleos e lubrificantes e que simultaneamente sirva 
de local de manutenção da maquinaria e veículos usados na exploração, gerido pela 
Associação. 

Fase de desactivação 

� Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas, 
garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final legalmente autorizado / 
licenciado; 

� Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às 
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

� Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração das pedreiras 
são devidamente recuperadas, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística definido, procedendo aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto 
espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem 
envolvente. 

Fase de pós-desactivação 

� Avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das actividades de 
monitorização, de acordo com o Plano estabelecido, com especial atenção para o crescimento 
da vegetação. 

3.4 ECOLOGIA 
3.4.1 FLORA 
3.4.1.1 Caracterização da Situação de Referência 

A lista nacional de sítios publicada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de 
Julho, inclui o território do PNSAC e respectiva identificação dos tipos de habitats naturais e das 
espécies de fauna e da flora que aí ocorrem, previstos no D.L. n.º 140/99, de 24 de Abril, 
entretanto alterado pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. A área em análise recai sobre uma 
mancha onde estão identificadas a presença dos seguintes habitats naturais de interesse 
comunitário: 

Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe Habitats 
Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe Habitats 

Cartografados Área (m2) 

AR1 
8 5330 5.664,99  AR11 8 5330 5.516,47 

  0,31  
AR16 

16 5330+8210 6.004,44 

AR10   4.332,54  16 5330+8210 1.680,80 

AR11 
8 5330 4.253,92  AR17 16 5330+8210 3.263,33 

  757,78  AR18 16 5330+8210 5.622,81 

AR12 

8 5330 52,77  AR4 33 8240+6220 2.505,49 

8 5330 3.241,45  
AR5 

33 8240+6220 1.031,71 

  3.284,09  33 8240+6220 1.058,07 

AR13* 

8 5330 19.931,47  

AR7 

16 5330+8210 1.370,72 

  61,54 
 

30 6110+8210+6220+ 
8240+5330+6210 

693,44 

AR14 
8 5330 169,89  AR9 33 8240+6220 3.035,51 

  4.908,49  AR 14   649,20 

AR15   14.863,07      

AR16 16 5330+8210 7.696,18      

AR17 16 5330+8210 6.410,10      

AR18* 16 5330+8210 17.054,47      
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe Habitats 
Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe Habitats 

Cartografados Área (m2) 

AR19 16 5330+8210 1.517,23      

AR2 
8 5330 422,63      

33 8240+6220 5.045,05      

AR20* 
8 5330 770,43      

  9.722,60      

AR3 33 8240+6220 3.170,17      

AR4 33 8240+6220 3.013,72      

AR5 33 8240+6220 9.101,84      

AR6* 

16 5330+8210 3.549,86      

8 5330 1.869,76      

8 5330 62,44      

AR7 

16 5330+8210 1.819,64      

30 6110+8210+6220+
8240+5330+6210 

1.689,44 
     

AR8 

30 6110+8210+6220+
8240+5330+6210 205,50 

     

30 6110+8210+6220+
8240+5330+6210 

141,53 
     

33 8240+6220 12.118,78      

AR9 33 8240+6220 3.110,30      

* novas explorações 

5330 Matos Termomediterrânicos pré-estepários (todos os tipos). 
6110 Prados calcários cársicos (Alysso-Sedion albi).  (Habitat Prioritário) 
6210 Formações naturais secas e fácies de desmatação em calcários (Festuco brometal

[importantes habitats de orquídeas]. 
6220 Subestepes de gramíneas e plantas anuais (Thero-Brachypodietea). 
8210 Vegetação casmófita das vertentes rochosas calcárias.  
8240 Rochas calcárias nuas 

(assinalados a negrito os habitats prioritários nos termos da Directiva n.º 92/43/CEE, de 21 de 
Maio – Directiva Habitats) 

Estão ainda identificadas para o Sítio as seguintes espécies florísticas:Arabis sadina; Iberis 
procumbens subesp. Microcarpa; Narcissus calcicola; Silene longicilia; Juncus valvatus; Saxifraga 
cintrana; Thymus villosus subesp. Villosus; Anthyllis lusitanica; Iris lusitanica; Narcissus 
bulbocodium subesp. Obesus; Ruscus aculeatus; Euphorbia transtagana; Pseudorrhenatherum 
pallems. 

Para além destas, deverão ainda ser consideradas as espécies da flora raras no território nacional 
e/ou importantes a nível regional e local, não constante no Anexo da Directiva, mas que carecem 
de medidas de conservação especificas no PNSAC, tais como, Inula montana, Biscutela valentina 
ssp. valentina var. valentina, Avenulla sulcata ssp. occidentalis, Dianthus cintranus ssp barbatus, 
Scabiosa turulensis e Jonopsidium abulense. 

Neste Sector verifica-se a presença de habitats prioritários e de espécies importantes para a 
conservação da natureza, em algumas das áreas onde estão instaladas explorações e/ou se prevê 
a sua ampliação e novas explorações. Após confirmação realizada no campo, no âmbito do 
processo de avaliação deste projecto, verificou-se nas explorações: 

� AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR12, AR13, AR16 e AR19 – ocorrência comprovada do 
habitat prioritário 6210, a maioria das vezes com presença Orchis sp. e/ou Serapias sp.. 
Confirmada a presença de exemplares de espécies dos anexos da DH - Iberis procumbens ssp 
microcarpa; Silene logicilia, Anthyllis vulneraria, Narcissus bulbocodium ssp obesus; Anthyllis 
vulneraria, e ainda de espécimes de espécies da flora específica do PNSAC - Avenula sulcata 
ssp. occidentalis; Scabiosa turulensis; Jonopsidium abulense. 

� AR17, AR11 e AR14 – confirmada a presença de espécimes de pelo menos uma espécie dos 
anexos da DH - Narcissus bulbocodium ssp obesus; Ruscus acuteatus; Anthyllis vulneraria; e 
presença de exemplares do uma espécie do elenco florístico do PNSAC Biscutela valentina ssp 
valentina var. valentina (AR11). 
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3.4.1.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes ambientais decorrentes da exploração de pedreiras sobre os habitats e as espécies 
florísticas são directos, de magnitude variável dependente do tipo de coberto vegetal existente na 
área afecta à pedreira, e em certas situações irreversíveis mesmo que aplicadas as medidas 
preconizadas no Plano de Recuperação Paisagística. 

3.4.1.3 Medidas de minimização 

� Sempre que estejam identificados núcleos de espécies floristicas com valor de conservação 
assinalar devidamente a identificação de espécies floristicas com valor de conservação, 
devendo ser tomadas todas as medidas necessárias, de modo a que as actividades de 
exploração não ponham em risco a sua preservação. 

� Garantir que a destruição do coberto vegetal seja limitado exclusivamente às áreas 
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, de acordo com o Plano de Pedreira. e 
garantir que estas são convenientemente recuperadas e replantadas no mais curto espaço de 
tempo possível. 

� As zonas de defesa, a identificar no Plano de Pedreira, deverão manter a vegetação natural 
autóctone, nas zonas de defesa a identificar no Plano de Pedreira, que poderá, consoante os 
impactes específicos, ser reforçada pela plantação de fileiras de árvores/arbustos, tendo em 
conta o proposto no PARP 

� As sementeiras a efectuar no âmbito do PARP deverão ter no mínimo uma densidade de 25 
g/m2; 

� AR1, AR4, AR5, AR8, AR9, AR10, AR11, AR16, AR17 – A recuperação, no prazo de um ano 
após o licenciamento da pedreira, deverá contemplar as seguintes áreas: 

Exploração Área a recuperar 
(m2) 

AR1 2615  

AR4 514  

AR5 602  

AR8 3466  

AR9 410  

AR10 3.113  

AR11 3.812  

AR16 2.996  

AR17 1.710  

 

� Proceder à recuperação imediata: da área intervencionada nas explorações AR13 e AR19; da 
área intervencionada existente a Norte e a Sul da pedreira e faixa de protecção ao caminho na 
AR18; da zona de ampliação (2.675 m2) na AR2; da faixa de protecção ao moinho na AR5; da 
faixa de protecção ao caminho e moinho na AR8; da área existente a Sul (2.463 m2) na AR15. 

� Na exploração AR1 deverão, ainda, ser mantidos os Pinheiros existentes, não efectuando 
qualquer operação de desmonte num raio de 1,20 metros, nem efectuar qualquer tipo de 
mobilizações. 

� As plantações propostas no PARP, para as explorações AR8 e AR9, devem ser substituídas por 
Zambujeiro (Olea europea var. sylvestris), com um compasso de 3 x 3 metros e abrangendo a 
totalidade da área. 

 

3.4.2 FAUNA 
3.4.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

Relativamente à fauna, no EIA não foi dada a importância devida às espécies de aves com 
interesse comunitário constantes no anexo A-I, bem como as espécies da restante fauna 
constantes nos anexos  B-II e B-IV do D.L. n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo D.L. n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, que ocorrem nas áreas de estudo. No referente à avifauna, não 
foram tidas também em conta espécies de interesse de conservação em termos nacionais e 
regionais. 
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O quadro seguinte apresenta as espécies que ocorrem na área de estudo: 

Anexo A-I Anexos B-II e B-IV Interesse nacional e regional 
Águia-cobreira Circaetus 

gallicus 
Mamíferos Morcegos Ordem 

Microchiroptera 
Aves: Corvo Corvus corax 

Bufo-real Bubo bubo Répteis: Cobra-de-ferradura Coluber 
hippocrepis 

 Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 

Cotovia-pequena Lullula 
arborea 

Anfíbios: Tritão-marmoreado Triturus 
marmoratus 

Répteis: Víbora-cornuda Vipera latastei 

Petinha-dos-campos Anthus 
campestris 

 Discoglosso Discoglossus 
galganoi 

  

Felosa-do-mato Sylvia undata  Sapo-de-unha-negra Pelobates 
cultripes 

  

Gralha-de-bico-vermelho 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

    

Tendo em conta as espécies referidas no Quadro, faz-se uma análise para cada uma delas: 

Águia-cobreira Circaetus gallicus - Embora o habitat seja favorável como zona de alimentação 
desta espécie (que ocorre na área), os impactes não parecem tornar-se significativos, dada as 
características da espécie e da presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas 
adjacentes. Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. 

Bufo-real Bubo bubo - Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. Devido à 
actividade nocturna da espécie, não parece haver impactes significativos por parte das 
explorações relativamente á provável ocorrência da mesma para se alimentar. 

Cotovia-pequena Lullula arborea, Petinha-dos-campos Anthus campestris, Felosa-do-
mato Sylvia undata - Espécies nidificantes na zona cujos impactes não parecem significativos 
devido à presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax - Neste Sector a área de alimentação da 
espécie ocorre de modo ocasional, à excepção das seguintes situações: 

� AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 - Área de alimentação da espécie durante parte do ano. 
Algar de nidificação actual relativamente perto (cerca de 250m) do limite das explorações. 

Morcegos Ordem Microchiroptera - Embora as explorações possam afectar negativamente 
espécies de insectos presa deste conjunto de espécies, não existem dados que tal comprovem. Por 
outro lado, sendo as espécies desta ordem de actividade nocturna, não se prevê perturbação 
directa provocada pela actividade durante o período de alimentação. 

Cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis - Habitat de ocorrência da espécie. 

Tritão-marmoreado Triturus marmoratus - São conhecidos locais de reprodução nas 
imediações. Provavelmente a área é utilizada durante a estivação da espécie. 

Discoglosso Discoglossus galganoi, Sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes - Embora 
referidas no EIA como possíveis ocorrentes, não existe confirmação destas espécies para a zona. 

Corvo Corvus corax - Ocorrência ocasional da espécie com local de nidificação nas imediações. 
Área de alimentação cujos impactes não parecem significativos devido à presença de habitat 
idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica - Habitat com ocorrência da espécie. Devido às 
características da espécie, as explorações parecem não a afectar negativamente. 

Víbora-cornuda Vipera latastei - Habitat com ocorrência da espécie. 

3.4.2.2 Medidas de minimização 

� Assegurar a descontinuidade entre explorações de modo a existirem corredores com habitat 
propício à ocorrência e nidificação das diferentes espécies de fauna. 

3.4.2.3 Plano de Monitorização da Phyrrocorax phyrrocorax 

� AR1, AR2, AR3, AR4, AR5,  Plano de monitorização da ocupação do algar durante o ano e em 
especial durante a época de criação;  

O Plano de Monitorização, visa avaliar anualmente os impactes das explorações no comportamento 
da espécie procedendo ao levantamento da ocupação dos algares identificados no EIA, nas 
diversas épocas do ano. A metodologia a utilizar deverá ser definida em colaboração com o 
PNSAC. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
3.5.1 Caracterização da Situação de Referência 

De acordo com o estabelecido no POPNSAC: 

� Zona de Conservação da Natureza - é proibido a alteração do relevo por aterro e escavação e 
extracção de inertes, salvo no caso de se tratar de algum material raro ou indispensável à 
economia nacional (alínea f), do n.º 3 do Art. 5º, da Portaria n.º 21/88, de 12 de Janeiro); 
assim, o n.º 4, do mesmo artigo prevê a referida excepção medante a apresentação 
obrigatória de EIA. Desta forma a excepção está salvaguardada pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 40/2003, de 9 de maio e pelo Despacho conjunto n.º 106/2004, de 27 de 
Fevereiro;; 

� Zona de Paisagem Protegida - é proibida a extracção de inertes; 

� Zona de Agricultura - são proibidas todas as acções que possam reduzir ou prejudicar directa 
ou indirectamente o aproveitamento da capacidade produtiva do solo, entre elas a extracção 
de inertes. 

Relativamente a este Sector, verifica-se que a maioria das áreas em exploração ocupa zonas 
classificadas como Conservação da Natureza, muitas vezes associada a Paisagem Protegida 
(Pais.Prot), verificando-se a existência de algumas em Zona de Agricultura e uma em zona Sem 
Condicionantes. 

Para além destas, as previstas novas explorações/ampliações encontram-se em zonas classificados 
como  de Conservação da Natureza e/ou Paisagem Protegida e/ou Agricultura no POPNSAC. 

área em exploração  novas explorações / ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

AR1 C.Nat./Pais.Prot 5665,3  AR10 C.Nat./Pais.Prot 784,52 

AR10 C.Nat./Pais.Prot 4332,54  AR11 C.Nat./Pais.Prot 5322,27 

AR11 C.Nat./Pais.Prot 5009,34  AR11 Cons.Nat. 194,20 

AR11 Cons.Nat. 2,36  AR14 C.Nat./Pais.Prot 649,20 

AR12 Cons.Nat. 825,29  AR16 Cons.Nat. 181,85 

AR12 Agric. 2532,32  AR16 Cons.Nat. 604,10 

AR12 C.Nat./Pais.Prot 3220,7  AR16 C.Nat./Pais.Prot 5822,59 

AR13 C.Nat./Pais.Prot 14294,77  AR16 C.Nat./Pais.Prot 1076,70 

AR13 Cons.Nat. 5698,24  AR17 C.Nat./Pais.Prot 2236,63 

AR14 C.Nat./Pais.Prot 5078,37  AR17 Agric./Pais.Prot 1026,69 

AR15 Cons.Nat. 11740,15  AR18 C.Nat./Pais.Prot 322,50 

AR15 C.Nat./Pais.Prot 3122,91  AR18 Agric./Pais.Prot 5300,31 

AR16 Cons.Nat. 3133,26  AR4 C.Nat./Pais.Prot 2505,49 

AR16 C.Nat./Pais.Prot 4562,92  AR5 C.Nat./Pais.Prot 1031,71 

AR17 C.Nat./Pais.Prot 4844,75  AR5 C.Nat./Pais.Prot 1058,07 

AR17 Agric./Pais.Prot 1565,35  AR7 C.Nat./Pais.Prot 2064,16 

AR18 C.Nat./Pais.Prot 5761,11  AR9 Cons.Nat. 3035,51 

AR18 Agric./Pais.Prot 6,25     

AR18 Scond. 1013,46     

AR18 Agric./Pais.Prot 5339,73     

AR18 Agric. 4933,92     

AR19 Cons.Nat. 1517,23     

AR2 C.Nat./Pais.Prot 5467,68     

AR20 C.Nat./Pais.Prot 10493,03     

AR3 C.Nat./Pais.Prot 3170,17     

AR4 C.Nat./Pais.Prot 3013,72     

AR5 C.Nat./Pais.Prot 9101,84     

AR6 C.Nat./Pais.Prot 5482,06     

AR7 C.Nat./Pais.Prot 3509,07     

AR8 C.Nat./Pais.Prot 4097,15     
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área em exploração  novas explorações / ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

AR8 Cons.Nat. 8368,66     

AR9 Cons.Nat. 3110,3     

A área onde se insere a pedreira AR1 foi percorrida por incêndio em 2006. O D.L. n.º 327/90, de 
22 de Outubro, estabelece as restrições à alteração do uso do solo nos terrenos percorridos por 
incêndios florestais. No art.º 1º do referido diploma legal, são enumeradas as acções que ficam 
proibidas nos terrenos percorridos por incêndios, pelo prazo de 10 anos a contar da data do fogo, 
das quais se transcrevem as seguintes alíneas:  

“f) o estabelecimento de quaisquer novas actividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras 
que possam ter um impacte ambiental negativo; 

g) a introdução de alterações à morfologia do uso do solo ou do coberto vegetal;” 

Deverá ainda ser tido em consideração o abate/corte de exemplares de azinheiras, que terá de 
cumprir com o determinado no D.L. n.º 155/2004, de 30 de Junho – medidas de protecção aos 
povoamentos de sobreiro e de azinheira. 

3.5.2 Avaliação de Impactes 

Tendo em conta o POPNSAC, não são permitidas novas explorações / ampliações nas Zonas de 
Paisagem Protegida e Zona de Agricultura.  

3.6 QUALIDADE DO AR E CLIMA 
3.6.1 Caracterização da Situação de Referência 

O estudo refere que a poluição do ar se deve essencialmente à emissão de partículas em 
suspensão, nomeadamente, menciona como principal fonte de poluentes atmosféricos na 
envolvente do projecto, a movimentação de veículos pesados nos caminhos não pavimentados de 
acesso às pedreiras.  

Outra fonte poluente resulta do funcionamento dos equipamentos e veículos afectos às 
explorações, que irá provocar também a emissão de gases de combustão, de entre os principais 
refira-se o CO, NOx, HC, SO2, partículas em suspensão e metais pesados. No entanto, essas 
emissões estão dependentes das condições de dispersão atmosférica locais.   

O estudo refere ainda, como importante fonte para a emissão de partículas, as actividades 
associadas à exploração das pedreiras objecto do presente estudo e de outras, localizadas na 
proximidade, designadamente de blocos de pedra (a Sul da zona do Arrimal, nomeadamente, 
próximo da povoação de Casal de Vale Ventos). 

A caracterização da situação de referência na área de influência do projecto foi feita de forma 
quantitativa, através de medições dos níveis de PM10 (partículas em suspensão com diâmetro 
aerodinâmico inferior a 10 µm), efectuadas junto dos receptores sensíveis, designadamente da 
povoação do Arrimal (Ponto 3). Foram também analisados os dados obtidos na Campanha de 
avaliação das concentrações de dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono no ar ambiente em 
Portugal, referindo que, os níveis daqueles poluentes são significativamente baixos. 

Comparando os resultados obtidos com o valor limite para as PM10, estipulado no D.L. n.º 
111/2002, de 16 de Abril, constata-se que o mesmo não excede o correspondente valor 
normativo. 

No estudo é referido que a região onde se insere o projecto é uma área de características rurais e 
que, em particular a correspondente ao Sector em análise apresenta uma qualidade do ar boa. 

3.6.2 Avaliação de Impactes 

Na identificação e avaliação dos impactes, considera-se que as principais incidências previstas 
sobre a qualidade do ar dizem respeito à emissão de partículas (decorrente da circulação de 
veículos pesados nos caminhos não pavimentados e das operações relacionadas com a formação 
de pilhas de materiais, nomeadamente, ‘escombreiras’ ou ‘materiais destinados a venda’.  

As incidências decorrentes das acções referidas, verificar-se-ão com maior expressão na 
envolvente imediata à zona de exploração do inerte e principais caminhos de acesso utilizados 
pelos veículos pesados, sendo que a sua significância depende, nomeadamente, das condições 
meteorológicas locais. 

Para avaliar a magnitude e extensão dos impactes na qualidade do ar, o EIA apresenta a 
estimativa das concentrações de PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4 que 
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permite estimar as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas 
de emissão, condições meteorológicas e topografia local. 

As simulações foram efectuadas considerando o seguinte: 

• a existência de receptores a diferentes distâncias das vias de circulação (20, 30, 40, 50, 
75, 100, 150 e 200 metros); 

• as concentrações estimadas para a média de 24 horas (base temporal referente ao valor-
limite estabelecido no D.L. n.º 111/2002, de 16 de Abril), tendo em conta o período de 
laboração das pedreiras (8 horas por dia); 

• a manutenção, em número de veículos, a circular nos caminhos preferenciais de acesso 
aos diferentes Sectores, devido à estabilização da taxa de exploração actual;  

• dois cenários meteorológicos, ambos correspondentes à direcção de vento mais 
desfavorável: cenário 1, relativo à situação que permitirá melhores condições de dispersão 
atmosférica; cenário 2, associado à situação que permitirá piores condições de dispersão 
atmosférica. 

Da análise dos resultados obtidos, provenientes das simulações do modelo, verifica-se que, para 
os cenários analisados, de acordo com os pressupostos referidos de tráfego e meteorologia, as 
concentrações estimadas apontam para valores inferiores aos valores limite legislados, em relação 
ao poluente em análise (PM10). Contudo, os níveis de PM10 de fundo não foram introduzidos no 
modelo, sendo que, as concentrações associadas à estação de fundo mais próxima (Chamusca) 
poderiam ter sido consideradas nas simulações. Desta forma, os níveis de PM10 apresentados 
estão subestimados. Ainda assim, o estudo refere que, adicionalmente aos valores obtidos, 
somando um valor de 20 µg/m3 (concentração de fundo), o valor final não resultaria em 
excedência ao respectivo valor normativo.  

Mediante os valores obtidos das simulações, não são previstos impactes negativos significativos na 
qualidade do ar do Sector em questão, nomeadamente, não se verificará a excedência dos valores 
limite legislados na situação de condições atmosféricas que não permitem a dispersão dos 
poluentes emitidos. 

3.6.3 Medidas de minimização 

� Criar ecrãs arbóreos com o intuito de minimizar a dispersão de poeiras para o exterior da 
concessão (manutenção da vegetação existente na envolvente da pedreira); 

� Garantir que o transporte de materiais se efectua sempre de forma acondicionada, reduzindo-
se a emissão de poeiras; 

� Limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria 
e de veículos afectos à pedreira; 

� Limitar a velocidade de circulação dos veículos nos caminhos não pavimentados, em particular 
nos períodos secos do ano; 

� Optimizar os circuitos de circulação nos caminhos de acesso às pedreiras. 

3.7 AMBIENTE SONORO 
3.7.1 Caracterização da Situação de Referência 

As principais fontes emissoras de ruído identificadas no Sector do Arrimal, nomeadamente na 
proximidade das povoações de Casal de Vale de Ventos e Portela Nova, estão associadas ao 
tráfego rodoviário que circula nas estradas locais e ao normal funcionamento das pedreiras deste 
Sector. Na proximidade da povoação de Portela do Pereiro o ambiente sonoro é essencialmente 
influenciado pelas pedreiras pertencentes a este Sector. 

Para a caracterização do ambiente sonoro foram efectuadas medições dos níveis sonoros em 2 
pontos, durante o período diurno: Local 4 – moradia localizada na povoação de Casal de Vale 
Ventos, a cerca de 100 metros de distância da pedreira AR15 e Local 5 – moradia localizada na 
povoação de Portela Nova, a cerca de 100 metros da pedreira AR10.  

De acordo com o EIA, os municípios de Alcobaça e Porto de Mós não efectuaram a classificação 
das zonas, de acordo com o D.L. n.º 292/2000, de 14 de Novembro. No entanto, as explorações 
em estudo encontram-se inseridas no PNSAC, pelo que se configura como provável que a 
respectiva zona em causa, venha a ter a classificação acústica correspondente à de “zonas 
sensíveis”. Assim, o EIA considerou que o Local 4 e Local 5, são equiparados a zona sensível.  
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No que concerne ao tráfego de camiões, foi estimado, para este Sector, em 70 camiões mês, 
distribuídos pelas 20 pedreiras aderentes ao EIA. Estes movimentos apenas ocorrem no período 
diurno e não têm grande significado face ao volume de tráfego rodoviário mensal que circula nas 
vias locais próximas dos receptores sensíveis. 

3.7.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes no ruído ambiente local associados à movimentação de camiões, no Sector do 
Arrimal, são pouco significativos, exceptuando a AR10 e AR15. 

AR10 - verifica-se o cumprimento do critério de exposição máxima, no entanto, verifica-se o 
incumprimento do critério de incomodidade no receptor identificado por Local 5 (zona de Portela 
do Pereiro/Portela Nova). Este incumprimento é consequência do ruído gerado pelas máquinas de 
serrar pedra e normal funcionamento da pedreira. 

AR15 - verifica-se que os valores obtidos,– Local 4 (junto à povoação de Casal de Vale Ventos), se 
encontram acima dos valores definidos tanto para o critério de exposição máxima, como para o 
critério de incomodidade. De acordo com o EIA, “esta situação é maioritariamente reflexo do 
tráfego rodoviário que circula na estrada local, EM 1354”, no entanto em visita ao local a CA 
verificou que esta situação, à semelhança do que acontece na AR10, se deve ao ruído gerado 
pelas máquinas de serrar pedra.  

3.7.3 Condicionantes 

� AR10 e AR15 - Previamente à fase de licenciamento do anexo de pedreira, apresentar à 
Autoridade de AIA, medidas que comprovem o cumprimento do critério de exposição máxima 
(n.º 3 do Art.º 4º do RLPS) e do critério de incomodidade (n.º 3 do Art.º 8º do RLPS). 

3.7.4 Medidas de minimização 

� Interditar a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora, 
garantida pelo fabricante; 

� Racionalizar a circulação dos veículos e maquinaria de apoio à exploração, organizando-os por 
forma a reduzir na fonte, a geração de ruído; 

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

� AR10 e AR15 – Limitar as operações na área de exploração relacionadas com a serração de 
pedra ao período entre as 7h e as 18h dos dias úteis. 

3.7.5 Planos de Monitorização 

AR10: verificar o cumprimento do Critério de Incomodidade definido no D.L. n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, de modo a minimizar os impactes detectados, a prevenir novos impactes e a adoptar de 
medidas de minimização complementares, em caso de incumprimento dos valores legais definidos. 
Realizar as amostragens junto ao receptor sensível (Local 5 – moradia localizada na povoação de 
Portela Nova, a cerca de 100 metros da pedreira). Consoante os resultados obtidos nas 
campanhas de monitorização, poderão ser definidos novos locais de amostragem. Este plano 
deverá ser realizado logo após o arranque da exploração, a fim de se verificar a eficácia do 
cumprimento das medidas de minimização propostas. Após a primeira amostragem, realizar este 
procedimento no mínimo uma vez por ano e o programa deverá ser mantido até a fase de 
recuperação e fecho do projecto. 

AR15: verificar o cumprimento do Critério de Incomodidade e Critério de Exposição Máxima 
definidos no D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, de modo a minimizar os impactes detectados, a 
prevenir novos impactes e a adoptar de medidas de minimização complementares, em caso de 
incumprimento dos valores legais definidos. Realizar as amostragens junto ao receptor sensível 
(Local 4 – moradia localizada na povoação de Casal de Vale Ventos, a cerca de 100 metros de 
distância da pedreira). Consoante os resultados obtidos nas campanhas de monitorização, poderão 
ser definidos novos locais de amostragem. Este plano deverá ser realizado logo após o arranque 
da exploração, a fim de se verificar a eficácia do cumprimento das medidas de minimização 
propostas. Após a primeira amostragem, realizar este procedimento no mínimo uma vez por ano e 
o programa deverá ser mantido até a fase de recuperação e fecho do projecto. 

Nota: deverão ser considerados no Programa de Monitorização a apresentar, os novos períodos de referência, 
novos indicadores (Ld, Lden, Ln) e os novos parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade (D), 
constantes no D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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3.8 QUADRO SOCIOECONÓMICO 
3.8.1 Caracterização da Situação de Referência 

Em Porto de Mós as explorações localizam-se na freguesia de Arrimal e em Alcobaça nas 
freguesias de Évora de Alcobaça e Turquel. Os principais aglomerados populacionais existentes são 
Arrimal, Portela do Pereiro, Casal de Vale Ventos e Portela Nova. Neste Sector  predominam as 
habitações unifamiliares, com espaços de cultivo anexos, para a prática de agricultura de 
subsistência. Para além desta actividade, a população dedica-se à indústria extractiva.  

Os aglomerados da envolvente das áreas de exploração são Arrimal, Portela do Pereiro, Casal de 
Vale Ventos e Portela Nova. De uma maneira geral, estes aglomerados apresentam características 
rurais, sendo comum existir pequenas áreas de extracção entre as habitações unifamiliares.   

Em termos de rede viária, o Sector é servido por caminhos não pavimentados, que encontram no 
CM1321 – Arrimal (EM1354) /Portela do Pereiro e no CM1322- Arrimal (EM1354)/Casal de Vale 
Ventos/Covão do Milho, que fazem a ligação ao IC2. O tráfego de camiões está estimado em 70 
camiões/mês, com um peso médio de 22t. 

Neste Sector as 20 explorações empregam 40 pessoas. 

Nos concelhos de Alcobaça e de Porto de Mós, a população activa(situada entre os 25 e os 65 
anos) representa cerca de, respectivamente,  60% e 58% da população total. O número de 
empresas sedeadas do sector primário, onde se inclui a indústria extractiva e transformadora, 
corresponde a 21% em Alcobaça e 11% em Porto de Mós. 

Face às exigências do mercado de emprego, as fracas habilitações literárias dos trabalhadores 
(predomina o ensino básico do primeiro ciclo) das pedreiras de calçada, torna difícil a sua 
integração noutros mercados de emprego em alternativa ao que actualmente detêm. 

3.8.2 Avaliação de Impactes 

Neste Sector está prevista a manutenção de todos os postos de trabalho, o que se considera um 
impacte positivo muito significativo ao nível do mercado de emprego. 

Quanto ao tráfego, não se prevê que com as ampliações propostas haja aumento, dado que as 
mesmas justificam-se pelo aumento da vida útil das pedreiras, o que se traduz na manutenção do 
tráfego actualmente existente. Assim, os impactes sobre a rede viária incidem sobre os caminhos 
que dão acesso ao IC2, com especial incidência para os atravessamentos dos aglomerados 
populacionais da Portela do Pereiro e Portela Nova, pelo CM1321 e de Cabeço de Vale Ventos, pelo 
CM1322. A passagem de camiões poderá contribuir para degradar o estado do pavimento destas 
vias de circulação, pelo que o impacte embora seja negativo não é significativo, se cumpridas as 
respectivas medidas de conservação. 

3.8.3 Medidas de minimização 

� Preferencialmente e sempre que possível devem ser utilizados caminhos e acessos que não 
atravessem as povoações. 

� Procurar programar a saída dos camiões utilizados no transporte do material extraído, fora dos 
períodos de maior ocupação da rede viária; isto é evitar circular ao fim da manhã e ao fim da 
tarde. 

� Cobertura da carga, aquando do transporte do material, para evitar emissão de poeiras. 

� Respeitar os limites das áreas de pedreira estipulados no Plano de Lavra e adoptar uma 
atitude de salvaguarda dos valores ambientais. 

� Manter as estradas, caminhos municipais e acessos em bom estado de conservação e 
segurança, em colaboração com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e demais entidades 
competentes, respeitando o seu traçado e características. 

� Adoptar medidas de segurança para terceiros no momento do transporte, manuseamento e 
utilização de explosivos nas operações de desmonte. 

3.9 PAISAGEM 
3.9.1 Caracterização da Situação de Referência 

A singularidade do substrato geológico do PNSAC origina uma tipologia de paisagem muito 
particular designada por “paisagem cársica”. Mas a humanização teve igualmente um importante 
papel na “construção” da identidade paisagística e cultural que individualiza a área em estudo do 
restante território nacional. 
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O crescente abandono das actividades agrícolas e sobretudo da pastorícia, a desactivação dos 
moinhos e a dispersão das áreas de extracção de pedra tem vindo a ter como consequências a 
degradação e desaparecimento de importantes referências da paisagem das serras de Aire e 
Candeeiros. 

No Arrimal predominam os arrelvados e os matos, com algumas manchas de carvalho, pinheiro e 
eucalipto pouco densas. Destacam-se, visualmente, neste Sector, as lagoas do Arrimal e os 
pequenos vales cársicos, elementos que contribuem para a diversificação/enriquecimento da 
paisagem. 

3.9.2 Avaliação de Impactes 

A exploração das pedreiras confere à paisagem nesses locais um aspecto de desorganização geral 
e de permanente alteração, sobretudo devido aos seguintes factores: 

� Destruição do coberto vegetal e escavação dos terrenos, implicando alterações na morfologia 
do local e o aparecimento de “feridas” na paisagem; 

� Presença de grandes volumes de escombros, que se destacam do relevo natural envolvente; 

� Presença de estaleiros, maquinaria de grande porte e de outros equipamentos e materiais 
diversos; 

� Movimentação de maquinaria para extracção da pedra e de grandes camiões para o seu 
transporte, com emissão de poeiras, aumento dos níveis sonoros e consequente sensação de 
intensiva actividade humana. 

Com base na caracterização paisagística realizada no EIA, identificaram-se os moinhos em Cabeço 
Gordo como a zona cujo enquadramento visual/qualidade paisagística será mais afectado 
negativamente pela criação de novas pedreiras ou pela expansão das existentes. 

Considera-se que a capacidade do território para “absorver” visualmente as pedreiras é bastante 
reduzida nas zonas de cumeada devido ao facto do coberto vegetal arbóreo ser bastante escasso e 
do relevo nas áreas em estudo definir bacias visuais de grande amplitude. Assim, as expansões e 
novas pedreiras com maior impacte serão as localizadas nas zonas do Cabeço Gordo e do Moinho 
da Portela. 

A abertura da pedreira AR13 e a ampliação da pedreira AR2 irá provocar um grande impacte visual 
sobre as povoações da Portela do Pereiro e do Arrimal, respectivamente. 

3.9.3 Medidas de minimização 

� Reposição e/ou construção dos muros de pedra ao longo dos caminhos de acessos à pedreira e 
nas parcelas de terreno em exploração, sempre que tal for legalmente possível (terrenos 
privados); 

� Manter os caminhos utilizados pelas viaturas que acedem à pedreira, da responsabilidade dos 
exploradores; 

� Proibir a abertura de novos caminhos; 

� A vegetação existente na envolvente das explorações deverá condicionar as espécies arbóreas 
a utilizar no PARP; 

� AR2 – Recuperação imediata da área de ampliação. 

3.10 PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 
3.10.1 Caracterização da Situação de Referência 

A metodologia aplicada para a caracterização da situação de referência consistiu numa pesquisa 
documental e bibliográfica da área em estudo e, posteriormente, na prospecção sistemática da 
área das pedreiras, o que se considera correcto.  

Em resultado dessa pesquisa é apresentado um breve enquadramento histórico da área do 
projecto e foram inventariadas 7 ocorrências patrimoniais situadas no Sector e envolvente. 
Destas, apenas 5 se situam dentro da área de estudo correspondendo a moinhos de vento. 
A área de estudo caracteriza-se pela existência de sítios de diferentes tipologia e cronologias, que 
denotam uma forte ocupação humana do território sobretudo nos períodos mais recuados. O 
interesse arqueológico da área encontra-se há muito documentado. 
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3.10.2 Avaliação de Impactes 

Uma vez que não se registaram vestígios arqueológicos na área de incidência do projecto 
considera-se ser pouco provável a existência de impactes negativos pelo que desse ponto de vista 
não existem inconvenientes à implementação do projecto. Não obstante, tendo em conta a área 
de implantação do projecto e sua envolvente bem como as suas características geológicas não é 
de excluir a possibilidade da existência de cavidades ou grutas com interesse arqueológico.  
3.10.3 Medidas de minimização 

� Aquando da abertura de novas frentes de exploração deverá ser efectuado o acompanhamento 
arqueológico dos trabalhos de desmatação; 

� Caso venham a ser detectadas no decurso das explorações cavidades cársicas, os proprietários 
deverão alertar o IPA e o PNSAC, de forma a se efectuar uma avaliação espeleo-arqueológica 
das mesmas; 

� AR5 e AR8: Deverá ser implementada uma área de protecção envolvente de 50 m 
relativamente às ocorrências patrimoniais identificadas (Moinho do Cabeço Gordo 1 (nº3), 
Moinho do Cabeço Gordo 2 (nº4) e Moinho da Portela (nº7). 

4. CONCLUSÃO 

Face às características do projecto e da área em estudo, a CA considerou como descritores 
fundamentais para a avaliação: Geologia e Geomorfologia, Ecologia, Instrumentos de Gestão do 
Território, Ambiente Sonoro e Quadro Sócio-Económico. 

Os pareceres individuais por exploração, constantes no Anexo I, serviram de apoio à decisão da 
CA. 

Assim, emite-se parecer favorável condicionado aos projectos de exploração AR1, AR3, AR8, AR14 
e AR15 às Medidas de Minimização preconizadas para cada um dos descritores. 

No que respeita aos projectos de exploração AR2, AR4, AR5, AR7, AR9, AR10, AR11, AR12, AR16, 
AR17 e AR18, emite-se parecer favorável condicionado às Medidas de Minimização preconizadas 
para cada um dos descritores, sendo desfavorável para as ampliações. 

Para as explorações AR6, AR13, AR19 e AR20 emite-se parecer desfavorável. 
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1. LOCALIZAÇÃO 

Neste Sector aderiram ao EIA 216 pedreiras distribuídas pelos concelhos de Porto de Mós e 
Santarém. A produção anual é estimada em cerca de 170000m3 de pedra de calçada, sendo que a 
área média de cerca de 8000m2. Este Sector contabiliza cerca de 651 postos de trabalho. 

No concelho de Porto de Mós as explorações situam-se nas freguesias da Mendiga e em S. Bento. 
A freguesia da Mendiga situa-se a cerca de 13Km a Sul de Porto de Mós, tem uma área de cerca 
de 2001ha, onde habitam cerca de 1106 habitantes. A freguesia de S. Bento tem cerca de 953 
habitantes e tem uma área de 3970ha. 

No concelho de Santarém, apenas existem explorações aderentes ao EIA na freguesia de 
Alcanede.  

Esta freguesia, situa-se a cerca de 26 km de distância da sua sede concelhia, conta.com 5 048 
habitantes, ocupa uma área de 10 618 ha, sendo a maior de todas as freguesias do concelho.  

 

Fig. 4 - Localização das Pedreiras do Sector de Planalto de Santo António (fonte: EIA) 
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2. SÍNTESE DE CARACTERIZAÇÃO DAS EXPLORAÇÕES 

 

SEM AMPLIAÇÃO COM AMPLIAÇÃO

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/ano) (m) (m) (anos) (anos) (x/ano) (mês)

PA1 Porto de Mós Sim 2.700 2.881 1402 409 0 2600 200 2,5 4 3 (aprox. 2008) 16 (aprox. 2024) Não 1 1
PA2 Porto de Mós Sim 6.025 8.261 1724 1284 1284 0 200 4,5 4,5 32 (aprox. 2037) Sim 2 2 1
PA3 Porto de Mós Sim 5.000 5.019 294 0 0 2000 150 4 7 3 (aprox. 2008) 47 (aprox. 2055) Não 1 2
PA4 Porto de Mós Sim 2.000 5.823 3820 0 0 1000 300 5,5 5,5 27 (aprox. 2032) 9 (aprox. 2041) Sim 3 3 1
PA5 Porto de Mós Sim 5.000 6.461 3390 0 0 854 600 5 5 11 (aprox. 2016) 4 (aprox. 2020) Não 6 2
PA6 Porto de Mós Sim 5.950 6.448 1568 944 944 2250 300 4 10 29 (aprox. 2034) 30 (aprox. 2064) Sim 12 4 1
PA7 Porto de Mós Sim 2.000 2.000 2000 0 0 9820 600 5 5 7 (aprox. 2012) 32 (aprox. 2044) Sim 3
PA8 Porto de Mós Sim 5.874 7.628 2882 0 0 5478 2000 3 6 7 (aprox. 2012) 8 (aprox. 2020) Não 8 3
PA9 Porto de Mós Sim 4.700 5.955 1481 3913 3913 3140 400 3 3 3 (aprox. 2008) 7 (aprox. 2015) Não 2 1
PA10 Porto de Mós Sim 3.150 7.481 2337 3859 3859 3000 250 6 6 11 (aprox. 2016) 22 (aprox. 2038) Sim 12 1 3
PA11 Porto de Mós Sim 4.230 5.418 1680 933 933 0 500 4 4 3 (aprox. 2008) Não 4 4
PA12 Porto de Mós Sim 13.680 15.924 7584 0 0 3000 400 9 9 65 (aprox. 2070) 20 (aprox. 2090) Não 11 7
PA13 Porto de Mós Sim 10.200 12.667 4549 0 0 2630 2000 6 10 8 (aprox. 2013) 4 (aprox. 2017) Sim 12 4
PA14 Porto de Mós Sim 3.405 4.563 1573 0 0 1030 150 2 2 9 (aprox. 2014) 4 (aprox. 2018) Não 1 1
PA15 Porto de Mós Sim 5.000 6.509 2897 0 0 0 500 3 6 16 (aprox. 2021) Não 1 2
PA16 Porto de Mós Sim 5.300 6.074 3020 0 0 0 150 3,5 10 48 (aprox. 2053) Não 1 2
PA17 Porto de Mós Sim 2.700 3.313 136 2110 2110 0 200 1,5 4 7 (aprox. 2012) Não 1 1
PA18 Porto de Mós Sim 4.500 4.503 2345 0 0 0 150 3 7  26 (aprox. 2031) Sim 1 13
PA19 Porto de Mós Sim 4.700 4.709 2523 1866 0 0 120 4 4 13 (aprox. 2018) Não 1 2
PA20 Porto de Mós Sim 6.709 9.853 4155 1555 1555 5000 1500 4 9 7 (aprox. 2012) 15 (aprox. 2027) Não 10 5
PA21 Porto de Mós Sim 6.600 6.600 5015 867 0 4000 450 6,5 10 38 (aprox. 2043) 35 (aprox. 2078) Sim 2 3
PA22 Porto de Mós Sim 5.500 5.545 3389 0 0 2500 450 6,5 10 33 (aprox. 2038) 23 (aprox. 2061) Não 3 1
PA23 Porto de Mós Sim 5.710 5.836 1869 0 0 0 450 3,5 3,5 14 (aprox. 2019) Não 4 3
PA24 Porto de Mós Sim 4.400 5.460 1576 0 0 0 250 2,5 5 28 (aprox. 2033) Não 4 3
PA25 Porto de Mós Sim 2.850 7.153 2162 0 0 2850 900 6 6 16 (aprox. 2021) 8 (aprox. 2029) Sim 2 4 2
PA26 Porto de Mós Não 15.440 0 0 0 0 800 10 10 77 (aprox. 2082) Sim 12 4
PA27 Porto de Mós Sim 4.900 6.147 3871 0 0 20000 2000 8 10 6 (aprox. 2011) 40 (aprox. 2051) Sim 12 11 7
PA28 Porto de Mós Sim 3.600 5.832 3044 0 0 11000 1000 7 10 5 (aprox. 2010) 44 (aprox. 2054) Sim 10 5 5
PA29 Porto de Mós Sim 2.000 3.663 1522 0 0 0 350 6 7,5 8 (aprox. 2013) Sim 3 1 1
PA30 Porto de Mós Sim 2.000 2.750 905 0 0 0 250 5,5 5,5 18 (aprox. 2023) Sim 12 1 1
PA31 Porto de Mós Sim 3.000 3.190 1599 0 0 1470 350 5 5 8 (aprox. 2013) 6 (aprox. 2019) Sim 2 1 1
PA32 Porto de Mós Sim 2.850 10.982 4855 2094 2094 3000 1750 4 4 7 (aprox. 2012) 4 (aprox. 2016) Sim 8 4
PA33 Porto de Mós Sim 3.200 4.490 876 531 0 2000 250 3 10 53 (aprox. 2058) 32 (aprox. 2090) Sim 12 1 1
PA34 Porto de Mós Sim 3.500 5.433 4537 0 0 2090 750 6 10 15 (aprox. 2020) 8 (aprox. 2028) Sim 2 4 0
PA35 Porto de Mós Sim 4.400 7.844 3798 3430 3430 0 400 4,5 10 28 (aprox. 2033) Sim 3 2 1
PA36 Porto de Mós Sim 5.847 9.025 4268 2301 2301 5000 1500 3 10 12 (aprox. 2017) 13 (aprox. 2030) Não 4 3
PA37 Porto de Mós Sim 5.080 5.102 1498 727 727 0 50 3 4 55 (aprox. 2060) Não 1 1
PA38 Porto de Mós Sim 4.290 5.772 3041 0 0 4000 400 3,5 10 22 (aprox. 2027) 30 (aprox. 2057) Não 2 1
PA39 Porto de Mós Sim 7.000 8.711 3637 0 0 0 350 3 3,5 4 (aprox. 2009) Não 2 1
PA40 Porto de Mós Sim 3.000 8.012 2032 0 0 3000 800 4 7 5 (aprox. 2010) 8 (aprox. 2018) Não 4 3
PA41 Porto de Mós Sim 4.000 7.231 1032 2749 2749 0 500 4 5 3 (aprox. 2008) Não 4 4
PA42 Porto de Mós Sim 3.300 7.641 3633 0 0 10400 850 4,5 7 9 (aprox. 2014) 34 (aprox. 2049) Sim 4 3 3
PA43 Porto de Mós Sim 2.100 2.526 434 0 0 380 500 2,5 4 5 (aprox. 2010) 1 (aprox. 2011) Não 0,5 0
PA44 Porto de Mós Sim 3.000 3.874 1540 0 0 1000 500 4,5 6 5 (aprox. 2010) 5 (aprox. 2015) Não 4 3
PA45 Porto de Mós Sim 5.000 7.683 3533 0 0 0 700 5 10 12 (aprox. 2017) Não 4 3
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SEM AMPLIAÇÃO COM AMPLIAÇÃO

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/ano) (m) (m) (anos) (anos) (x/ano) (mês)

PA46 Porto de Mós Sim 3.000 5.363 1750 0 0 2300 200 2,5 2,5 1 (aprox. 2006) 10 (aprox. 2015) Não 1 0
PA47 Porto de Mós Sim 4.000 5.577 2551 842 842 3000 500 3 7 8 (aprox. 2013) 17 (aprox. 2030) Não 3
PA48 Porto de Mós Sim 3.000 4.513 683 0 0 1200 400 0,5 5 16 (aprox. 2021) 5 (aprox. 2026) Não 3
PA49 Porto de Mós Sim 18.196 20.198 11993 0 0 1400 200 5 10 168 (aprox. 2173) 17 (aprox. 2190) Não 4 7
PA50 Porto de Mós Sim 2.930 3.909 2150 0 0 2000 100 1 2,5 10 (aprox. 2015) 15 (aprox. 2030) Não 1 2
PA51 Porto de Mós Sim 22.200 22.000 920 7179 7180 0 450 3,5 3,5 33 (aprox. 2038) Não 2 3
PA52 Porto de Mós Sim 5.150 10.901 4587 0 0 4300 1500 5,5 5,5  9 (aprox. 2014) 9 (aprox. 2023) Sim 9 6 6
PA53 Porto de Mós Sim 9.270 9.717 5281 0 0 650 1400 5,5 10 24 (aprox. 2029) 2 (aprox. 2031) Sim 8 8 3
PA54 Porto de Mós Sim 2.000 2.158 549 0 0 1000 200 5 5 22 (aprox. 2027) 13 (aprox. 2040) Não 1 1
PA55 Porto de Mós Sim 3.000 3.065 1151 0 0 9600 750 5 10 4 (aprox. 2009) 38 (aprox. 2047) Sim 2 8 4
PA56 Porto de Mós Sim 3.000 4.078 1900 0 0 3000 650 4 4 3 (aprox. 2008) 6 (aprox. 2014) Sim 12 4 2
PA57 Porto de Mós Sim 2.600 3.764 1608 2149 0 5000 300 3 3 1 (aprox. 2006) 21 (aprox. 2026) Sim 1
PA58 Porto de Mós Sim 5.712 9.678 5773 0 0 4000 1400 10 10 24 (aprox. 2029) 17 (aprox. 2046) Sim 12 8 4
PA59 Porto de Mós Sim 7.914 5259 0 0 4000 500 10 10 34 (aprox. 2039) 33 (aprox. 2072) Sim 4 4 2
PA60 Porto de Mós Sim 5.770 8.238 5105 0 0 2400 1500 5 8 14 (aprox. 2019) 6 (aprox. 2026) Não 8 6
PA61 Porto de Mós Sim 3.940 4.678 1458 0 0 0 200 3,5 3,5 24 (aprox. 2029) Sim 3 4 1
PA62 Porto de Mós Sim 3.850 3.851 1686 0 0 0 200 3,5 3,5 14 (aprox. 2019) Sim 3 4 1
PA63 Porto de Mós Sim 4.836 6.886 2190 0 0 0 250 5 7 35 (aprox. 2040) Sim 2 2 3
PA64 Porto de Mós Sim 3.690 4.521 1585 0 0 2000 250 5,5 7 23 (aprox. 2028) 6 (aprox. 2026) Não 1 1
PA65 Porto de Mós Sim 6.483 6.656 4167 0 0 3000 250 3,5 8 30 (aprox. 2035) 39 (aprox. 2074) Sim 3 2 6
PA66 Porto de Mós Sim 3.575 8.609 3628 2608 2608 0 550 6 6 14 (aprox. 2019) Sim 3 2 1
PA67 Porto de Mós Sim 2.160 4.245 2454 0 0 7800 1000 6 8 10 (aprox. 2015) 44 (aprox. 2059) Sim 12 4 1
PA68 Porto de Mós Sim 5.140 5.140 973 1936 0 0 150 1,5 5 69 (aprox. 2074) Não 5
PA69 Porto de Mós Sim 10.000 17.095 3562 5547 5547 2000 1700 6 7 1(aprox. 2006) 6 (aprox. 2012) Sim 11 10 4
PA70 Porto de Mós Sim 8.485 13.972 6978 1119 1119 10000 700 8 8 20 (aprox. 2025) 46 (aprox. 2071) Sim 4 12 11
PA71 Porto de Mós Sim 22.378 32.705 16115 8603 8661 0 1250 9,5 10 26 (aprox. 2031) Sim 12 22 7
PA72 Porto de Mós Sim 6.500 6.435 5060 0 0 0 250 9,5 10 63 (aprox. 2068) Sim 12 5
PA73 Porto de Mós Sim 4.500 4.506 4506 0 0 0 650 2 10 16 (aprox. 2021) Não 7
PA74 Porto de Mós Sim 4.000 6.406 1761 0 0 0 650 7 10 8 (aprox. 2013) Não 7
PA75 Porto de Mós Sim 3.100 3.650 2435 0 0 1000 1500 5,5 7 2 (aprox. 2007) 2 (aprox. 2009) Não 1
PA76 Porto de Mós Sim 3.100 3.725 2374 0 0 2900 350 5,5 10 16 (aprox. 2021) 25 (aprox. 2046) Sim 12 2 1
PA77 Porto de Mós Sim 5.658 5.660 2115 0 0 1000 250 6 10 44 (aprox. 2049) 12 (aprox. 2061) Sim 10 4 2
PA78 Porto de Mós Sim 5.600 6.699 2999 670 670 5000 450 5 7 5 (aprox. 2010) 32 (aprox. 2042) Sim 3 4 2
PA79 Porto de Mós Sim 8.943 9.608 658 5773 5773 700 1500 5,5 7 2,5 (aprox. 2007) 1,5 (aprox. 2008) Não 22 5
PA80 Porto de Mós Não 2.866 0 0 0 0 800 7 7 15 (aprox. 2020) Não 6
PA82 Porto de Mós Sim 5.000 6.204 5103 0 0 2000 280 4 10 28 (aprox. 2033) 14 (aprox. 2047) Sim 1 4 1
PA84 Porto de Mós Sim 2.700 4.255 1501 0 0 2000 650 6 10 13 (aprox. 2018) 12 (aprox. 2030) Sim 2 6 2
PA85 Porto de Mós Sim 3.700 4.500 828 0 0 0 500 2 2 1 (aprox. 2006) Sim 2 2 2
PA86 Porto de Mós Sim 5.710 7.308 502 5309 5309 6000 600 2,5 2,5 4 (aprox. 2009) 15 (aprox. 2024) Não 4 1
PA87 Porto de Mós Sim 3.480 3.481 980 0 0 0 500 2 6 14 (aprox. 2019) Não 1 3
PA88 Porto de Mós Sim 5.200 6.782 1275 0 0 5000 650 3 3 6 (aprox. 2011) 9 (aprox. 2020) Sim 2 4 7
PA89 Porto de Mós Sim 6.500 7.612 5016 0 0 0 500 2 2 20 (aprox. 2025) Não 8 3
PA106 Porto de Mós Sim 1.500 3.267 1447 0 0 7000 350 6 6 6 (aprox. 2011) 36 (aprox. 2047) Sim 2 5 2
PA145 Porto de Mós Sim 10.843 10.849 4258 0 0 1900 400 7 10 16 (aprox. 2021) 10 (aprox. 2031) Não 4 7
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SEM AMPLIAÇÃO COM AMPLIAÇÃO

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/ano) (m) (m) (anos) (anos) (x/ano) (mês)

PA134 Santarém Sim 12.950 22.332 3802 11038 11038 8740 4200 6 8 4 (aprox. 2009) 8 (aprox. 2017) Sim 36 30 6
PA135 Santarém Sim 2.048 2.280 1291 0 0 700 100 5 5 10 (aprox. 2015) 14 (aprox. 2029) Não 2 1
PA136 Santarém Sim 8.261 8.265 4139 2652 3058 2500 350 7 7 22 (aprox. 2027) 35 (aprox. 2062) Não 4 1
PA137 Santarém Sim 7.622 3.592 1866 397 397 0 250 7,5 7,5 36 (aprox. 2041) Não 4 2
PA138 Santarém Sim 2.800 3.724 1913 0 0 2300 1000 12 10 4 (aprox. 2009) 11 (aprox. 2020) Não 4 3
PA139 Santarém Sim 9.697 13.267 2878 3932 3932 0 600 2 4 16 (aprox. 2021) Não 5
PA140 Santarém Sim 4.610 7.291 3220 0 0 1400 600 4 4 3 (aprox. 2008) Não 18 5
PA141 Santarém Sim 19.744 21.348 12161 1238 1238 0 2300 4 8,5 26 (aprox. 2031) Sim 12 12 7
PA142 Santarém Sim 12.152 13.675 4212 0 0 6000 800 2,5 8,5 27 (aprox. 2032) 15 (aprox. 2047) Não 4 5
PA143 Santarém Sim 7.900 9.852 2646 1707 1707 6000 800 5 5 5 (aprox. 2010) 15 (aprox. 2025) Sim 48 8 3
PA144 Santarém Sim 5.073 6.177 3443 0 0 2500 800 5,5 8 19 (aprox. 2024) 12 (aprox. 2036) Não 8 2
PA146 Santarém Sim 2.287 4.970 3115 640 640 0 300 1 2 13 (aprox. 2018) Não 1 1
PA147 Santarém Sim 7.750 19.991 10308 2315 2315 4000 1200 8 8 6 (aprox. 2011) 19 (aprox. 2030) Não 12 5
PA148 Santarém Sim 2.700 3.575 234 1614 1614 3250 700 5 5 7 (aprox. 2012) Sim 1 6 2
PA149 Santarém Sim 4.627 6.334 1555 0 0 3900 400 5 10 21 (aprox. 2026) 49 (aprox. 2075) Não 2 2
PA150 Santarém Não 25.426 12254 0 1238 12000 1000 8 8 5 (aprox. 2010) 38 (aprox. 2048) Sim 24 12 9
PA151 Santarém Sim 3.000 4.238 2543 1176 1176 3000 2250 6,5 6,5 1 (aprox. 2006) 4 (aprox. 2010) Sim 12 14 6
PA153 Santarém Não 14.243 0 0 0 0 2000 0 5 18 (aprox. 2023) Sim 12 1 6
PA154 Santarém Não 13.447 2177 3382 3382 1000 1100 5 6 9 (aprox. 2014) 2 (aprox. 2016) Sim 5 4 4
PA155 Santarém Não 17.471 0 0 0 0 1500 0 6 42 (aprox. 2047) Sim 1 5
PA156 Santarém Não 9.198 0 0 0 0 500 0 10 74 (aprox. 2079) Eventual 4
PA157 Santarém Sim 2.700 8.411 3305 0 0 6000 2000 6 6 8 (aprox. 2013) Sim 112 8 7
PA158 Santarém Sim 5.000 12.400 4143 2555 2555 2000 1800 6 6 5 (aprox. 2010) 2 (aprox. 2012) Sim 12 12 8
PA159 Santarém Sim 8.400 11.369 1887 5790 5790 3000 1000 6 6 2 (aprox. 2007) 6 (aprox. 2013) Sim 12 12 8
PA160 Santarém Sim 3.250 4.257 2006 0 0 2000 400 5 5 5 (aprox. 2010) 13 (aprox. 2023) Sim 24 4 2
PA161 Santarém Sim 960 3.153 1652 397 361 500 450 5,5 5,5 2 (aprox. 2007) 3 (aprox. 2010) Não 8 3
PA162 Santarém Sim 2.665 3.332 1458 489 492 2500 750 5 7 2 (aprox. 2007) 9 (aprox. 2016) Sim 6 8 4
PA163 Santarém Sim 3.800 4.673 942 804 804 1200 1930 6 8 3 (aprox. 2008) 3 (aprox. 2011) Sim 56 13 5
PA164 Santarém Sim 5.000 6.653 1881 0 0 1460 820 8 10 6 (aprox. 2011) 9 (aprox. 2020) Sim 100 6 5
PA165 Santarém Sim 5.675 12.880 2536 4790 4790 2500 1500 8 8 1 (aprox. 2006) 4 (aprox. 2010) Sim 100 20 7
PA166 Santarém Sim 5.200 5.205 1870 0 0 3000 2500 11 10 6 (aprox. 2011) 6 (aprox. 2017) Sim 130 8 7
PA167 Santarém Sim 7.600 7.604 1752 847 847 3000 850 9 9 10 (aprox. 2015) 19 (aprox. 2034) Não 8 5
PA168 Santarém Sim 5.000 6.243 1963 0 0 2900 350 10 10 10 (aprox. 2015) 33 (aprox. 2048) Sim 10 12 6
PA169 Santarém Sim 400 6.500 1595 1340 1340 4000 1500 9 10 4 (aprox. 2009) 16 (aprox. 2025) Sim 5 4 2
PA170 Santarém Sim 1.700 4.260 1530 1712 1712 3450 1100 7 7 3 (aprox. 2008) 11 (aprox. 2019) Sim 120 6 3
PA171 Santarém Sim 1.625 2.825 1273 0 0 2300 2000 6 6 1 (aprox. 2006) 4 (aprox. 2010) Sim 56 4 4
PA172 Santarém Sim 4.500 7.550 4981 0 0 2500 550 7 7 9 (aprox. 2014) 16 (aprox. 2030) Sim 15 12 7
PA173 Santarém Sim 5.175 7.310 2536 0 0 600 3000 8 8 2 (aprox. 2007) 1 (aprox. 2008) Sim 56 4 4
PA174 Santarém Sim 3.300 5.724 1887 748 748 2900 250 5 10 55 (aprox. 2060) 58 (aprox. 2118) Sim 12 12 4
PA175 Santarém Sim 2.700 3.756 2043 0 0 0 500 7 7 7 (aprox. 2012) Não 4 8
PA176 Santarém Sim 6.000 9.310 4557 0 0 2000 400 6 10 46 (aprox. 2051) 25 (aprox. 2076) Sim 4 6 3
PA177 Santarém Sim 7.400 8.055 3909 0 0 1600 1400 6,5 6,5 3 (aprox. 2008) 2 (aprox. 2010) Sim 40 12 7
PA178 Santarém Sim 5.950 7.532 2362 542 542 0 350 3 4,5 26 (aprox. 2031) Sim 6 4 5
PA179 Santarém Sim 3.200 4.078 888 1627 1627 2400 500 6 6 3 (aprox. 2008) 6 (aprox. 2014) Sim 24 4 4
PA180 Santarém Sim 7.500 7.510 2165 0 0 2500 600 5 5 25 (aprox. 2030) 10 (aprox. 2040) Sim 12 6 3
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SEM AMPLIAÇÃO COM AMPLIAÇÃO

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/ano) (m) (m) (anos) (anos) (x/ano) (mês)

PA181 Santarém Sim 7.400 7.471 5254 0 0 2000 450 5,5 10 21 (aprox. 2026) 9 (aprox. 2035) Sim 15 10 4
PA182 Santarém Sim 12.070 16.411 7030 0 0 4000 1700 6 10 29 (aprox. 2034) 14 (aprox. 2048) Sim 4 10 5
PA183 Santarém Sim 9.500 18.096 3520 0 0 9000 500 9 10 77 (aprox. 2082) 135 (aprox. 2217) Não 12
PA184 Santarém Sim 5.200 8.577 1370 0 0 0 500 5,5 8 36 (aprox. 2041) Sim 24 3 3
PA185 Santarém Sim 8.100 8.107 439 0 0 0 1200 2 10 40 (aprox. 2045) Não 3 2
PA186 Santarém Sim 2.800 2.818 1534 195 195 2000 400 3 6 7 (aprox. 2012) 12 (aprox. 2024) Sim 4 10 1
PA187 Santarém Sim 6.300 8.388 3360 1050 0 2000 300 4,5 9 40 (aprox. 2045) 18 (aprox. 2063) Não 2 1
PA188 Santarém Sim 13.000 20.315 5814 8448 6707 2000 350 4,5 4,5 21 (aprox. 2026) 13 (aprox. 2039) Não 8 3
PA189 Santarém Sim 8.500 16.033 5087 5951 6888 0 1300 8 8 19 (aprox. 2024) Não 4 3
PA190 Santarém Sim 10.440 10.450 546 0 0 5000 1300 1,5 10 48 (aprox. 2053) 23 (aprox. 2076) Não 4 3
PA191 Santarém Sim 5.000 5.412 2802 720 720 6000 500 6,5 6,5 10 (aprox. 2015)  23 (aprox. 2038) Sim 24 6 8
PA192 Santarém Sim 2.300 3.822 652 0 0 3700 800 2,5 7 13 (aprox. 2018) 16 (aprox. 2034) Não 0
PA193 Santarém Sim 3.575 11.768 2184 3306 3306 4000 500 5 10 46 (aprox. 2051) 28 (aprox. 2079) Sim 12 6
PA194 Santarém Sim 5.000 10.059 2267 3524 3524 5000 2500 4 4 3 (aprox. 2008) 6 (aprox. 2014) Sim 2 12 5
PA195 Santarém Sim 6.000 6.013 522 0 0 0 500 1,5 10 11 (aprox. 2016) Não 7
PA196 Santarém Sim 4.480 5.402 4035 0 0 4000 400 5 6 19 (aprox. 2024) 24 (aprox. 2048) Não 6 1
PA197 Santarém Sim 9.075 14.929 7807 3812 3812 3100 950 5 6,5 16 (aprox. 2021) 11 (aprox. 2032) Não 6 3
PA198 Santarém Sim 6.300 8.833 3166 522 0 4300 2000 5 5 5 (aprox. 2010) 7 (aprox. 2017) Sim 4 8 5
PA199 Santarém Sim 8.575 11.945 1697 3181 3181 5000 350 4 4 8 (aprox. 2013) 28 (aprox. 2041) Sim 1 1 5
PA200 Santarém Sim 3.000 3.024 579 0 0 1370 350 3 3 9 (aprox. 2014) 5 (aprox. 2019) Sim 6 1 5
PA201 Santarém Sim 6.300 9.549 4251 646 646 0 450 6,5 6,5 14 (aprox. 2019) Sim 2 4 2
PA202 Santarém Sim 4.000 7.680 2204 1131 1131 1300 300 6 9 8 (aprox. 2013) 10 (aprox. 2023) Sim 2 4 4
PA203 Santarém Sim 6.375 12.632 5744 0 0 2700 650 10 10 34 (aprox. 2039) 13 (aprox. 2052) Não 8 4
PA204 Santarém Sim 5.692 5.790 3084 0 0 3000 200 3 5 48 (aprox. 2053) 37 (aprox. 2090) Não 4 7
PA205 Santarém Sim 3.620 3.621 238 1241 1242 5000 500 3 10 19 (aprox. 2024) 45 (aprox. 2069) Sim 5 6
PA207 Santarém Sim 4.050 4.801 1628 0 0 3500 2000 3 4,5 3 (aprox. 2008) 5 (aprox. 2013) Sim 4 5
PA208 Santarém Sim 12.225 13.554 6833 0 0 0 150 7,5 10 56 (aprox. 2061) Não 12 6
PA209 Santarém Sim 4.750 4.753 1533 0 0 2600 150 3 10 102 (aprox. 2107) 78 (aprox. 2185) Não 12 6
PA210 Santarém Sim 10.600 6.086 3163 0 0 0 200 4 10 91 (aprox. 2096) Sim 1 12 6
PA211 Santarém Não 6.207 0 0 0 0 1500 0 10 17 (aprox. 2022) Sim 3
PA212 Santarém Sim 6.900 6.905 1685 0 0 1700 2500 6 10 10 (aprox. 2015) 4 (aprox. 2019) Sim 12 12
PA214 Santarém Sim 11.160 14.126 4483 0 0 2100 2500 2 10 9 (aprox. 2014) 4 (aprox. 2019) Sim 12 12
PA215 Santarém Não 19.820 5682 0 0 0 3300 4 10 25 (aprox. 2030) Sim 12 0
PA216 Santarém Sim 5.650 6.823 3851 0 0 5000 2000 9 10 6 (aprox. 2011) 12 (aprox. 2023) Sim 43 12 6
PA217 Santarém Sim 2.000 6.325 4112 0 0 1800 1300 3 3 3 (aprox. 2008) 2 (aprox. 2010) Sim 1 12 6
PA219 Santarém Sim 3.839 4.007 1399 0 0 5000 350 2 10 53 (aprox. 2058) 71 (aprox. 2129) Não 1
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3. ANÁLISE ESPECÍFICA 

3.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
3.1.1 Caracterização da Situação de Referência  

O Maciço Calcário Estremenho é o mais importante conjunto calcário português, devendo a sua 
individualidade a diversas características particulares como a natureza das rochas que o compõem, 
essencialmente calcária, a sua altura face aos terrenos vizinhos, a ausência de cursos de água 
permanentes à superfície, a presença de uma multitude de formas cársicas superficiais e 
profundas, para além de aspectos climáticos próprios, de uma cobertura vegetal típica e de uma 
singular ocupação humana. 

A área de exploração de pedra para calçada à portuguesa do Planalto de Santo. António situa-se 
na extremidade Sudoeste desta subunidade do Maciço Calcário Estremenho. Este Planalto é 
característico pelo seu basculamento para Sudoeste e é constituído por calcários do Jurássico 
Médio. Ao nível do endocarso, existem aqui mais de uma centena de cavidades. 

Em todos os Sectores existem elementos do património geológico e geomorfológico que importa 
preservar. Estes valores condicionam assim, quer a implantação de novas pedreiras, quer a 
expansão das já existentes e resumem-se a campos de lapiás, dolinas, algares, lapas, cornijas, 
escarpados, arribas fósseis, vales e depressões cársicas. 

No domínio da Paleontologia é de realçar a existência da Jazida de Icnofósseis de Vale de Meios e 
Algar dos Potes (proximidade das PA93 a PA96, PA118, PA119, PA196 a PA199, PA204, PA205 e 
PA207a PA209). 

3.1.2 Avaliação de Impactes 

No que toca à alteração do património geológico os impactes são, proporcionalmente e tendo em 
conta cada pedreira de per si, pouco importantes, mas, dada a simultaneidade de laboração das 
explorações, assumem proporção assinalável. Ocorre degradação das formas e é alterada ou 
impedida a percepção dos conjuntos morfológicos. Deste modo, no início da escavação e durante a 
exploração os impactes são negativos, directos e, embora de média magnitude, têm elevada 
significância, já que estão em causa aspectos essenciais das características geomorfológicas da 
região. Estes efeitos ganham relevância logo a partir do início dos trabalhos, têm ocorrência certa 
e efeito localizado, embora de grande abrangência, mas cessam com a recuperação. 
Consequências idênticas têm a presença de instalações de apoio e de acessos, e o mesmo 
acontece ainda na fase de regularização do terreno. 

Deste modo, os elementos do património geológico e geomorfológico que condicionam a 
exploração, devem ser sujeitos a  faixas de protecção, sendo que no caso dos algares deverá ser 
estabelecida uma faixa de 50 metros. 

Por sua vez, as zonas sem património geológico e geomorfológico com relevância significativa, são 
as áreas atribuídas à exploração e alargamento das pedreiras e, por isso, as que ficarão sujeitas a 
maiores modificações pois ocorrerão alterações drásticas da morfologia e dos afloramentos 
geológicos. Os impactes são negativos, directos e elevados mas a sua significância, se bem que 
não se possa considerar baixa, pois há a possibilidade de serem atingidos elementos do património 
geológico importantes, é considerada média.  

No Sector  do Planalto de Santo António deverão ser consideradas os impactes específicos 
associados a elementos do património geológico devido à existência de algares numa proximidade 
inferior a 50m encontrar-se-iam condicionadas, impedidas de prosseguir e/ou aumentar a área de 
exploração, 33 pedreiras (PA1, PA2, PA10, PA12, PA13, PA14, PA21, PA23, PA24, PA25, PA29, 
PA82, PA83, PA85, PA89, PA97, PA98, PA99 PA111, PA113, PA114, PA117, PA123, PA128, PA185, 
PA186, PA190, PA195, PA196, PA204, PA205 e PA209). 

No entanto, o EIA atribui tratamento igual a: 

� valores patrimoniais potencialmente diferentes; 

� cavidades com sensibilidade diferente face à actividade extractiva; 

� pedreiras cujo métodos de exploração são diferentes (uso de explosivos como método de 
desmonte de rocha. 

Assim, nem todas as cavidades apresentam as mesmas características, bem como a existência de 
prolongamentos verticais, sub-verticais ou horizontais de desenvolvimento variável, associados 
aos algares e lapas, bem como a sua orientação espacial, volumetria e a relação com os planos de 
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lavra. Deste modo, deverá em fase de licenciamento ser apresentada a cartografia da cavidade, 
recorrendo a levantamento topográfico, em colaboração com o PNSAC, de forma a fazer prova da 
compatibilidade com o plano de pedreira. (Plano Avaliação/Monitorização Algares). 

De igual modo, também deverão se considerados os impactes relativos às seguintes explorações: 
PA8, onde se verifica que, a Norte da pedreira, incluindo uma parte da área pedida para 
ampliação, existe um campo de lapiás que importa preservar; PA31, PA32 e PA34 não se 
considera viável a ampliação para Oeste devido à existência de campos de lapiás; e PA86 a PA89, 
que estão limitadas por dolinas e campos de lapiás. 

Por outro lado, também são de realçar os eventuais efeitos positivos decorrentes directamente da 
exploração de pedra que permitem o descobrimento de novos elementos do património geológico. 

Assim, no domínio da Paleontologia é de realçar a existência da Jazida de Icnofósseis de Vale de 
Meios e Algar dos Potes (proximidade das PA93 a PA96, PA118, PA119, PA196 a PA199, PA204, 
PA205, PA207, PA208 e PA209) 

Já na pedreira PA173 foi encontrada pelo explorador uma jazida de fósseis de ossos de mamíferos 
de idade plistocénica, numa brecha que colmata um algar. 

3.1.3 Medidas de Minimização 

� Dar conhecimento ao PNSAC – para além das entidades previstas na lei - de qualquer tipo de 
achados paleontológicos que venham a ser encontrados em qualquer das explorações em 
análise neste EIA; 

� Sempre que se verifiquem as situações enunciadas acima, deverá ser adequada a lavra de 
forma a não pôr em risco esses achados; 

� Deverá ser comunicado ao PNSAC a descoberta de novas cavidades no âmbito dos trabalhos 
de lavra, devendo os mesmos ser condicionados na área envolvente até à avaliação da 
importância geológica da cavidade; 

� As pedreiras que recorrerem à utilização de explosivos como método de desmonte, e nas quais 
se verifica a existência de cavidades, deverão ser monitorizadas e proceder a um plano de 
fogo compatível com a preservação dos valores espeleológicos em causa; 

� PA173 - O explorador deverá condicionar a lavra na zona onde se deu o achado, através de 
uma zona de protecção de 10 metros de raio. Deverá ainda comunicar ao PNSAC a descoberta 
de outros achados. 

3.1.4 Plano de Avaliação/Monitorização de Algares 

PA10, PA14, PA21, PA23, PA24, PA29, PA82, PA85, PA89, PA113 e PA196: 

� Proceder à topografia e respectiva cartografia, até uma profundidade a estabelecer pelo 
PNSAC, de acordo com as características geológicas do sector, ou sub sector, e numa extensão 
correspondente à distância compreendida, entre a entrada da cavidade e a extremidade 
oposta da projecção em profundidade, do perímetro da lavra da, ou das “explorações” 
envolvidas; 

A cartografia deverá traduzir a morfologia da cavidade de acordo  - no mínimo -com o nível de 
rigor exigido para a classificação 4C, (CRISPIM,J.A. – 1985. “SÍMBOLOS CONVENCIONAIS 
PARA UTILIZAÇÃO EM TOPOGRAFIA ESPELEOLÓGICA”. Publicação Especial Nº 7, Sociedade 
Portuguesa de Espeleologia. Lisboa). 

3.2 RECURSOS HÍDRICOS 
3.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

O Sector do Planalto de Santo António está incluído na área atribuída à bacia de alimentação da 
nascente dos Olhos de Água do Alviela, situada 10 km a Sudoeste. A cerca de 5 ou 6 km do núcleo 
de pedreiras existe um conjunto de nascentes, Olho da Coutada de Cima, Olho da Mata, Olho da 
Mata do Xartinho e olho da Mata do Rei entre outras, que podem partilhar com a nascente do 
Alviela a mesma área de recarga, mas são activas apenas durante parte do ano hidrológico. 

A área de recarga é constituída por calcários do Jurássico médio e as nascentes ocorrem no 
contacto, normal ou por falha, destas rochas com as formações do Jurássico superior. 

Na área do Planalto de Santo António, as linhas de água associadas ao Vale de Mar e Vale dos 
Sobreiros, bem como os seus afluentes são, no seu conjunto inactivas e apenas têm ocorrência 
ocasional e em pequenas extensões dos seus talvegues. Nas restantes linhas de água o 
escoamento está igualmente dependente da ocorrência de precipitação intensa. 
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3.2.2 Avaliação de Impactes 

Genericamente as pedreiras existentes desenvolvem-se ao longo dos vales verificando-se que 
existem situações onde se verifica uma proximidade às zonas limite definidas para os vales ou 
mesmo a sua intercepção, sendo de evidenciar os casos das seguintes pedreiras: PA138, PA139, 
PA140, PA143, PA191, PA194, PA200, PA204, PA205, PA208, PA209, PA212, PA213 e PA214. 

As pedreiras deste sector exploram as formações do Jurássico médio, constituídas por calcários 
micríticos em bancadas finas, passando por vezes a calcários calciclásticos. Estão em geral 
inclinadas para Sudoeste e são cortadas por diáclases com direcções N-NW a W-NW. 

A decapagem ou o aprofundamento das pedreiras tem posto a descoberto vários fenómenos de 
carsificação subterrânea, em geral ao longo de diáclases e falhas. São também conhecidas galerias 
horizontais, em geral relacionadas com os ciclos de carsificação antigos. 

A exploração destas pedreiras produz uma grande quantidade de estéreis dado que em muitos 
locais o lapiás é profundo e está preenchido com terras rossas e materiais detríticos semelhantes. 
As condutas da zona vadosa são interceptadas, destruindo o epicarso, desorganizando a circulação 
subterrânea criando condições para a introdução de finos e desregulando os caudais que afluem ao 
aquífero.  

Este Sector está incluído na área atribuída à bacia de alimentação da nascente dos Olhos de Água 
do Alviela, situada 10 km a Sudoeste, pelo que estas nascentes e furos existentes a Sul Sudeste 
poderão ocorrer impactes negativos nestas captações, associados à actividade extractiva. 

Atendendo a que se regista uma grande concentração de pedreiras neste sector, com áreas de 
exploração com valores elevados, poderá perspectivar-se um impacte negativo de magnitude e 
significância moderadas. 

3.2.3 Medidas de minimização 

� Armazenar em aterros com taludes de reduzido declive e afastados das zonas de infiltração e 
zonas declive acentuado os resíduos vegetais e solos resultantes da decapagem dos terrenos 
na fase de escavação. 

� Os equipamentos a utilizar na actividade extractiva deverão estar em bom estado de 
funcionamento, devendo proceder-se à sua manutenção periódica; 

� Efectuar em oficinas especializadas os trabalhos de reparação, lubrificação e abastecimento 
dos equipamentos mecânicos; 

� Os óleos ou outros líquidos potencialmente poluentes deverão ser armazenados em recipientes 
fechados e em locais impermeabilizados; 

� Acondicionar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos em contentores próprios e encaminhá-
los para destino final adequado; 

� As eventuais instalações sanitárias a construir deverão drenar para fossas sépticas estanques 
a serem desactivadas na fase de desactivação/recuperação; 

� Proceder à escarificação das zonas compactadas antes da deposição dos estéreis no processo 
de recuperação paisagística. 

3.3 SOLOS E USO DOS SOLOS 
3.3.1 Caracterização da Situação de Referência 

Segundo o EIA, em termos de uso do solo, os matos representam a maior classe de uso ocupando 
cerca de 46% do território. Seguem-se as áreas de vegetação natural herbácea (18%), o uso 
agrícola e os incultos, ambos com 14% e por fim, a ocupação urbana, representando 7% da área 
do PNSAC. A ocupação florestal rasteira representa apenas 1%, enquanto que a arbórea, com 
20%, é dominada pelo pinheiro bravo, seguido do eucalipto. 

No Planalto de Santo António não existem explorações em zonas afectas à RAN, no entanto, há 
casos em que as explorações se localizam em terrenos adjacentes a zonas de vale e desta forma, 
na proximidade de solos classificados como tendo boa capacidade de uso agrícola. 

3.3.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre o solo ocorrerão durante o período de laboração, em consequência da remoção 
do solo existente e da criação da área de depósito de estéreis resultantes do processo extractivo. 
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A abertura de caminhos, bem como a alteração dos mesmos, conduzirão à compactação dos solos, 
à sua sujeição a maiores riscos de erosão e à sua contaminação por óleos e combustíveis 
resultantes de potenciais acidentes. Como consequência dessas acções poderão ocorrer perdas de 
solo e uma diminuição da sua qualidade pela compactação e potencial contaminação. 

3.3.3 Medidas de minimização 

A medida de mitigação mais importante para este descritor consiste na real implementação do 
PARP, onde são preconizadas acções de preservação e reconstituição do solo afectado e a sua 
subsequente revegetação com espécies autóctones. 

A reconversão da área e a viabilização de um sistema silvo-pastoril, económica e ambientalmente 
sustentável, minimizará os impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração, 
reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num impacte positivo significativo e permanente. 

Fase de exploração 

� Nas operações prévias à desmatação e decapagem deve proceder-se à remoção de matérias 
contaminantes no solo e limpeza superficial das áreas de depósito; 

� Armazenar temporariamente em pargas a camada de terra viva removida numa área 
preestabelecida, que terá de ser identificada no plano de pedreira, e limpa de vegetação. 
Posteriormente, essa terra viva será utilizada como última camada a sobrepor no âmbito da 
recuperação paisagística. 

� Tratar adequadamente estas pargas, de forma a manter a qualidade do solo, nomeadamente 
através de uma sementeira de cobertura; 

� Assegurar que as escombreiras não ultrapassem uma altura máxima de três metros a contar 
da cota original do terreno; 

� Promover a exploração conjunta das frentes de desmonte em pedreiras contíguas ou, em 
alternativa, repor as respectivas zonas de defesa, de acordo com o estipulado no Art.º 35º do 
D.L. n.º 270/2001, de 6 de Outubro; 

� Estabelecer as zonas de defesa para as explorações, de acordo com o D.L. n.º 270/2001, de 6 
de Outubro, com representação cartográfica nos respectivos Planos de Pedreira; 

� Manter a vegetação natural nas zonas de defesa (a identificar no Plano de Pedreira), sem 
recurso à alteração do uso do solo. Podendo ser reforçada, em especial pela plantação de 
árvores/arbustos, tendo em conta o proposto no PARP; 

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

� Respeitar o elenco florístico da região, no que concerne à vegetação a integrar na recuperação 
paisagística, garantindo desta forma um maior sucesso na sua implantação com menor esforço 
e custos de manutenção; 

� Realizar a fertilização com produtos fertilizantes compostados, em face das características do 
solo; 

� Implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e 
associados à pedreira, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas 
residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente 
autorizados para o efeito), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e 
contaminações. 

� Deverão ser criados centros de recolha de óleos e lubrificantes e que simultaneamente sirva 
de local de manutenção da maquinaria e veículos usados na exploração, gerido pela 
Associação. 

Fase de desactivação 

� Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas, 
garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final legalmente autorizado / 
licenciado; 

� Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às 
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 
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� Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração das pedreiras 
são devidamente recuperadas, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística definido, procedendo aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto 
espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem 
envolvente. 

Fase de pós-desactivação 

� Avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das actividades de 
monitorização, de acordo com o Plano estabelecido, com especial atenção para o crescimento 
da vegetação. 

3.4 ECOLOGIA 
3.4.1 FLORA 
3.4.1.1 Caracterização da Situação de Referência 

A lista nacional de sítios publicada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de 
Julho, inclui o território do PNSAC e respectiva identificação dos tipos de habitats naturais e das 
espécies de fauna e da flora que aí ocorrem, previstos no D.L. n.º 140/99, de 24 de Abril, 
entretanto alterado pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. A área em análise recai sobre uma 
mancha onde estão identificadas a presença dos seguintes habitats naturais de interesse 
comunitário: 

Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

PA1 
    2.734,89  

PA1 
    1340,89 

8 5330 146,62  8 5330 1270,33 

PA10 

16 5330+8210 4.267,84  
PA10 

16 5330+8210 2948,51 

    3.142,13      105,63 

    71,13  PA100     6510,07 

PA100 
16 5330+8210 3.179,94  

PA102 
16 5330+8210 2221,61 

    6.091,32      4282,79 

PA101 
16 5330+8210 4.080,38  

PA103 
16 5330+8210 27,32 

    2.371,00      4234,85 

PA102 
16 5330+8210 17.092,34  

PA104 
16 5330+8210 752,49 

    11.789,13      5279,76 

PA103 
16 5330+8210 4.854,07  

PA105 
16 5330+8210 1924,07 

    949,13      88,68 

PA104 
16 5330+8210 5.081,31  

PA106 

16 5330+8210 5533,35 

    742,49      129,98 

PA105 
16 5330+8210 2.220,60  29 6110+8240+8210 1345,59 

29 6110+8240+8210 32,97  
PA107 

16 5330+8210 2267,18 

PA106 
16 5330+8210 2.084,00      3,91 

    1.183,42  
PA109 

16 5330+8210 10025,41 

PA107 
16 5330+8210 808,15  29 6110+8240+8210 21,76 

    1.905,23  PA110 16 5330+8210 2514,92 

PA108 
8 5330 1.695,31  

PA111 
16 5330+8210 17818,29 

29 6110+8240+8210 1.142,44      569,69 

PA109 
16 5330+8210 3.292,54  PA112 16 5330+8210 3049,44 

    4.268,52  PA114 16 5330+8210 3520,86 

PA11 
16 5330+8210 3.704,91  PA115 16 5330+8210 3015,72 

    1.712,69  PA116 16 5330+8210 3911,11 

PA110 
16 5330+8210 3.191,28  

PA117 
16 5330+8210 761,85 

    2.833,70      3738,77 

PA111 

16 5330+8210 10,48  
PA118 

16 5330+8210 3545,11 

16 5330+8210 11.450,07      3959,33 

    10.610,51  PA119 16 5330+8210 3127,23 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

PA112 
16 5330+8210 6.406,01      4387,17 

    2.201,70  PA12 16 5330+8210 3026,62 

PA113 
16 5330+8210 1.631,96  PA121 16 5330+8210 4023,59 

    1.338,82  
PA123 

    949,40 

PA114 
16 5330+8210 5.465,88  16 5330+8210 4105,46 

    2.618,77  PA124 16 5330+8210 969,00 

PA115 
16 5330+8210 5.073,54  PA126 16 5330+8210 3019,51 

    2.287,12  
PA127 

    13,59 

PA116 
16 5330+8210 3.629,65  16 5330+8210 947,28 

    1.703,30  
PA129 

    4521,84 

PA117 

16 5330+8210 11.497,20  8 5330 517,66 

    696,11  PA13 16 5330+8210 2632,19 

    3.952,19  
PA130 

    256,15 

PA118 
16 5330+8210 13.200,16  8 5330 806,88 

    4.688,65  PA131 8 5330 2662,92 

PA119 

16 5330+8210 11.795,22  PA132 8 5330 631,60 

    5.223,14 
 

PA133 31 
6110+5330+8210+6210
+6220 2136,47 

PA12 
16 5330+8210 5.396,01 

 
PA134 31 6110+5330+8210+6210

+6220 
8739,78 

    10.527,54  PA135     685,84 

PA120 

    0,65  
PA136 

16 5330+8210 1940,14 

    222,39      555,21 

    74,89  PA138 8 5330 2283,98 

16 5330+8210 16.229,15  PA14 16 5330+8210 1032,81 

PA121 

    2.096,55  
PA140 

    1371,66 

16 5330+8210 9.157,72  8 5330 5,02 

    2.445,03  PA142 16 5330+8210 6024,30 

16 5330+8210 474,70  PA143 16 5330+8210 6069,76 

PA122 
    2.129,21  

PA144 
16 5330+8210 2304,47 

16 5330+8210 1.676,12      155,05 

PA123 

    2.825,26  
PA145 

16 5330+8210 1029,61 

16 5330+8210 0,09      608,69 

16 5330+8210 4.486,64  PA147 16 5330+8210 4036,65 

PA124 
    3.083,06  PA148 16 5330+8210 3274,21 

16 5330+8210 1.962,21  PA149 16 5330+8210 3922,99 

PA125     5.256,51 
 

PA150 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

11895,80 

PA126 

    5.035,36 
 

PA151 31 
6110+5330+8210+6210
+6220 3020,70 

16 5330+8210 1.627,07 
 

PA154 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

1042,86 

PA127 
    960,98 

 PA157 
31 

6110+5330+8210+6210
+6220 

5655,85 

16 5330+8210 3.349,90      282,30 

PA128 

    4.035,85 
 PA158 

31 
6110+5330+8210+6210
+6220 1955,17 

8 5330 3.104,05      59,77 

    508,23 
 

PA159 31 
6110+5330+8210+6210
+6220 828,52 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

PA129 
    9.058,78      2209,42 

8 5330 422,55  PA160 16 5330+8210 2006,22 

PA13 

16 5330+8210 4.347,74  PA161 16 5330+8210 525,29 

16 5330+8210 2.089,08  
PA163 

    1225,98 

    6.229,89  16 5330+8210 7,11 

PA130 

    793,25 
 

PA164 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

1462,90 

8 5330 3.636,40 
 

PA165 31 
6110+5330+8210+6210
+6220 2524,18 

PA131 8 5330 4.337,02 
 

PA166 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

3004,56 

PA132 8 5330 6.302,67  

PA167 

8 5330 1482,41 

PA133 

    490,67 
 

31 6110+5330+8210+6210
+6220 

1544,55 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 6.204,66 

 
PA168 

8 5330 2773,07 

PA134 

16 5330+8210 872,85 
 

31 6110+5330+8210+6210
+6220 

94,67 

    7,64  PA169 8 5330 4055,85 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

21.445,36 
 

PA170 8 5330 3466,82 

    6,14  PA171 8 5330 2298,19 

PA135 
31 6110+5330+8210+6210+

6220 
45,94 

 
PA172 8 5330 2502,69 

    2.234,28  PA173 8 5330 594,18 

PA136 

16 5330+8210 7.423,50  PA174 8 5330 2889,67 

    455,21  
PA176 

8 5330 1664,95 

    386,74  8 5330 337,01 

PA137 
16 5330+8210 912,40  PA177 8 5330 1584,75 

    2.680,02  PA179 8 5330 2427,30 

PA138 
8 5330 2.977,89  PA180 8 5330 2510,86 

    745,79  PA181 8 5330 2032,64 

PA139 

    7.885,40  PA182 8 5330 4092,64 

8 5330 5.251,92  PA183 8 5330 9058,76 

    129,52  PA186 8 5330 2040,45 

PA14 
16 5330+8210 4.559,65  PA187 8 5330 2015,95 

    2,86  PA188 8 5330 2032,59 

PA140 

    6.429,61  PA190 8 5330 5021,26 

8 5330 861,63 
 PA191 

31 6110+5330+8210+6210
+6220 

1768,69 

PA141 

16 5330+8210 16.507,95      4305,95 

    4.840,02 
 

PA192 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

3707,05 

PA142 
16 5330+8210 13.040,11  PA193 8 5330 4005,07 

    635,07  PA194 8 5330 4975,46 

PA143 

16 5330+8210 7.513,16  
PA196 

    2,43 

    33,54  8 5330 4032,56 

    426,11  
PA197 

    3075,70 

    1.878,73  8 5330 53,10 

PA144 16 5330+8210 1.974,12  PA198     4347,11 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

    4.203,21  8 5330 7,22 

PA145 
16 5330+8210 3.343,74  

PA199 
    45,64 

    7.505,45  8 5330 5019,70 

PA146 
16 5330+8210 27,90  PA20 16 5330+8210 5052,73 

    4.942,22  
PA200 

8 5330 1241,99 

PA147 

16 5330+8210 14.660,64      132,15 

    3.676,24  PA202     1287,02 

    1.654,32  
PA204 

    285,68 

PA148 

16 5330+8210 1.255,58  8 5330 2738,36 

    2.319,90 
 PA205 

31 6110+5330+8210+6210
+6220 

401,55 

PA149 

16 5330+8210 3.536,55  8 5330 4507,64 

    2.429,49  

PA207 

16 5330+8210 163,45 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 368,24 

 
8 5330 2963,99 

PA15 
16 5330+8210 4.352,60      371,07 

    2.155,97  
PA209 

8 5330 2270,82 

PA150 

16 5330+8210 1.449,56      365,71 

    4,74  
PA21 

16 5330+8210 3978,74 

    11,68      29,21 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 23.960,15 

 PA212 
16 5330+8210 1383,79 

PA151 

    164,81      11,96 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 4.073,07 

 
PA213 16 5330+8210 1268,60 

PA153     14.242,51  
PA214 

16 5330+8210 1834,26 

PA154 

    2.353,76      239,91 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

11.093,40 
 PA216 

    3640,38 

PA155     17.470,84  16 5330+8210 1365,06 

PA156     9.198,00  

PA217 

    327,14 

PA157 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

11,16 
 

8 5330 1454,32 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 124,20 

 
PA218 

16 5330+8210 3992,37 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

126,33 
 

    322,09 

    8.149,54  

PA219 

16 5330+8210 3682,03 

PA158 
31 6110+5330+8210+6210+

6220 
990,96 

 
    1278,65 

    11.408,77  
PA22 

16 5330+8210 1871,61 

PA159     11.368,65      662,56 

PA16 16 5330+8210 6.073,88  
PA25 

16 5330+8210 2488,86 

PA160 
    1.160,11      356,34 

16 5330+8210 3.096,41  
PA27 

16 5330+8210 11401,94 

PA161 
    2.491,91      8607,90 

16 5330+8210 661,27  

PA28 

16 5330+8210 1037,93 

PA162 
    3.260,82  16 5330+8210 9458,28 

16 5330+8210 71,39      504,75 

PA163     4.673,38  PA3     798,58 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

PA164 31 6110+5330+8210+6210+
6220 

6.652,51 
 

8 5330 1205,21 

PA165 

    2.387,41 
 

PA31 31 
6110+5330+8210+6210
+6220 1471,67 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 10.492,74 

 
PA32 31 

6110+5330+8210+6210
+6220 3056,36 

PA166 

8 5330 179,57 
 

PA33 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

2015,19 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 5.025,05 

 
PA34 31 

6110+5330+8210+6210
+6220 2092,15 

PA167 8 5330 7.604,11  
PA36 

16 5330+8210 4949,73 

PA168 8 5330 6.242,83      60,77 

PA169 8 5330 6.500,64  
PA38 

16 5330+8210 3969,58 

PA17 16 5330+8210 3.312,74      35,20 

PA170 8 5330 4.259,92 
 PA4 

31 
6110+5330+8210+6210
+6220 800,86 

PA171 8 5330 2.825,04  29 6110+8240+8210 213,16 

PA172 8 5330 7.549,52  PA40     3053,52 

PA173 8 5330 7.309,77  PA42     10390,73 

PA174 8 5330 5.724,23  PA43     379,16 

PA175 8 5330 3.755,51  PA44     979,70 

PA176 8 5330 9.309,98  
PA46 

16 5330+8210 1310,48 

PA177 8 5330 8.055,09      1003,63 

PA178 8 5330 7.531,55  PA47     3022,90 

PA179 8 5330 4.077,51  
PA48 

16 5330+8210 620,77 

PA18 16 5330+8210 4.503,07      613,74 

PA180 8 5330 7.509,74  
PA49 

16 5330+8210 176,13 

PA181 8 5330 7.471,42      1231,74 

PA182 8 5330 16.411,04 
 PA5 

31 6110+5330+8210+6210
+6220 

609,24 

PA183 8 5330 18.095,61  29 6110+8240+8210 245,20 

PA184 8 5330 8.577,12  PA50 16 5330+8210 2019,95 

PA185 8 5330 8.107,03  
PA52 

16 5330+8210 2202,51 

PA186 8 5330 2.817,58      2080,28 

PA187 8 5330 8.388,31  
PA53 

16 5330+8210 72,51 

PA188 
    4.730,53      577,04 

8 5330 15.584,10  
PA54 

16 5330+8210 794,82 

PA189     16.033,37      245,22 

PA19 16 5330+8210 4.708,51  PA55 16 5330+8210 9615,02 

PA190 
    4.884,79  PA56 16 5330+8210 3073,75 

8 5330 5.564,79  PA57 16 5330+8210 5031,02 

PA191 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

4.296,03 
 

PA58 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

4060,93 

    1.116,35 
 

PA59 31 6110+5330+8210+6210
+6220 

4064,07 

PA192 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 3.822,21 

 PA6 
31 

6110+5330+8210+6210
+6220 1463,47 

PA193 

8 5330 5.430,94  29 6110+8240+8210 788,20 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 170,30 

 
PA60 29 6110+8240+8210 2105,83 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

7,09 
 

8 5330 312,52 

    6.160,01  
PA64 

29 6110+8240+8210 1639,44 

PA194 
8 5330 7.192,99  8 5330 405,40 

    2.866,20  
PA65 

29 6110+8240+8210 886,91 

PA195 8 5330 6.013,37  8 5330 2138,72 

PA196 
    2.482,02  

PA67 
29 6110+8240+8210 1,47 

8 5330 2.920,32  8 5330 7771,67 

PA197 

    11.355,26  
PA69 

29 6110+8240+8210 1430,78 

8 5330 4,37  8 5330 598,82 

8 5330 3.523,13 
 

PA7 

31 
6110+5330+8210+6210
+6220 1712,68 

PA198 

    3.718,50  29 6110+8240+8210 6271,60 

    237,90  8 5330 1817,02 

8 5330 4.795,03  PA70 8 5330 10007,23 

PA199 
    2.975,08 

 PA75 
31 6110+5330+8210+6210

+6220 
926,36 

8 5330 8.970,31  29 6110+8240+8210 83,34 

PA2 
    3.457,32 

 
PA76 

31 6110+5330+8210+6210
+6220 

445,54 

8 5330 4.803,80  29 6110+8240+8210 2380,40 

PA20 
16 5330+8210 9.628,56  8 5330 59,25 

    224,91  
PA77 

29 6110+8240+8210 10,35 

PA200 

8 5330 25,20  8 5330 994,27 

8 5330 767,24 
 PA78 

31 6110+5330+8210+6210
+6220 

4024,19 

    2.231,19      1061,77 

PA201     9.548,62  
PA79 

29 6110+8240+8210 1,67 

PA202     7.680,04  8 5330 708,77 

PA203 
    4.203,60 

 
PA8 31 

6110+5330+8210+6210
+6220 5478,21 

8 5330 8.428,80  
PA81 

16 5330+8210 1728,84 

PA204 
    2.312,77      289,81 

8 5330 3.477,46  

PA82 

16 5330+8210 2006,55 

PA205 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

2.928,45 
 

    11,08 

8 5330 15,35  PA84 8 5330 2022,98 

    677,66  
PA86 

8 5330 5973,97 

PA207 
16 5330+8210 0,15  16 5330+8210 38,43 

8 5330 4.800,87  
PA88 

8 5330 5021,20 

PA208 

8 5330 8.941,37      14,67 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

1.872,34 
 

PA89 16 5330+8210 27,48 

    2.740,19  
PA9 

    3,71 

PA209 

8 5330 2.627,65  29 6110+8240+8210 3136,34 

    1.402,67  

PA90 

16 5330+8210 331,28 

    723,00  16 5330+8210 27,43 

PA21 16 5330+8210 6.608,62      2258,53 

PA210 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 5.174,59 

 
PA93     229,53 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

    911,42  8 5330 273,91 

PA211 

    367,35  
PA94 

16 5330+8210 969,48 

8 5330 3.114,86      2560,03 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

2.725,09 
 

PA95     2009,99 

PA212 
16 5330+8210 6.704,24  PA96     1973,35 

    201,19  PA98     4259,16 

PA213 16 5330+8210 3.140,77  
PA99 

16 5330+8210 5464,10 

PA214 

16 5330+8210 51,66      2566,35 

16 5330+8210 10.718,47      

    2.547,32      

    808,46      

PA215 

    2.392,26      

8 5330 17.411,88      

19 5330+6210+8210 16,08      

PA216 
    5.013,60      

16 5330+8210 1.809,33      

PA217 
    2.416,75      

8 5330 3.908,17      

PA218 

16 5330+8210 66,04      

16 5330+8210 1.139,46      

    1.636,89      

PA219 

16 5330+8210 1.014,66      

16 5330+8210 316,91      

    2.673,65      

PA22 16 5330+8210 5.544,69      

PA23 16 5330+8210 5.835,80      

PA24 
16 5330+8210 4.183,08      

    1.276,48      

PA25 
16 5330+8210 4.467,55      

    2.685,47      

PA26 16 5330+8210 15.453,09      

PA27 16 5330+8210 6.147,34      

PA28 16 5330+8210 5.369,39      

PA29 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 3.663,46 

 
    

PA3 
    975,40      

8 5330 4.043,40      

PA30 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 2.750,17 

 
    

PA31 31 6110+5330+8210+6210+
6220 

3.190,29 
 

    

PA32 31 6110+5330+8210+6210+
6220 

10.982,20 
 

    

PA33 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 4.489,75 

 
    

PA34 31 6110+5330+8210+6210+
6220 

5.432,81 
 

    

PA35 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 7.843,90 

 
    



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

AIA 1532  71/95 

Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

PA36 16 5330+8210 9.025,46      

PA37 
16 5330+8210 11,04      

    5.091,22      

PA38 
16 5330+8210 160,91      

    5.610,69      

PA39 

16 5330+8210 475,01      

16 5330+8210 8,50      

    8.227,90      

PA4 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

3.171,47 
 

    

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 49,36 

 
    

29 6110+8240+8210 2.602,05      

PA40     8.012,28      

PA41     7.230,92      

PA42     7.641,20      

PA43     2.526,28      

PA44     3.874,36      

PA45     7.682,95      

PA46     5.362,93      

PA47     5.577,34      

PA48 
16 5330+8210 1.749,89      

    2.762,68      

PA49 

16 5330+8210 17.088,28      

    752,52      

    2.357,59      

PA5 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 3.720,99 

 
    

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

138,22 
 

    

29 6110+8240+8210 2.601,80      

PA50 16 5330+8210 3.909,09      

PA51 

16 5330+8210 18.802,14      

16 5330+8210 749,42      

    2.448,81      

PA52 

16 5330+8210 10.289,73      

    7,52      

    604,05      

PA53 

16 5330+8210 5.849,04      

    3.567,33      

    300,66      

PA54 
16 5330+8210 161,77      

    1.996,42      

PA55 16 5330+8210 2.791,78      

PA55     273,09      

PA56 16 5330+8210 4.077,78      

PA57 16 5330+8210 3.764,49      

PA58 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 9.677,62 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

PA59 31 6110+5330+8210+6210+
6220 

7.913,62 
 

    

PA6 
31 

6110+5330+8210+6210+
6220 749,66 

 
    

29 6110+8240+8210 5.698,51      

PA60 
31 

6110+5330+8210+6210+
6220 1.149,14 

 
    

29 6110+8240+8210 7.088,60      

PA61 
31 

6110+5330+8210+6210+
6220 602,15 

 
    

29 6110+8240+8210 4.075,60      

PA62 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 343,44 

 
    

29 6110+8240+8210 3.476,79      

8 5330 30,77      

PA63 
31 

6110+5330+8210+6210+
6220 802,36 

 
    

29 6110+8240+8210 6.083,49      

PA64 29 6110+8240+8210 4.520,74      

PA65 29 6110+8240+8210 6.655,68      

PA66 
29 6110+8240+8210 6.871,50      

8 5330 1.737,34      

PA67 
29 6110+8240+8210 2.156,50      

8 5330 2.088,86      

PA68 
29 6110+8240+8210 4.123,25      

8 5330 1.023,06      

PA69 

29 6110+8240+8210 9.985,15      

8 5330 573,18      

8 5330 6.536,82      

PA7 29 6110+8240+8210 2.001,79      

PA70 
29 6110+8240+8210 3.530,08      

8 5330 10.441,77      

PA71 

29 6110+8240+8210 2.203,11      

29 6110+8240+8210 9.552,35      

8 5330 18.250,89      

8 5330 2.698,22      

PA72 

29 6110+8240+8210 2.678,17      

8 5330 2.654,73      

8 5330 1.101,87      

PA73 

29 6110+8240+8210 1.722,24      

29 6110+8240+8210 9,40      

8 5330 2.744,79      

8 5330 29,49      

PA74 

29 6110+8240+8210 5.444,73      

8 5330 0,02      

8 5330 728,87      

8 5330 232,68      

PA75 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 3.649,64 
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

PA76 
31 6110+5330+8210+6210+

6220 
3.707,25 

 
    

29 6110+8240+8210 17,47      

PA77 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

3.105,94 
 

    

29 6110+8240+8210 1.717,28      

8 5330 144,93      

8 5330 691,99      

PA78 

31 
6110+5330+8210+6210+
6220 1.905,45 

 
    

    698,93      

8 5330 4.094,13      

PA79 

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

4.761,52 
 

    

8 5330 4.185,34      

31 6110+5330+8210+6210+
6220 

661,16 
 

    

PA8 31 
6110+5330+8210+6210+
6220 7.627,89 

 
    

PA80 
    1.657,85      

8 5330 1.207,84      

PA81 
16 5330+8210 32,62      

    2.043,55      

PA82 

8 5330 0,59      

16 5330+8210 741,27      

    5.462,29      

PA84 8 5330 4.254,55      

PA85 8 5330 4.500,25      

PA86 

8 5330 28,91      

8 5330 5.369,91      

16 5330+8210 1.909,45      

PA87 8 5330 3.480,57      

PA88 
8 5330 5.599,39      

    1.182,60      

PA89 

8 5330 4.766,61      

16 5330+8210 2.731,69      

    113,27      

PA9 
31 6110+5330+8210+6210+

6220 
5.283,04 

 
    

29 6110+8240+8210 671,76      

PA90 

16 5330+8210 4.596,92      

    3.617,46      

29 6110+8240+8210 41,58      

29 6110+8240+8210 1.142,55      

PA91 
16 5330+8210 51,92      

    6.698,37      

PA92 

16 5330+8210 73,23      

16 5330+8210 7.542,14      

    2.444,70      

16 5330+8210 14.210,66      
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Área em exploração  Novas explorações / ampliações 

Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2)  Pedreira Classe 
Habitats 

Cartografados Área (m2) 

    1.805,38      

    554,13      

PA93 

16 5330+8210 602,96      

    1.391,46      

8 5330 604,06      

 

5330 Matos Termomediterrânicos pré-estepários (todos os tipos). 
6110 Prados calcários cársicos (Alysso-Sedion albi).  (Habitat Prioritário) 
6210 Formações naturais secas e fácies de desmatação em calcários (Festuco brometalia) 

[importantes habitats de orQuídeas]. 
6220 Subestepes de gramíneas e plantas anuais (Thero-Brachypodietea). 
8210 Vegetação casmófita das vertentes rochosas calcárias.  
8240 Rochas calcárias nuas 
(assinalados a negrito os habitats prioritários nos termos da Directiva n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio – 
Directiva Habitats) 
 

Estão ainda identificadas para o Sítio as seguintes espécies florísticas:Arabis sadina; Iberis 
procumbens subesp. Microcarpa; Narcissus calcicola; Silene longicilia; Juncus valvatus; Saxifraga 
cintrana; Thymus villosus subesp. Villosus; Anthyllis lusitanica; Iris lusitanica; Narcissus 
bulbocodium subesp. Obesus; Ruscus aculeatus; Euphorbia transtagana; Pseudorrhenatherum 
pallems. 

Para além destas, deverão ainda ser consideradas as espécies da flora raras no território nacional 
e/ou importantes a nível regional e local, não constante no Anexo da Directiva, mas que carecem 
de medidas de conservação especificas no PNSAC, tais como, Inula montana, Biscutela valentina 
ssp. valentina var. valentina, Avenulla sulcata ssp. occidentalis, Dianthus cintranus ssp barbatus, 
Scabiosa turulensis e Jonopsidium abulense. 

O levantamento de campo confirmou a informação cartográfica existente e permitiu a identificação 
de várias espécies florísticas do Anexo da Directiva Habitats e outras com importância 
nacional/regional e local, nomeadamente: 

� Confirmada a presença de 2 habitats prioritários 6210 e 6110 ou 8240, além da presença de 
orquídeas de pelo menos uma espécie, nas explorações PA1, PA8, PA10, PA25, PA27, PA31, 
PA105, PA118, PA121, PA123, PA124, PA160, PA161, PA193, PA204, PA211. 

� Confirmada a presença do habitat prioritário 6210, em geral com ocorrência de espécimes de 
uma ou várias espécies de orquídeas (Orchis sp., Ophrys sp., Serapias sp., Aceras sp., Barlia 
robertiana, Neottinea maculata) nas explorações PA7, PA9, PA12, PA13, PA14, PA20, PA21, 
PA22, PA26, PA27, PA28, PA32, PA33, PA34, PA36, PA38, PA41, PA42, PA43, PA44, PA50, 
PA54, PA95, PA96, PA98, PA99, PA100, PA102, PA103, PA104, PA109, PA110, PA111, PA112, 
PA114, PA115, PA116, PA119, PA126, PA127, PA129, PA130, PA131, PA134, PA142, PA143, 
PA144, PA145, PA147, PA148, PA149, PA150, PA151, PA153, PA154, PA155, PA156, PA163, 
PA165, PA166, PA168, PA169, PA170, PA171, PA187, PA191, PA198, PA199, PA209, PA216, 
PA217, PA218. 

� Confirmada a presença do habitat prioritário 6110 - PA194;  

� Foi ainda verificada a ocorrência de exemplares de pelo menos uma das espécies dos Anexos 
da DH - Narcisus bulbocodium ssp obesus, Iberis procumbens ssp. microcarpa, Inula montana, 
Anthyllis vulneraria; Thymis villosus ssp villosus; Narcisus calcicola, Ruscus aculeatus. PA1, 
PA7, PA8, PA9, PA10, PA12, PA13, PA20, PA21, PA22, PA25, PA26, PA27, PA29, PA31, PA32, 
PA33, PA34, PA36, PA38, PA41, PA42,  PA43, PA44, PA50, PA54,  PA93, PA94, PA96, PA102, 
PA103, PA111, PA112, PA114, PA115, PA116, PA117, PA119, PA121, PA130, PA131, PA142, 
PA143, PA144,  PA147, PA148, PA149, PA150, PA151, PA153, PA154, PA155, PA156, PA160, 
PA161, PA166, PA168, PA169, PA170, PA171, PA174, PA181, PA183, PA187, PA191, PA193, 
PA194, PA198, PA199, PA203, PA209, PA211, PA217, PA218. 

� De referir igualmente a confirmação da ocorrência de exemplares de espécies do elenco 
florístico do PNSAC - Inula montana, Biscutela valentina ssp. valentina var. valentina, Avenulla 
sulcata ssp. occidentalis, Dianthus cintranus ssp barbatus, Scabiosa turulensis. PA8, PA9, 
PA12, PA14, PA22, PA25, PA26, PA27, PA28, PA29, PA31, PA32, PA34, PA36, PA38, PA42, 
PA50, PA54, PA110, PA121, PA123, PA124, PA129, PA131,  PA134, PA142, PA147, PA148, 
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PA149, PA153,  PA155, PA160, PA161, PA163, PA165,  PA166, PA193, PA211, PA216, PA217, 
PA218. 

� A presença de exemplares de azinheira (Quercus rotundifolia) PA1, PA7, PA10, PA12,  PA13, 
PA20, PA21, PA22, PA25, PA26, PA27, PA28, PA29, PA31, PA32, PA33, PA34, PA36, PA38, 
PA41, PA42, PA43, PA44, PA50, PA52, PA53, PA54, PA94, PA95, PA96, PA98, PA99, PA100, 
PA102, PA103, PA104, PA105, PA109, PA110, PA111,  PA112, PA114, PA115, PA116, PA117, 
PA119, PA121, PA123, PA124, PA126, PA127, PA129, PA130,  PA131, PA132, PA134, PA142, 
PA143, PA144, PA145, PA147, PA148, PA149, PA150, PA151, PA153, PA154, PA155, PA156, 
PA160, PA161, PA163, PA165, PA166, PA168, PA169, PA170, PA171, PA172, PA174, PA179,  
PA186,  PA187,  PA191, PA193, PA194, PA204, PA211, PA216, PA217, PA218, PA219. 

3.4.1.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes ambientais decorrentes da exploração de pedreiras sobre os habitats e as espécies 
florísticas são directos, de magnitude variável dependente do tipo de coberto vegetal existente na 
área afecta à pedreira, e em certas situações irreversíveis mesmo que aplicadas as medidas 
preconizadas no Plano de Recuperação Paisagística. 

A avaliação diferenciada da informação deste Descritor contribui para a analise final da viabilidade 
das explorações e respectivas ampliações. 

3.4.1.3 Medidas de minimização 

� Sempre que estejam identificados núcleos de espécies floristicas com valor de conservação 
deverá ser devidamente Aassinalar a identificação de espécies floristicas com valor de 
conservação, devendo ser tomadas todas as medidas necessárias,do para de modo a que as 
actividades de exploração não ponham em risco a sua preservação. 

� Garantir que a destruição do coberto vegetal seja limitada exclusivamente às áreas 
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, de acordo com o Plano de Pedreira. e 
garantir que estas são convenientemente recuperadas e replantadas no mais curto espaço de 
tempo possível. 

� As zonas de defesa, a identificar no Plano de Pedreira, deverão manter a vegetação natural 
autóctone, nas zonas de defesa a identificar no Plano de Pedreira, que poderápodendo, 
consoante os impactes específicos, ser reforçada pela plantação de fileiras de 
árvores/arbustos, tendo em conta o proposto no PARP; 

� As sementeiras a efectuar no âmbito do PARP deverão ter uma densidade de 25 g/m2; 

Para além destas medidas de carácter geral, aplicam-se também as seguintes medidas: 

� Deverão ser alvo de recuperação imediata: na exploração PA2 a área existente a Norte; na 
PA53 uma área de 447 m2; na PA108  a zona existente a Oeste, actualmente utilizada como 
área de escombreira; 

� Deverá proceder-se à recuperação, no prazo de um ano após o licenciamento da pedreira, nas 
Explorações: 

Exploração Área a recuperar Exploração Área a recuperar 
PA12 2244 m2 PA51 3885 m2 
PA13 2467 m2 PA52 5400 m2 
PA22 1150 m2 PA58 3966 m2 
PA25 4303 m2 PA59 2014 m2 
PA28 400 m2 PA60 2468 m2 
PA32 3338 m2 PA63 2050 m2 
PA35 2.344 m2 PA66 500 m2 
PA36 887m2 PA69 1548 m2 
PA39 1711 m2 PA70 4368 m2 
PA40 2512 m2 PA71 1666 m2 
PA41 482 m2 PA74 906 m2 
PA42 2141 m2 PA78 429 m2 
PA45 2683 m2 PA82 2704 m2 
PA49 3402 m2 PA89 1112 m2 
PA88 1282 m2 PA92 3672 m2 
PA90 3894 m2 PA97 1066 m2 
PA96 1522 m2 PA99 2171 m2 
PA98 1901 m2 PA101 951 m2 
PA100 2748 m2 PA109 2161 m2 
PA102 9125 m2 PA111 1277 m2 
PA110 525 m2 PA114 1134 m2 
PA112 1128 m2 PA118 1185 m2 
PA116 396 m2 PA120 927 m2 
PA119 373 m2 PA123 1112 m2 
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Exploração Área a recuperar Exploração Área a recuperar 
PA121 1276 m2 PA133 1195 m2 
PA129 1981 m2 PA141 366 m2 
PA140 1791 m2 PA144 677 m2 
PA142 1523 m2 PA149 834 m2 
PA147 9925 m2 PA158 4345 m2 
PA157 2911 m2 PA165 2415 m2 
PA164 1153 m2 PA172 2050 m2 
PA168 743 m2 PA176 3310 m2 
PA173 1810 m2 PA178 1040 m2 
PA177 655 m2 PA183 8596 m2 
PA182 4341 m2 PA187 2088 m2 
PA184 3077 m2 PA189 645 m2 
PA188 608 m2 PA194 1035 m2 
PA193 2962 m2 PA201 2603 m2 
PA198 2533 m2 PA208 1329 m2 
PA202 2349 m2 PA215 859 m2 
PA214 2966 m2 PA217 825 m2 
PA216 1173 m2   

 

� Deverá ainda ser objecto de trabalhos complementares de forma a finalizar o processo de 
recuperação paisagística as áreas apresentadas como ‘Área recuperada’, no sector Oeste das 
exploração PA66, PA69 e PA70; 

� Do mesmo modo, na PA111 a área apresentada como ‘Área recuperada’, deve ser objecto de 
trabalhos complementares de forma a finalizar o processo de recuperação paisagística. 

� PA154 - Deverá recuperar, no prazo máximo de 1 ano, a totalidade da área ocupada; 

3.4.2 FAUNA 
3.4.2.1 Caracterização da Situação de Referência 

Relativamente à fauna, no EIA não foi dada a importância devida às espécies de aves com 
interesse comunitário constantes no anexo A-I, bem como as espécies da restante fauna 
constantes nos anexos  B-II e B-IV do D.L. n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo D.L. n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, que ocorrem nas áreas de estudo, não propondo qualquer medidas 
de minimização. No referente à avifauna, não foram tidas também em conta espécies de interesse 
de conservação em termos nacionais e regionais. 

O quadro seguinte apresenta as espécies que ocorrem na área de estudo : 

Anexo A-I Anexos B-II e B-IV Interesse nacional e regional 

Águia-cobreira Circaetus 
gallicus 

MamíferosMorcegos Ordem 
Microchiroptera 

Aves: Corvo Corvus corax 

Bufo-real Bubo bubo Répteis: Cobra-de-ferradura Coluber 
hippocrepis 

 Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 

Cotovia-pequena Lullula 
arborea 

Anfíbios: Tritão-marmoreado Triturus 
marmoratus 

Répteis: Víbora-cornuda Vipera latastei 

Petinha-dos-campos Anthus 
campestris 

 Discoglosso Discoglossus 
galganoi 

  

Felosa-do-mato Sylvia undata  Sapo-de-unha-negra Pelobates 
cultripes 

  

Gralha-de-bico-vermelho 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

    

Tendo em conta as espécies referidas no Quadro, faz-se uma análise para cada uma delas: 

Águia-cobreira Circaetus gallicus - Embora o habitat seja favorável como zona de alimentação 
desta espécie (que ocorre na área), os impactes não parecem tornar-se significativos, dada as 
características da espécie e da presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas 
adjacentes. Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. 

Bufo-real Bubo bubo - Não se conhecem locais de nidificação nas imediações. Devido à 
actividade nocturna da espécie, não parece haver impactes significativos por parte das 
explorações relativamente á provável ocorrência da mesma para se alimentar. 

Cotovia-pequena Lullula arborea, Petinha-dos-campos Anthus campestris, Felosa-do-
mato Sylvia undata  - Espécies nidificantes na zona cujos impactes não parecem significativos 
devido à presença de habitat idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax - Neste Sector a área de alimentação da 
espécie ocorre de modo ocasional, à excepção das seguintes situações: 
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� PA1, PA2, PA3- Algar de nidificação actual a cerca de 200m ; 6 algares potenciais entre 100 e 
PA1, PA2, PA3- Algar de nidificação actual a cerca de 60m, 6 algares potenciais entre 100 e 
500 m; 

� PA86, PA87, PA88, PA89 – 2 algares de nidificação ocupados à mais de 5 anos entre 200 e 
350m ; 6 algares potenciais entre 175m e 350m; 

� PA92 – Algar de nidificação actual a 250m; Algar de nidificação ocupado à mais de 5 anos a 
cerca de 125m; 

� PA97, PA98, PA99 – Algar de nidificação actual a cerca de 50m; 

� PA153, PA154, PA155, PA156, PA157, PA158, PA159 – Algar potencial a cerca de 400m. 

Morcegos Ordem Microchiroptera - Embora as explorações possam afectar negativamente 
espécies de insectos presa deste conjunto de espécies, não existem dados que tal comprovem. Por 
outro lado, sendo as espécies desta ordem de actividade nocturna, não se prevê perturbação 
directa provocada pela actividade durante o período de alimentação. 

Cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis - Habitat de ocorrência da espécie. 

Tritão-marmoreado Triturus marmoratus - São conhecidos locais de reprodução nas 
imediações. Provavelmente a área é utilizada durante a estivação da espécie. 

Discoglosso Discoglossus galganoi, Sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes - Embora 
referidas no EIA como possíveis ocorrentes, não existe confirmação destas espécies para a zona. 

Corvo Corvus corax - Ocorrência ocasional da espécie com local de nidificação nas imediações. 
Área de alimentação cujos impactes não parecem significativos devido à presença de habitat 
idêntico em certa abundância em zonas adjacentes. 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica - Habitat com ocorrência da espécie. Devido às 
características da espécie, as explorações parecem não a afectar negativamente. 

Víbora-cornuda Vipera latastei - Habitat com ocorrência da espécie. 

3.4.2.2 Medidas de minimização 

� Assegurar a descontinuidade entre explorações de modo a existirem corredores com habitat 
propício à ocorrência e nidificação das diferentes espécies de fauna; 

� PA1, PA2, PA3, PA97, PA98, PA99 - Suspender os trabalhos de pedreira entre Fevereiro e 
Junho ou no período a definir em resultado do Plano de Monitorização 

3.4.2.3 Plano de Monitorização da Phyrrocorax phyrrocorax 

� PA1, PA2, PA3, PA86, PA87, PA88, PA89, PA92, PA97, PA98, PA99, PA154, PA157, PA158, 
PA159 - Plano de monitorização da ocupação do algar durante o ano e em especial durante a 
época de criação; 

O Plano de Monitorização, visa avaliar anualmente os impactes das explorações no comportamento 
da espécie procedendo ao levantamento da ocupação dos algares identificados no EIA, nas 
diversas épocas do ano. A metodologia a utilizar deverá ser definida em colaboração com o 
PNSAC. 

3.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

3.5.1 Caracterização da Situação de Referência 

De acordo com o estabelecido no POPNSAC: 

� Zona de Conservação da Natureza - é proibido a alteração do relevo por aterro e escavação e 
extracção de inertes, salvo no caso de se tratar de algum material raro ou indispensável à 
economia nacional (alínea f), do n.º 3 do Art. 5º, da Portaria n.º 21/88, de 12 de Janeiro); 
assim, o n.º 4, do mesmo artigo prevê a referida excepção medante a apresentação 
obrigatória de EIA. Desta forma a excepção está salvaguardada pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 40/2003, de 9 de maio e pelo Despacho conjunto n.º 106/2004, de 27 de 
Fevereiro; 

� Zona de Paisagem Protegida - é proibida a extracção de inertes; 

� Zona de Agricultura - são proibidas todas as acções que possam reduzir ou prejudicar directa 
ou indirectamente o aproveitamento da capacidade produtiva do solo, entre elas a extracção 
de inertes. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

AIA 1532  78/95 

No Sector Planalto do Santo António verifica-se que as explorações ocupam zonas classificados 
como Conservação da Natureza, Agricultura, Silvicultura e Silvo-pastorícia, Implantação Urbana 
(Impl.Urb.) e Sem Condicionantes. 

         Área em exploração  Novas explorações/ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

PA1 Impl. Urb. 2.881,50  PA1 Impl. Urb. 2.611,22 

PA10 Impl. Urb. 7.481,10  PA10 Impl. Urb. 3.054,14 

PA100 Silvpast. 9.271,25  PA100 Silvpast. 6.510,07 

PA101 Silvpast. 6.451,38  PA102 Silvpast. 6.504,41 

PA102 Silvpast. 28.881,47  PA103 Silvpast. 4.262,17 

PA103 Silvpast. 5.803,19  PA104 Silvpast. 6.032,25 

PA104 Silvpast. 5.823,80  PA105 Silvpast. 2.012,76 

PA105 Silvpast. 2.253,57  PA106 Cons.Nat. 45,49 

PA106 Cons.Nat. 566,36  PA106 Silvpast. 6.963,43 

PA106 Silvpast. 2.701,06  PA107 Silvpast. 2.271,09 

PA107 Cons.Nat. 361,16  PA109 Cons.Nat. 169,63 

PA107 Silvpast. 2.352,22  PA109 Silvpast. 9.877,55 

PA108 Cons.Nat. 2.837,74  PA110 Silvpast. 2.514,92 

PA109 Cons.Nat. 3.780,01  PA111 Silvpast. 18.387,98 

PA109 Silvpast. 3.781,05  PA112 Silvpast. 3.049,44 

PA11 Impl. Urb. 5.417,60  PA114 Silvpast. 3.520,86 

PA110 Silvpast. 6.024,97  PA115 Silvpast. 3.015,72 

PA111 Silvpast. 22.071,07  PA116 Silvpast. 3.911,11 

PA112 Silvpast. 8.607,71  PA117 Silvpast. 4.500,62 

PA113 Silvpast. 2.970,79  PA118 Silvpast. 7.504,44 

PA114 Silvpast. 8.084,65  PA119 Silvpast. 4.738,36 

PA115 Silvpast. 7.360,66  PA119 Agric. 2.776,04 

PA116 Silvpast. 5.332,96  PA12 Impl. Urb. 3.026,62 

PA117 Silvpast. 16.145,50  PA121 Silvpast. 4.023,59 

PA118 Silvpast. 17.888,81  PA123 Silvpast. 5.054,85 

PA119 Agric. 12.398,27  PA124 Silvpast. 969,00 

PA119 Silvpast. 4.620,08  PA126 Silvpast. 3.019,51 

PA12 Impl. Urb. 15.923,55  PA127 Silvpast. 960,87 

PA120 Silvpast. 16.527,07  PA129 Cons.Nat. 4.830,93 

PA121 Silvpast. 11.254,27  PA129 Silvpast. 208,57 

PA121 Silvpast. 2.919,73  PA13 Impl. Urb. 2.632,19 

PA122 Silvpast. 3.805,32  PA130 Cons.Nat. 1.063,03 

PA123 Silvpast. 7.311,99  PA131 Cons.Nat. 2.662,92 

PA124 Silvpast. 5.045,28  PA132 Cons.Nat. 631,60 

PA125 Cons.Nat. 973,98  PA133 Cons.Nat. 2.136,47 

PA125 Silvpast. 4.282,52  PA134 Impl. Urb. 1.258,54 

PA126 Cons.Nat. 102,63  PA134 Cons.Nat. 7.481,25 

PA126 Silvpast. 6.559,80  PA135 Cons.Nat. 685,84 

PA127 Silvpast. 4.310,88  PA136 Cons.Nat. 2.495,35 

PA128 Cons.Nat. 973,92  PA138 Agric. 2.283,98 

PA128 Silvpast. 6.674,21  PA14 Impl. Urb. 1.032,81 

PA129 Cons.Nat. 9.481,34  PA140 Agric. 1.376,68 

PA13 Impl. Urb. 12.666,71  PA142 Impl. Urb. 3.852,80 

PA130 Cons.Nat. 4.429,65  PA142 Cons.Nat. 2.171,50 

PA131 Cons.Nat. 4.337,02  PA143 Cons.Nat. 6.069,76 

PA132 Cons.Nat. 6.302,67  PA144 Impl. Urb. 2.385,14 

PA133 Cons.Nat. 6.695,32  PA144 Cons.Nat. 74,39 
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         Área em exploração  Novas explorações/ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

PA134 Cons.Nat. 22.331,99  PA145 Impl. Urb. 1.638,30 

PA135 Cons.Nat. 2.280,22  PA147 Impl. Urb. 4.036,65 

PA136 Cons.Nat. 8.265,45  PA148 Impl. Urb. 3.274,21 

PA137 Cons.Nat. 3.592,42  PA149 Impl. Urb. 3.922,99 

PA138 Agric. 3.723,68  PA150 Silvpast. 124,57 

PA139 Agric. 8.719,99  PA150 Impl. Urb. 10.723,39 

PA139 Cons.Nat. 4.546,86  PA150 Cons.Nat. 1.047,85 

PA14 Impl. Urb. 4.562,51  PA151 Silvpast. 534,98 

PA140 Agric. 6.745,54  PA151 Impl. Urb. 2.485,72 

PA140 Cons.Nat. 545,70  PA154 Agric. 1.042,86 

PA141 Cons.Nat. 21.347,98  PA157 Silvpast. 5.938,15 

PA142 Cons.Nat. 13.322,02  PA158 Silvpast. 2.014,94 

PA142 Impl. Urb. 353,16  PA159 Silvpast. 2.193,10 

PA143 Cons.Nat. 9.851,54  PA159 Agric. 844,84 

PA144 Cons.Nat. 5.593,63  PA160 Silvpast. 2.006,22 

PA144 Impl. Urb. 583,69  PA161 Silvpast. 374,54 

PA145 Impl. Urb. 10.849,19  PA161 Cons.Nat. 150,75 

PA146 Impl. Urb. 894,49  PA163 Cons.Nat. 1.233,09 

PA146 Silvpast. 4.075,64  PA164 Cons.Nat. 1.462,90 

PA147 Impl. Urb. 15.557,04  PA165 Cons.Nat. 2.524,18 

PA147 Silvpast. 4.434,16  PA166 Cons.Nat. 3.004,56 

PA148 Impl. Urb. 1.818,59  PA167 Cons.Nat. 3.026,96 

PA148 Silvpast. 1.756,89  PA168 Cons.Nat. 2.867,74 

PA149 Impl. Urb. 4.411,36  PA169 Cons.Nat. 4.055,85 

PA149 Silvpast. 1.922,92  PA170 Cons.Nat. 3.466,82 

PA15 Impl. Urb. 6.508,56  PA171 Cons.Nat. 2.298,19 

PA150 Impl. Urb. 15.643,42  PA172 Cons.Nat. 2.502,69 

PA150 Silvpast. 9.782,71  PA173 Cons.Nat. 594,18 

PA151 Impl. Urb. 103,05  PA174 Cons.Nat. 2.889,67 

PA151 Silvpast. 4.134,84  PA176 Cons.Nat. 1.664,95 

PA153 Agric. 335,88  PA176 Cons.Nat. 337,01 

PA153 Impl. Urb. 6.348,57  PA177 Cons.Nat. 1.584,75 

PA153 Silvpast. 7.558,06  PA179 Cons.Nat. 2.427,30 

PA154 Agric. 13.447,16  PA180 Cons.Nat. 2.510,86 

PA155 Agric. 1.817,73  PA181 Cons.Nat. 2.032,64 

PA155 Silvpast. 15.653,11  PA182 Cons.Nat. 4.092,64 

PA156 Silvpast. 9.198,00  PA183 Cons.Nat. 9.058,76 

PA157 Silvpast. 8.411,23  PA186 Cons.Nat. 2.040,45 

PA158 Silvpast. 12.399,73  PA187 Cons.Nat. 2.015,95 

PA159 Agric. 121,38  PA188 Cons.Nat. 2.032,59 

PA159 Silvpast. 11.247,27  PA190 Cons.Nat. 5.021,26 

PA16 Impl. Urb. 6.073,88  PA191 Cons.Nat. 6.074,64 

PA160 Silvpast. 4.256,52  PA192 Cons.Nat. 1.466,53 

PA161 Cons.Nat. 947,94  PA192 Silvpast. 2.240,52 

PA161 Silvpast. 2.205,24  PA193 Silvpast. 4.005,07 

PA162 Cons.Nat. 3.332,21  PA194 Cons.Nat. 2.363,16 

PA163 Cons.Nat. 4.673,38  PA194 Silvpast. 2.612,30 

PA164 Cons.Nat. 6.652,51  PA196 Cons.Nat. 4.034,99 

PA165 Cons.Nat. 12.880,15  PA197 Cons.Nat. 3.128,80 

PA166 Cons.Nat. 5.204,62  PA198 Cons.Nat. 4.354,33 
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         Área em exploração  Novas explorações/ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

PA167 Cons.Nat. 7.604,11  PA199 Cons.Nat. 5.065,34 

PA168 Cons.Nat. 6.242,83  PA20 Impl. Urb. 5.052,73 

PA169 Cons.Nat. 6.500,64  PA200 Cons.Nat. 1.374,14 

PA17 Impl. Urb. 3.312,74  PA202 Cons.Nat. 1.287,02 

PA170 Cons.Nat. 4.259,92  PA204 Cons.Nat. 3.024,05 

PA171 Cons.Nat. 2.825,04  PA205 Cons.Nat. 4.909,19 

PA172 Cons.Nat. 7.549,52  PA207 Agric. 3.498,52 

PA173 Cons.Nat. 7.309,77  PA209 Cons.Nat. 2.365,97 

PA174 Cons.Nat. 5.724,23  PA209 Silvpast. 270,55 

PA175 Cons.Nat. 3.755,51  PA21 Impl. Urb. 4.007,95 

PA176 Cons.Nat. 9.309,98  PA212 Impl. Urb. 617,04 

PA177 Cons.Nat. 8.055,09  PA212 Cons.Nat. 778,70 

PA178 Cons.Nat. 7.531,55  PA213 Impl. Urb. 1.268,60 

PA179 Cons.Nat. 4.077,51  PA214 Impl. Urb. 834,15 

PA18 Impl. Urb. 4.503,07  PA214 Cons.Nat. 1.240,02 

PA180 Cons.Nat. 7.509,74  PA216 Silvpast. 5.005,45 

PA181 Cons.Nat. 7.471,42  PA217 Cons.Nat. 1.781,46 

PA182 Cons.Nat. 16.411,04  PA218 Impl. Urb. 3.108,72 

PA183 Cons.Nat. 18.095,61  PA218 Cons.Nat. 1.205,75 

PA184 Cons.Nat. 8.577,12  PA219 Impl. Urb. 1.646,53 

PA185 Cons.Nat. 8.107,03  PA219 Cons.Nat. 3.314,15 

PA186 Cons.Nat. 2.817,58  PA22 Impl. Urb. 2.534,17 

PA187 Cons.Nat. 8.388,31  PA25 Impl. Urb. 2.845,20 

PA188 Cons.Nat. 20.314,63  PA27 Silvpast. 5.036,44 

PA189 Cons.Nat. 16.033,37  PA27 Impl. Urb. 14.973,39 

PA19 Impl. Urb. 4.708,51  PA28 Silvpast. 1.037,93 

PA190 Cons.Nat. 10.449,58  PA28 Silvpast. 9.963,02 

PA191 Cons.Nat. 5.412,38  PA3 Impl. Urb. 1.002,02 

PA192 Cons.Nat. 3.435,67  PA3 Agric. 1.001,77 

PA192 Silvpast. 386,54  PA31 Silvpast. 770,12 

PA193 Cons.Nat. 237,29  PA31 Impl. Urb. 701,55 

PA193 Silvpast. 11.531,05  PA32 Silvpast. 3.043,93 

PA194 Cons.Nat. 8.220,11  PA32 Agric. 12,42 

PA194 Silvpast. 1.839,09  PA33 Silvpast. 465,59 

PA195 Silvpast. 6.013,37  PA33 Agric. 1.549,60 

PA196 Cons.Nat. 5.402,35  PA34 Silvpast. 752,03 

PA197 Cons.Nat. 14.882,76  PA34 Agric. 1.340,12 

PA198 Cons.Nat. 8.751,43  PA36 Silvpast. 3.535,13 

PA199 Cons.Nat. 11.945,39  PA36 Impl. Urb. 1.475,36 

PA2 Impl. Urb. 8.261,12  PA38 Silvpast. 4.004,79 

PA20 Impl. Urb. 9.853,47  PA4 Impl. Urb. 142,58 

PA200 Cons.Nat. 3.023,63  PA4 Agric. 796,22 

PA201 Cons.Nat. 9.548,62  PA4 Silvpast. 75,22 

PA202 Cons.Nat. 7.680,04  PA40 Silvpast. 3.053,52 

PA203 Cons.Nat. 12.632,41  PA42 Silvpast. 10.390,73 

PA204 Cons.Nat. 5.790,23  PA43 Silvpast. 379,16 

PA205 Cons.Nat. 3.621,46  PA44 Impl. Urb. 979,70 

PA207 Agric. 4.801,03  PA46 Impl. Urb. 2.314,11 

PA208 Cons.Nat. 6.581,39  PA47 Impl. Urb. 3.022,90 

PA208 Silvpast. 6.972,51  PA48 Impl. Urb. 1.234,51 
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         Área em exploração  Novas explorações/ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

PA209 Cons.Nat. 1.441,20  PA49 Impl. Urb. 1.407,86 

PA209 Silvpast. 3.312,12  PA5 Silvpast. 854,45 

PA21 Impl. Urb. 6.608,62  PA50 Impl. Urb. 2.019,95 

PA210 Silvpast. 6.086,01  PA52 Impl. Urb. 4.282,79 

PA211 Agric. 722,53  PA53 Impl. Urb. 649,55 

PA211 Silvpast. 5.484,77  PA54 Impl. Urb. 350,83 

PA212 Cons.Nat. 4.592,52  PA54 Cons.Nat. 689,21 

PA212 Impl. Urb. 2.312,91  PA55 Cons.Nat. 9.615,02 

PA213 Impl. Urb. 3.140,77  PA56 Impl. Urb. 95,72 

PA214 Cons.Nat. 13.220,70  PA56 Cons.Nat. 2.978,03 

PA214 Impl. Urb. 905,21  PA57 Impl. Urb. 4.989,57 

PA215 Agric. 1.335,10  PA57 Cons.Nat. 41,44 

PA215 Cons.Nat. 18.485,12  PA58 Agric. 592,52 

PA216 Cons.Nat. 1.808,00  PA58 Cons.Nat. 6,01 

PA216 Cons.Nat. 316,17  PA58 Scond. 2.397,07 

PA216 Silvpast. 4.698,76  PA58 Agric. 1.065,34 

PA217 Cons.Nat. 6.059,27  PA59 Agric. 4.064,07 

PA217 Silvpast. 265,64  PA6 Silvpast. 2.251,67 

PA218 Cons.Nat. 87,67  PA60 Scond. 2.418,34 

PA218 Impl. Urb. 2.754,73  PA64 Silvpast. 1.074,48 

PA219 Cons.Nat. 4.005,22  PA64 Scond. 970,36 

PA22 Impl. Urb. 5.544,69  PA65 Silvpast. 3.025,63 

PA23 Impl. Urb. 5.835,80  PA67 Silvpast. 7.773,14 

PA24 Impl. Urb. 5.459,56  PA69 Silvpast. 2.029,60 

PA25 Impl. Urb. 7.153,02  PA7 Silvpast. 9.801,31 

PA26 Impl. Urb. 15.453,09  PA70 Silvpast. 7.427,43 

PA27 Impl. Urb. 4.252,03  PA70 Scond. 2.579,80 

PA27 Silvpast. 1.895,31  PA75 Agric. 1.009,69 

PA28 Silvpast. 5.369,39  PA76 Agric. 2.885,19 

PA29 Agric. 1.950,39  PA77 Agric. 736,58 

PA29 Impl. Urb. 1.713,07  PA77 Cons.Nat. 268,05 

PA3 Agric. 981,47  PA78 Cons.Nat. 3.136,21 

PA3 Impl. Urb. 4.037,33  PA78 Agric. 1.949,74 

PA30 Agric. 1.187,07  PA79 Agric. 710,44 

PA30 Impl. Urb. 1.563,10  PA8 Impl. Urb. 5.478,21 

PA31 Agric. 359,58  PA81 Silvpast. 2.018,65 

PA31 Impl. Urb. 2.302,40  PA82 Silvpast. 2.017,63 

PA31 Silvpast. 528,31  PA84 Silvpast. 2.022,98 

PA32 Agric. 9.641,08  PA86 Impl. Urb. 38,28 

PA32 Silvpast. 1.341,12  PA86 Silvpast. 5.974,12 

PA33 Agric. 23,04  PA88 Silvpast. 5.035,87 

PA33 Silvpast. 4.466,71  PA89 Silvpast. 27,48 

PA34 Silvpast. 5.432,81  PA9 Agric. 3.140,04 

PA35 Silvpast. 7.843,90  PA90 Silvpast. 2.617,25 

PA36 Agric. 106,68  PA93 Agric. 503,44 

PA36 Impl. Urb. 5.273,05  PA94 Silvpast. 3.341,11 

PA36 Silvpast. 3.645,74  PA94 Agric. 188,40 

PA37 Silvpast. 5.102,26  PA95 Silvpast. 2.009,99 

PA38 Silvpast. 5.771,60  PA96 Silvpast. 1.973,35 

PA39 Impl. Urb. 361,88  PA98 Silvpast. 4.259,16 
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         Área em exploração  Novas explorações/ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

PA39 Silvpast. 8.349,53  PA99 Silvpast. 8.030,45 

PA4 Agric. 5.768,68     

PA4 Silvpast. 54,19     

PA40 Silvpast. 8.012,28     

PA41 Silvpast. 7.230,92     

PA42 Silvpast. 7.641,20     

PA43 Silvpast. 2.526,28     

PA44 Impl. Urb. 2.124,68     

PA44 Silvpast. 1.749,68     

PA45 Impl. Urb. 1.357,36     

PA45 Silvpast. 6.325,59     

PA46 Impl. Urb. 3.484,92     

PA46 Silvpast. 1.878,02     

PA47 Impl. Urb. 5.290,36     

PA47 Silvpast. 286,98     

PA48 Impl. Urb. 4.512,56     

PA49 Impl. Urb. 20.198,39     

PA5 Agric. 4.455,20     

PA5 Silvpast. 2.005,80     

PA50 Impl. Urb. 3.909,09     

PA51 Cons.Nat. 65,53     

PA51 Impl. Urb. 21.934,84     

PA52 Cons.Nat. 15,13     

PA52 Impl. Urb. 10.886,17     

PA53 Cons.Nat. 143,57     

PA53 Impl. Urb. 9.573,46     

PA54 Cons.Nat. 2.125,02     

PA54 Impl. Urb. 33,17     

PA55 Cons.Nat. 3.064,86     

PA56 Cons.Nat. 4.077,78     

PA57 Cons.Nat. 131,50     

PA57 Impl. Urb. 3.632,99     

PA58 Agric. 2.837,45     

PA58 Agric. 480,40     

PA58 Cons.Nat. 5.564,93     

PA58 Scond. 794,84     

PA59 Agric. 7.913,62     

PA6 Silvpast. 6.448,17     

PA60 Agric. 2.322,79     

PA60 Scond. 5.914,95     

PA61 Scond. 4.677,75     

PA62 Agric. 0,36     

PA62 Scond. 3.850,64     

PA63 Agric. 375,55     

PA63 Scond. 6.510,30     

PA64 Scond. 3.888,11     

PA64 Silvpast. 632,63     

PA65 Silvpast. 6.655,68     

PA66 Silvpast. 8.608,84     

PA67 Silvpast. 4.245,36     
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         Área em exploração  Novas explorações/ampliações 

Pedreira Plano Ordenamento Área (m2)  Pedreira Plano Ordenamento Área (m2) 

PA68 Silvpast. 5.146,31     

PA69 Silvpast. 17.095,15     

PA7 Silvpast. 2.001,79     

PA70 Scond. 3.986,41     

PA70 Silvpast. 9.985,43     

PA71 Cons.Nat. 3.744,68     

PA71 Silvpast. 28.959,88     

PA72 Cons.Nat. 1.550,09     

PA72 Scond. 2.026,62     

PA72 Silvpast. 2.858,08     

PA73 Cons.Nat. 4.505,91     

PA74 Cons.Nat. 2.601,27     

PA74 Scond. 3.805,04     

PA75 Agric. 3.216,11     

PA75 Cons.Nat. 433,54     

PA76 Agric. 3.724,72     

PA77 Agric. 5.660,15     

PA78 Agric. 6.626,92     

PA78 Impl. Urb. 71,60     

PA79 Agric. 7.047,09     

PA79 Agric. 661,16     

PA79 Cons.Nat. 1.899,78     

PA8 Impl. Urb. 7.627,89     

PA80 Agric. 2.865,69     

PA81 Silvpast. 2.076,18     

PA82 Silvpast. 6.204,16     

PA84 Silvpast. 4.254,55     

PA85 Silvpast. 4.500,25     

PA86 Impl. Urb. 4.706,02     

PA86 Silvpast. 2.602,25     

PA87 Impl. Urb. 433,77     

PA87 Silvpast. 3.046,80     

PA88 Silvpast. 6.781,99     

PA89 Silvpast. 7.611,57     

PA9 Agric. 4.664,47     

PA9 Impl. Urb. 1.290,33     

PA90 Silvpast. 9.398,52     

PA91 Silvpast. 6.750,29     

PA92 Silvpast. 10.060,07     

PA92 Silvpast. 16.570,16     

PA93 Agric. 2.598,49     

PA94 Agric. 2.521,83     

PA94 Silvpast. 1.616,38     

PA95 Silvpast. 7.095,20     

PA96 Silvpast. 9.522,34     

PA97 Silvpast. 9.066,16     

PA98 Silvpast. 5.750,68     

PA99 Silvpast. 10.321,09     
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O D.L. n.º 270/2001, de 6 de outubro, no seu anexo II, estabelece como zona de defesa aos locais 
e zonas classificadas com valor científico e paisagístico, uma distância de protecção de 500 
metros. Dado que a Jazida de Pegadas de Dinossáurios de Vale de Meios e Algar dos Potes foi 
classificada como Imóvel de Interesse Municipal pela Câmara Municipal de Santarém em 
3.11.2003, para além de estar em vias de classificação como Monumento Natural. 

Tendo em conta a zona de defesa à Jazida de Pegadas de Dinossáurios de Vale de Meios e Algar 
dos Potes, as ampliações das explorações PA93, 94, 204, 205, 207 e 209 foram inviabilizadas 
(anexo III). 

Foram  percorridas por incêndio as área onde se inserem as pedreiras PA20, PA21, PA22, PA40, 
PA42, PA46 e PA48, em 2002, as pedreiras PA1, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7 e PA88, em 2003 e 
PA60, PA64, PA65, PA67 e PA70, em 2006. O D.L. n.º 327/90, de 22 de Outubro, estabelece as 
restrições à alteração do uso do solo nos terrenos percorridos por incêndios florestais. No art.º 1º 
do referido diploma legal, são enumeradas as acções que ficam proibidas nos terrenos percorridos 
por incêndios, pelo prazo de 10 anos a contar da data do fogo, das quais se transcrevem as 
seguintes alíneas:  

“f) o estabelecimento de quaisquer novas actividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras 
que possam ter um impacte ambiental negativo; 

g) a introdução de alterações à morfologia do uso do solo ou do coberto vegetal;” 

Deverá ainda ser tido em consideração o abate/corte de exemplares de azinheiras, que terá de 
cumprir com o determinado no D.L. n.º 155/2004, de 30 de Junho – medidas de protecção aos 
povoamentos de sobreiro e de azinheira. 

3.5.2 Avaliação de Impactes 

Tendo em conta o POPNSAC, não são permitidas novas explorações / ampliações nas  Zonas de 
Paisagem Protegida e Agricultura. 

3.6 QUALIDADE DO AR E CLIMA 
3.6.1 Caracterização da Situação de Referência 

O estudo refere que a poluição do ar se deve essencialmente à emissão de partículas em 
suspensão, mencionando como principal fonte de poluentes atmosféricos na envolvente do 
projecto, a movimentação de veículos pesados nos caminhos não pavimentados de acesso às 
pedreiras, assumindo esta situação maior relevância no sector do Planalto de Santo António, por 
ser um sector com um número superior de pedreiras e consequentemente mais circulações 
associadas à realização do transporte do recurso explorado (com especial afectação da povoação 
de Barreirinhas, pela sua proximidade às explorações deste sector).  

Outra fonte poluente resulta do funcionamento dos equipamentos e veículos afectos às 
explorações, que irá provocar também a emissão de gases de combustão, de entre os principais 
refira-se o CO, NOx, HC, SO2, partículas em suspensão e metais pesados. No entanto, essas 
emissões estão dependentes das condições de dispersão atmosférica locais.   

O estudo refere ainda, como importante fonte para a emissão de partículas, as actividades 
associadas à exploração das pedreiras objecto do presente estudo (com especial relevância as 
localizadas neste sector) e de outras, localizadas na proximidade, designadamente de blocos de 
pedra (a oeste da zona do Planalto de Satº. António). 

A caracterização da situação de referência na área de influência do projecto foi feita de forma 
quantitativa, através de medições dos níveis de PM10 (partículas em suspensão com diâmetro 
aerodinâmico inferior a 10 µm), efectuadas junto dos receptores sensíveis, designadamente da 
povoação de Barreirinhas (Ponto 4). Foram também analisados os dados obtidos na Campanha de 
avaliação das concentrações de dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono no ar ambiente em 
Portugal, referindo que, os níveis daqueles poluentes são significativamente baixos. 

Comparando os resultados obtidos com o valor limite para as PM10, estipulado no D.L. n.º 
111/2002, de 16 de Abril, constata-se que o mesmo não excede o correspondente valor 
normativo. 

No estudo é referido que a região onde se insere o projecto é uma área de características rurais e 
que, em particular a correspondente ao sector em análise apresenta uma qualidade do ar boa. 

3.6.2 Avaliação de Impactes 

Na identificação e avaliação dos impactes, considera-se que as principais incidências previstas 
sobre a qualidade do ar dizem respeito à emissão de partículas (decorrente da circulação de 
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veículos pesados nos caminhos não pavimentados e das operações relacionadas com a formação 
de pilhas de materiais, nomeadamente, ‘escombreiras’ ou ‘materiais destinados a venda’.  

As incidências decorrentes das acções referidas, verificar-se-ão com maior expressão na 
envolvente imediata à zona de exploração do inerte e principais caminhos de acesso utilizados 
pelos veículos pesados, sendo que a sua significância depende, nomeadamente, das condições 
meteorológicas locais.  

Para avaliar a magnitude e extensão dos impactes na qualidade do ar, o EIA apresenta a 
estimativa das concentrações de PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4 que 
permite estimar as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas 
de emissão, condições meteorológicas e topografia local. 

As simulações foram efectuadas considerando o seguinte: 

• a existência de receptores a diferentes distâncias das vias de circulação (20, 30, 40, 50, 
75, 100, 150 e 200 metros); 

• as concentrações estimadas para a média de 24 horas (base temporal referente ao valor-
limite estabelecido no D.L. n.º 111/2002, de 16 de Abril), tendo em conta o período de 
laboração das pedreiras (8 horas por dia); 

• a manutenção, em número de veículos, a circular nos caminhos preferenciais de acesso 
aos diferentes sectores, devido à estabilização da taxa de exploração actual;  

• dois cenários meteorológicos, ambos correspondentes à direcção de vento mais 
desfavorável: cenário 1, relativo à situação que permitirá melhores condições de dispersão 
atmosférica; cenário 2, associado à situação que permitirá piores condições de dispersão 
atmosférica. 

Da análise dos resultados obtidos, provenientes das simulações do modelo, verifica-se que, para 
os cenários analisados, de acordo com os pressupostos referidos de tráfego e meteorologia, as 
concentrações estimadas apontam para valores inferiores aos valores limite legislados, em relação 
ao poluente em análise (PM10). Contudo, os níveis de PM10 de fundo não foram introduzidos no 
modelo, sendo que, as concentrações associadas à estação de fundo mais próxima (Chamusca) 
poderiam ter sido consideradas nas simulações. Desta forma, os níveis de PM10 apresentados 
estão subestimados. Ainda assim, o estudo refere que, adicionalmente aos valores obtidos, 
somando um valor de 20 µg/m3 (concentração de fundo), o valor final não resultaria em 
excedência ao respectivo valor normativo.  

Mediante os valores obtidos das simulações, não são previstos impactes negativos significativos na 
qualidade do ar do sector em questão, nomeadamente, não se verificará a excedência dos valores 
limite legislados na situação de condições atmosféricas que não permitem a dispersão dos 
poluentes emitidos. 

3.6.3 Medidas de minimização 

� Criar ecrãs arbóreos com o intuito de minimizar a dispersão de poeiras para o exterior da 
concessão (manutenção da vegetação existente na envolvente da pedreira); 

� Garantir que o transporte de materiais se efectua sempre de forma acondicionada, reduzindo-
se a emissão de poeiras; 

� Limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria 
e de veículos afectos à pedreira; 

� Limitar a velocidade de circulação dos veículos nos caminhos não pavimentados, em particular 
nos períodos secos do ano; 

� Optimizar os circuitos de circulação nos caminhos de acesso às pedreiras, através da aplicação 
de tout-venant, nomeadamente no caminho que liga ao CM 1314/EM 506-1 na zona da 
povoação de Barreirinhas, segundo uma extensão aproximada correspondente ao percurso 
entre a actual área pavimentada e a pedreira PA201. 

3.7 AMBIENTE SONORO 
3.7.1 Caracterização da Situação de Referência 

As principais fontes emissoras de ruído identificadas neste sector, nomeadamente na proximidade 
da povoação de Barreirinhas, estão associadas essencialmente ao tráfego rodoviário que circula na 
EM 506-1 e nas estradas locais. Na vizinhança da povoação de Cabeço das Pombas o ambiente 
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sonoro é essencialmente influenciado pelo ruído gerado por fenómenos naturais, nomeadamente, 
o proveniente de vento em folhagens e o emitido pelos pássaros. Neste Sector a influência das 
pedreiras no quadro acústico só é perceptível quando se desenvolvem actividades produtivas 
ruidosas como trabalhos com martelos pneumáticos e trabalhos de carga e descarga de pedra 
(situações com curta duração temporal).  

Para a caracterização do ambiente sonoro foram efectuadas medições dos níveis sonoros em dois 
pontos, durante o período diurno: Local 6 – moradia localizada na povoação de Barreirinhas, a 
cerca de 200 metros de distância  das pedreiras PA201, PA202 e PA203 e Local 7 - moradia 
localizada na povoação de Cabeço das Pombas, a cerca de 1000 metros de distância das pedreiras 
em estudo mais próximas.   

De acordo com o EIA, os município de Santarém e Porto de Mós não efectuaram a classificação 
das zonas, de acordo com o D.L. n.º 292/2000, de 14 de Novembro. No entanto, as explorações 
em estudo encontram-se inseridas no PNSAC, pelo que se configura como provável que a 
respectiva zona em causa, venha a ter a classificação acústica correspondente  à de “zonas 
sensíveis”. Assim, o EIA considerou que o Local 6 e Local 7 é equiparado a zona sensível.  

3.7.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes no ruído ambiente local, neste sector, associados à movimentação de camiões são 
pouco significativos. 

De acordo com as medições realizadas não se prevê o incumprimento do critério de exposição 
máxima (n.º 3 do Art.º 4º do RLPS), nem o incumprimento do critério de incomodidade (n.º 3 do 
Art.º 8º do RLPS), nos dois receptores identificados por Local 6 e Local 7. Verifica-se assim que os 
valores estão dentro do permitido por lei, não existindo deste modo zonas susceptíveis de serem 
incomodadas, pelo que o grau de incomodidade será muito baixo, ou mesmo nulo. Em visita ao 
local, a CA confirmou a situação atrás descrita. 

3.7.3 Medidas de minimização 

� Deve ser interdita a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência 
sonora, garantida pelo fabricante. 

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

3.8 QUADRO SOCIOECONÓMICO 
3.8.1 Caracterização da Situação de Referência 

Neste sector as localidades envolventes são Pé da Pedreira, Barreirinhas, Vale da Trave, Valverde, 
Cabeça Veada e Cabeço das Pombas. Estes aglomerados apresentam uma dinâmica urbana que 
gira em torno da extracção de pedra. As localidades de Pé da Pedreira e Barreirinha, por se 
estruturarem ao longo do CM1314, encontram-se mais próximas de áreas de exploração do que as 
outras localidades.  

As explorações são servidas por caminhos não pavimentados, que entroncam na EM506-1, junto a 
Vale da Trave e no CM1314, junto a Barreirinhas e Pé de Pedreira. As estradas mais usadas são a 
EM362-Santarem/Batalha; EM506-1-Cortiçal/Coutada de Cima e o CM1314 - Casal dos 
Carvalhos/Quinta da Bicheira. A ER361, no cruzamento com a EM362, em Alcanede, constitui o 
principal acesso às explorações localizadas no sector em análise, pois estabelece a ligação entre o 
IP6, a Sul e o IP1 a Este.  

Alguns dos caminhos internos de acesso a este sector são melhorados com o depósito de estéreis 
retirados após a britagem. Neste sector existem quatro caminhos principais, sendo o traçado dos 
restantes acessos alterado consoante o avanço das explorações ou a abertura de novas pedreiras.   

A informação constante no EIA relativamente ao tráfego de camiões para o transporte de pedra 
teve como pressuposto o somatório de camiões / mês por pedreira. No entanto, considerando  que 
as empresas deste núcleo de exploração, face ao número de pedreiras existentes, a proximidade a 
que se encontram e a tipologia dos caminhos, estão organizadas por forma a garantir a 
optimização do transporte e expedição de matéria prima, sendo que cada camião é carregado com 
material proveniente de várias pedreiras, considera-se que o valor apresentado no EIA (1100 
camiões / mês) é excessivo, não correspondendo à realidade. 

Este sector contabiliza cerca de 651 postos de trabalho. 

Tanto no concelho de Porto de Mós como no de Santarém, a população activa(situada entre os 25 
e os 65 anos) representa cerca de 58% da população total. O número de empresas do sector 
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primário, onde se inclui a indústria extractiva e transformadora, corresponde a 11% em Porto de 
Mós e 24% em Santarém. 

Face às exigências do mercado de emprego, as fracas habilitações literárias dos trabalhadores 
(predomina o ensino básico do primeiro ciclo) das pedreiras de calçada, torna difícil a sua 
integração noutros mercados de emprego em alternativa ao que actualmente detêm. 

3.8.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre a rede viária incidem essencialmente no atravessamento dos aglomerados 
populacionais. 

Os eventuais desvios de caminhos que venham a ser realizados, poderão causar um impacte 
negativo na acessibilidade das populações locais, caso os seus interesses não sejam levados em 
conta no momento do planeamento desses desvios de traçados. 

Ao nível do mercado de emprego, ressalta-se como impacte positivo muito significativo a 
manutenção dos postos de trabalho. 

3.8.3 Medidas de minimização 

� Procurar proceder à optimização dos circuitos propostos neste sector, através da aplicação de 
tout-venant, tendo em consideração os trajectos preferenciais das ampliações propostas e a 
proximidade de habitações. 

� Preferencialmente e sempre que possível devem ser utilizados caminhos e acessos que não 
atravessem as povoações. 

� Programar a saída dos camiões utilizados no transporte do material extraído, fora dos períodos 
de maior ocupação da rede viária, isto é, evitar circular ao fim da manhã e ao fim da tarde. 

� Cobertura da carga, para evitar emissão de poeiras. 

� Respeitar os limites das áreas de pedreira estipulados no Plano de Lavra e adoptar uma 
atitude de salvaguarda dos valores ambientais. 

� Manter as estradas, caminhos municipais e acessos em bom estado de conservação e 
segurança, em colaboração com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e demais entidades 
competentes, respeitando o seu traçado e características. 

� Considerar os interesses e necessidades das populações locais previamente à decisão de 
desvio de traçado de caminhos. 

3.9 PAISAGEM 
3.9.1 Caracterização da Situação de Referência 

A singularidade do substrato geológico do PNSAC origina uma tipologia de paisagem muito 
particular designada por “paisagem cársica”. Mas a humanização teve igualmente um importante 
papel na “construção” da identidade paisagística e cultural que individualiza a área em estudo do 
restante território nacional. 

O crescente abandono das actividades agrícolas e sobretudo da pastorícia, a desactivação dos 
moinhos e a dispersão das áreas de extracção de pedra (blocos e calçada) tem vindo a ter como 
consequências a degradação e desaparecimento de importantes referências da paisagem das 
serras de Aire e Candeeiros. 

O Planalto de Santo António, constituindo uma grande superfície aplanada ligeiramente “inclinada” 
para sul, é caracterizado por uma elevada monotonia visual na generalidade das zonas onde se 
localizam as pedreiras. Neste sector dominam os matos e existem poucos marcos visuais que 
facilitem a referenciação espacial, destacando-se apenas os vales cársicos, como principais 
elementos para a estruturação e diversificação da paisagem. 

3.9.2 Avaliação de Impactes 

A exploração das pedreiras confere à paisagem nesses locais um aspecto de desorganização geral 
e de permanente alteração, sobretudo devido aos seguintes factores: 

� Destruição do coberto vegetal e escavação dos terrenos, implicando alterações na morfologia 
do local e o aparecimento de “feridas” na paisagem; 

� Presença de grandes volumes de escombros, que se destacam do relevo natural envolvente; 
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� Presença de estaleiros, maquinaria de grande porte e de outros equipamentos e materiais 
diversos; 

� Movimentação de maquinaria para extracção da pedra e de grandes camiões para o seu 
transporte, com emissão de poeiras, aumento dos níveis sonoros e consequente sensação de 
intensiva actividade humana. 

Com base na caracterização paisagística realizada no EIA, identificaram-se os moinhos na zona da 
Pia Longa e os vales cársicos de Vale de Mar e de Valinho como as zonas cujo enquadramento 
visual/qualidade paisagística será mais afectada negativamente pela criação de novas pedreiras ou 
pela expansão das existentes. 

Considera-se que a capacidade do território para “absorver” visualmente as pedreiras é bastante 
reduzida nas zonas de cumeada devido ao facto do coberto vegetal arbóreo ser bastante escasso e 
do relevo nas áreas em estudo definir bacias visuais de grande amplitude. Assim, as expansões e 
novas pedreiras com maior impacte serão as localizadas nas zonas do zona do Cabeço da 
Bracejosa. 

3.9.3 Medidas de minimização 

� Reposição e/ou construção dos muros de pedra ao longo dos caminhos de acessos à pedreira e 
nas parcelas de terreno em exploração, sempre que tal for legalmente possível (terrenos 
privados); 

� A vegetação existente na envolvente das Explorações deverá condicionar as espécies arbóreas 
a utilizar no PARP. 

3.10 PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 
3.10.1 Caracterização da Situação de Referência 

A metodologia aplicada para a caracterização da situação de referência consistiu numa pesquisa 
documental e bibliográfica da área em estudo e na prospecção sistemática da área das pedreiras, 
o que se considera correcto.  

Em resultado dessa pesquisa é apresentado um breve enquadramento histórico da área do 
projecto e foram inventariadas 11 ocorrências patrimoniais situadas no sector e envolvente. Duas 
ocorrências, a Gruta dos Possilgões (nº5) e o Algar da Pena (nº8), situam-se dentro da área de 
estudo. 

3.10.2 Avaliação de Impactes 

Uma vez que não se registaram vestígios arqueológicos na área de incidência do projecto 
considera-se ser pouco provável a existência de impactes negativos pelo que desse ponto de vista 
não existem inconvenientes à implementação do projecto. Não obstante, tendo em conta a área 
de implantação do projecto e sua envolvente bem como as suas características geológicas não é 
de excluir a possibilidade da existência de outras cavidades ou grutas para além da referenciada 
no EIA. 

Relativamente à Gruta dos Possilgões e ao Algar da Pena é referido no EIA que não sofrerão uma 
afectação directa devido á laboração das pedreiras uma vez que estão fora das áreas de 
exploração. 

3.10.3 Medidas de minimização 

� Aquando da abertura de novas frentes de exploração deverá ser efectuado o acompanhamento 
arqueológico dos trabalhos de desmatação; 

� Caso venham a ser detectadas no decurso das explorações cavidades cársicas, os proprietários 
deverão alertar o IPA e o PNSAC, de forma a se efectuar uma avaliação espeleo-arqueológica 
das mesmas; 

� Deverá ser implementada uma área de protecção envolvente de 50 m relativamente às 
ocorrências patrimoniais identificadas: Gruta dos Possilgões (nº5) e Algar da Pena (nº8). 

4. CONCLUSÃO 

Face às características do projecto e da área em estudo, a CA considerou como descritores 
fundamentais para a avaliação: Geologia e Geomorfologia, Ecologia, Instrumentos de Gestão do 
Território e Quadro Sócio-Económico. 
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Os pareceres individuais por exploração, constantes no Anexo I, serviram de apoio à decisão da 
CA. 

Assim, emite-se: 

� parecer favorável condicionado aos projectos de exploração às Medidas de Minimização 
preconizadas: PA2, PA10, PA11, PA14, PA15, PA16, PA17, PA18, PA19, PA23, PA24, PA29, 
PA30, PA35, PA37, PA39, PA41, PA43, PA44, PA47, PA49, PA51, PA61, PA62, PA63, PA66, 
PA68, PA71, PA72, PA73, PA74, PA79, PA82, PA84, PA85, PA87, PA89, PA90, PA91, PA92, 
PA97, PA101, PA104, PA105, PA107, PA108, PA113, PA117, PA120, PA122, PA125, PA128, 
PA136, PA137, PA139, PA141, PA146, PA173, PA175, PA178, PA179, PA180, PA181, PA184, 
PA185, PA189, PA195, PA196, PA201, PA202, PA203, PA210, PA213, PA215 e PA219. 

� parecer favorável condicionado aos projectos de exploração às Medidas de Minimização 
preconizadas sendo desfavorável para as ampliações: PA1, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, 
PA9, PA12, PA13, PA20, PA25, PA27, PA31, PA32, PA34, PA36, PA38, PA40, PA42, PA45, 
PA46, PA48, PA52, PA53, PA54, PA55, PA56, PA57, PA58, PA59, PA60, PA64, PA65, PA67, 
PA69, PA70, PA75, PA77, PA78, PA86, PA88, PA93, PA94, PA95, PA96, PA98, PA99, PA100, 
PA102, PA106, PA109, PA110, PA111, PA112, PA114, PA115, PA118, PA119, PA121, PA123, 
PA124, PA126, PA129, PA131, PA132, PA133, PA134, PA135, PA138, PA140, PA142, PA143, 
PA144, PA145, PA147, PA148, PA149, PA150, PA151, PA157, PA158, PA159, PA160, PA161, 
PA162, PA163, PA164, PA165, PA166, PA167, PA168, PA169, PA170, PA171, PA172, PA174, 
PA176, PA177, PA182, PA183, PA186, PA187, PA188, PA190, PA192, PA193, PA194, PA197, 
PA198, PA199, PA200, PA204, PA207, PA208, PA209, PA212, PA214, PA216, PA217 e PA218. 

� parecer favorável condicionado aos projectos de exploração às Medidas de Minimização 
preconizadas sendo desfavorável para parte da ampliação: PA21, PA22, PA28, PA33, PA50, 
PA76, PA81, PA103, PA116, PA127, PA130 e PA191. 

� parecer desfavorável: PA26, PA80, PA153, PA154, PA155, PA156, PA205 e PA211. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

AIA 1532  90/95 

CONSULTA PÚBLICA 
A Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, tendo o seu início no dia 3 de Novembro de 
2006 e o seu final no dia 10 de Janeiro de 2007, período durante o qual a foram recebidos 7 
pareceres com a seguinte proveniência: 

� Administração Local: Câmara Municipal de Porto de Mós; Câmara Municipal de Alcobaça 

� Organizações Não Governamentais de Ambiente: GEOTA 

� Empresas: Infusion- Gestão de Projectos Energéticos, Lda 

� 3 Cidadãos 

Após a análise dos pareceres conclui-se que os cidadãos e o Geota têm uma opinião positiva 
relativamente à realização do projecto. O GEOTA considera que o projecto em avaliação se trata 
de um projecto viável a nível económico e ambiental que vai sobretudo contribuir para regularizar 
as condições de exploração actuais das pedreiras. Salienta, contudo, a necessidade da efectiva 
implementação de todas as medidas preconizadas no EIA, bem como os planos de monitorização 
para as diferentes fases do projecto. Fica por comprovar a real necessidade de ampliação das 
explorações numa área tão alargada, ponto que considera dever ser prontamente justificado. 

A Infusion- Gestão de projectos energéticos, Lda considera que não deve ser feito o 
licenciamento de pedreiras, em particular no Planalto de Santo António, no sítio de Covão dos 
Porcos, Vale da Trave, freguesia de Alcanede, argumentando que a Comissão de Compartes 
celebrou com a Infusion um contrato de cedência de exploração para a produção de energia eólica, 
havendo assim um conflito de interesses. 
 

A CA considera que esta questão extravasa o âmbito dos trabalhos consignados à CA, devendo 
ser esta questão remetida para fase de licenciamento. 
 

A Câmara Municipal de Porto de Mós considera que a área de implantação/ampliação da 
pedreira PA21 deve ser reformulada, uma vez que colide com a área da pedreira vizinha. 
 

As questões levantadas foram tidas em consideração pela CA. 

 

A Câmara Municipal de Alcobaça, no seu parecer, identifica as pedreiras incluídas no seu 
concelho e que se seguem: 

� AR6 - Segundo as condicionantes geológicas e geomorfológicas, a pedreira AR6 está 
parcialmente situada em campos de lapiás, o que condiciona a sua expansão, respectivamente 
para leste. A demarcação da pedreira e a colocação de estacas deve ser acompanhada por 
técnicos qualificados. 

� AR7 - De acordo com as condicionantes geológicas e geomorfológicas e pedreira AR7 está 
parcialmente situada em campo de lapiás, assim como a sua envolvente, o que condiciona a 
sua expansão em todo o seu redor. Devido a esse facto, a demarcação da pedreira e a 
colocação das estacas deve ser acompanhada por técnicos qualificados. 

� AR9 - Deve ser fiscalizada regularmente devido à existência de dolina adjacente ao limite 
Norte d pedreira. 

� AR10 - Segundo a avaliação do ambiente sonoro, foi efectuada uma avaliação acústica a 
AR10. No local escolhido, inserido na localidade da portela Nova, o Art.º 8º do RLPS não é 
cumprido, já que o ruído (particular) gerado nas pedreiras provoca alterações significativas no 
ambiente sonoro local. Não tendo sido identificada uma medida de minimização específica 
proposta para a situação. 

� AR11 – De acordo com as condicionantes geológicas, toda a área de exploração encontra-se 
numa zona de carso evoluído observando-se diversas cavidades cársicas de dimensões  
consideráveis e bolsas de argila. A continuidade da sua exploração deve ser acompanhada por 
um técnico qualificado, devendo a sua visibilidade ser novamente analisada. 

� AR12 - De acordo com as condicionantes geológicas e geomorfológicas a pedreira AR12 está 
situada em vertente e em confluência de dois vales, o que compromete a sua exploração se 
for tida em consideração a faixa de protecção idêntica ao sugerido para outros sectores (50 
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m). Refere também a existência de cavidades cársicas na frente de exploração e a existência 
de um algar no limite Sudoeste da pedreira, elementos geomorfológicos, que considera dever 
ser tomados em conta numa nova avaliação da viabilidade da pedreira ou da dimensão da sua 
área. Não concorda com a referência de que o explorador só recuperará a pedreira se obtiver 
licença para explorar uma nova pedreira na Encosta da Ladeira. Refere ainda, que a pedreira 
não é explorada desde 1999. Em suma, e pelo exposto, não concorda com a possibilidade da 
pedreira voltar a ser explorada. 

� AR13 - De acordo com as condicionantes geológicas e geomorfológicas, o facto da pedreira se 
localizar em campo de lapiás e num estreito interflúvio, entre dois vales encaixados, 
compromete a sua exploração pois a conjugação destes elementos geomorfológicos inviabiliza 
a localização da pedreira. Considera ainda que não foi tida em consideração a faixa de 
protecção aos vales idêntica ao que tem sido sugerido para outros sectores (50m). Não tem 
área de expansão e os resíduos resultantes da actividade tendem a ser depositados nos vales. 
Em suma, e pelo exposto, não concorda com a possibilidade da pedreira ser explorada. 

� AR15 – Deve ser fiscalizada regularmente devido à utilização de explosivos (pólvora) 

� AR16 – Zona muito degradada. Devido à existência do vale a Norte, a demarcação da pedreira 
e a colocação das estacas deve ser acompanhada por técnicos qualificados. 

� AR17 – Zona muito degradada. Devido à existência do vale a Norte, a demarcação da pedreira 
e a colocação das estacas deve ser acompanhada por técnicos qualificados. 

� AR18 – Zona muito degradada e desorganizada. Devido à existência do vale a Norte e a 
proximidade de outras pedreiras, a demarcação da pedreira e a colocação das estacas deve 
ser acompanhada por técnicos qualificados. 

� AR19 – De acordo com as condicionantes geológicas e geomorfológicas, a pedreira AR19 tem 
pouca viabilidade uma vez que a sua localização é em campo de lapiás, pelo que não concorda 
com a possibilidade da pedreira ser explorada. 

� AR20 - Considera que ao contrário do que é descrito na Ficha de Identificação da pedreira, a 
pedreira situa-se na Portela Nova, freguesia de Évora de Alcobaça, e acrescenta que 
desconhece o proprietário do terreno. De acordo com as condicionantes geológicas e 
geomorfológicas, a pedreira AR20 está localizada perto de dolina/algar com grande 
importância, pelo que não deve ser alargar. Considera que a proposta de pedreira nova, ainda 
não explorada, com um coberto vegetal constituído por densos matos de porte médio implica 
uma exploração com grande impacte visual sobre a localidade de Portela Nova, pelo que não 
concorda com a possibilidade da área vir a ser explorada. 

A Câmara Municipal de Alcobaça apresenta ainda uma análise por descritor baseado no EIA e 
apresenta as seguintes conclusões: 

� considera necessário um esclarecimento relativo à questão da entidade licenciadora quando a 
profundidade é superior a 10 metros.  

� considera que no que se refere às condicionantes à exploração de Pedreiras no sector Arrimal: 

o não constam as distâncias de protecção referidas no texto relativamente aos vales 
e às dolinas; 

o as pedreiras AR6, AR7 e AR13 ocupam parcialmente campos de lapiás; 

o a AR19  situa-se totalmente em campo de lapiás; 

o não está representada a dolina/algar que condiciona a AR20; 

o não se encontram assinaladas as cavidades cársicas observadas, nomeadamente 
em AR11 e AR12. 

 

A CA analisou as questões, tendo remetido a primeira para o despacho-conjunto, que só se aplica a 
licenças camarárias (profundidade inferior a 10 metros). 

As questões constantes no segundo ponto estão contidas no presente parecer. 
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CONCLUSÃO FINAL 
Este projecto dá cumprimento ao Despacho conjunto n.º 106/2004, de 27 de Fevereiro, que 
resulta da necessidade de adopção de um procedimento específico de avaliação de impacte 
ambiental que envolva um conjunto de pedreiras existentes. 

Este projecto abrange 259 explorações localizadas nos concelhos de Porto de Mós, Alcobaça e 
Santarém. As explorações em causa são de pequena dimensão e apresentam um carácter de 
empresa familiar 

Face às características do projecto e da área em estudo, a CA considerou como descritores 
fundamentais para a avaliação a Ecologia, os Instrumentos de Gestão do Território e o Quadro 
Sócio-Económico. Tendo sido nestes que se verificaram os impactes mais significativos. 

A nível de Ecologia, é de realçar a presença de habitats prioritários na área em estudo e a 
proximidade a algares de nidificação de espécies de aves com interesse comunitário, como a 
gralha de bico-vermelho. 

Relativamente ao descritor Instrumentos de Gestão do Território, e analisado o POPNSAC 
verificou-se que nalguns casos existem áreas de exploração / ampliação em classes de espaço que 
apresentam restrições para este tipo de actividade. Ainda no que toca a este descritor, foi ainda 
tido em conta a existência de espécies florestais protegidas, designadamente a azinheira e de 
áreas ardidas. 

Quanto à Sócioeconomia, esta tipologia de explorações, aparentemente com pouca expressão, 
tem um peso significativo tanto a nível local/regional como nacional.  

Os descritores Geologia e Geomorfologia e Ambiente Sonoro foram considerados, igualmente, 
como descritores fundamentais, em casos pontuais. 

Para a tomada de decisão foram ainda tidas em conta as questões levantadas na fase de Consulta 
Pública. 

O quadro seguinte apresenta para cada projecto de exploração de pedreira as decisões da CA e os 
principais factores que levaram à tomada de decisões desfavoráveis (a toda a exploração e 
ampliação, apenas à ampliação ou a parte da ampliação). 
 

ALQUEIDÃO SERRA  ALQUEIDÃO SERRA 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes
 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes 

Pedreira parecer   AS8 Cond  

AS1 Cond   AS9 Cond  

AS2 Cond   AS10 Cond  

AS3 Cond   AS11 Cond  

AS4 Cond   AS12 Cond  

AS5 Cond   AS13 Cond  

AS6 Cond   AS14 Cond  

AS7 Cond+desf part amp Eco  AS15 Cond  

 

SERRO VENTOSO  SERRO VENTOSO 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes
 

Pedreira Decisão Principais 
Condicionantes 

SV1 Cond   SV5 Cond+desf amp Geo 

SV2 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  SV6 Cond+desf part amp Eco+Geo 

SV3 Cond   SV7 Desf IGT+Eco+Pais+Geo 

SV4 Cond   SV8 Desf Eco+Pais+Geo 

 

ARRIMAL  ARRIMAL 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes 
 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes 

AR1 Cond    AR11 Cond+desf amp IGT+Eco 

AR2 Cond+desf amp Eco+Pais  AR12 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo 

AR3 Cond    AR13 Desf IGT+Eco+Geo 

AR4 Cond+desf amp Eco  AR14 Cond   
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ARRIMAL  ARRIMAL 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes 
 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes 

AR5 Cond+desf amp Eco+Geo+Pais  AR15 Cond   

AR6 Desf Eco+Geo  AR16 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo 

AR7 Cond+desf amp Eco+Geo  AR17 Cond+ desf amp Eco+Geo 

AR8 Cond    AR18 Cond+desf amp IGT+Geo 

AR9 Cond+desf amp Eco  AR19 Desf Eco+Geo 

AR10 Cond+desf amp IGT  AR20 Desf Geo 

 

PLANALTO DE SANTO ANTÓNIO 

 

PLANALTO DE SANTO ANTÓNIO 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes

 

Pedreira Decisão Principais 
Condicionantes 

PA001 Cond+desf amp IGT+Eco+Pais+Geo  PA110 Cond+desf amp Eco 

PA002 Cond    PA111 Cond+desf amp Eco+Geo 

PA003 Cond+desf amp IGT+Eco+Pais+Geo  PA112 Cond+desf amp Eco 

PA004 Cond+desf amp IGT  PA113 Cond   

PA005 Cond+desf amp IGT  PA114 Cond+desf amp Eco+Geo 

PA006 Cond+desf amp IGT  PA115 Cond+desf amp Eco 

PA007 Cond+desf amp IGT+Eco  PA116 Cond+desf part amp Eco 

PA008 Cond+desf amp Eco + Geo  PA117 Cond   

PA009 Cond+desf amp IGT+Eco  PA118 Cond+desf amp Eco 

PA010 Cond    PA119 Cond+desf amp IGT+Eco 

PA011 Cond    PA120 Cond   

PA012 Cond+desf amp IGT+Eco + Geo  PA121 Cond+desf amp Eco 

PA013 Cond+desf amp Eco + Geo  PA122 Cond   

PA014 Cond    PA123 Cond+desf amp Eco 

PA015 Cond    PA124 Cond+desf amp Eco 

PA016 Cond    PA125 Cond   

PA017 Cond    PA126 Cond+desf amp Eco 

PA018 Cond    PA127 Cond+desf part aml Eco 

PA019 Cond    PA128 Cond   

PA020 Cond+desf amp IGT+Eco  PA129 Cond+desf amp Eco 

PA021 Cond+desf part amp IGT+Eco+Geo  PA130 Cond+desf part amp Eco 

PA022 Cond+desf part amp IGT+Eco  PA131 Cond+desf amp Eco 

PA023 Cond    PA132 Cond+desf amp Eco 

PA024 Cond    PA133 Cond+desf amp   

PA025 Cond+desf amp Eco + Geo  PA134 Cond+desf amp Eco 

PA026 Desf Eco  PA135 Cond+desf amp Eco 

PA027 Cond+desf amp Eco  PA136 Cond   

PA028 Cond+desf part amp Eco  PA137 Cond   

PA029 Cond    PA138 Cond+desf amp IGT+Geo 

PA030 Cond    PA139 Cond   

PA031 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA140 Cond+desf amp IGT 

PA032 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA141 Cond   

PA033 Cond+desf parte amp IGT+Eco  PA142 Cond+desf amp Eco 

PA034 Cond+desf amp Eco+Geo  PA143 Cond+desf amp   

PA035 Cond    PA144 Cond+desf amp   

PA036 Cond+desf amp IGT+Eco  PA145 Cond+desf amp   

PA037 Cond    PA146 Cond   
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PLANALTO DE SANTO ANTÓNIO 

 

PLANALTO DE SANTO ANTÓNIO 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes

 

Pedreira Decisão 
Principais 

Condicionantes 

PA038 Cond+desf amp Eco  PA147 Cond+desf amp   

PA039 Cond    PA148 Cond+desf amp   

PA040 Cond+desf amp IGT  PA149 Cond+desf amp   

PA041 Cond    PA150 Cond+desf amp   

PA042 Cond+desf amp IGT+Eco  PA151 Cond+desf amp   

PA043 Cond    PA153 Desf IGT+Eco 

PA044 Cond    PA154 Desf IGT+Eco 

PA045 Cond    PA155 Desf IGT+Eco 

PA046 Cond+desf amp IGT  PA156 Desf Eco 

PA047 Cond    PA157 Cond+desf amp Eco 

PA048 Cond+desf amp IGT  PA158 Cond+desf amp   

PA049 Cond    PA159 Cond+desf amp IGT+Eco 

PA050 Cond+desf parte amp Eco  PA160 Cond+desf amp Eco 

PA051 Cond    PA161 Cond+desf amp Eco 

PA052 Cond+desf amp Eco  PA162 Cond+desf amp Eco 

PA053 Cond+desf amp Eco  PA163 Cond+desf amp Eco 

PA054 Cond+desf amp Eco  PA164 Cond+desf amp Eco 

PA055 Cond+desf amp Eco  PA165 Cond+desf amp Eco 

PA056 Cond+desf amp Eco  PA166 Cond+desf amp Eco 

PA057 Cond+desf amp    PA167 Cond+desf amp Eco 

PA058 Cond+desf amp IGT  PA168 Cond+desf amp Eco 

PA059 Cond+desf amp IGT  PA169 Cond+desf amp Eco 

PA060 Cond+desf amp IGT  PA170 Cond+desf amp Eco 

PA061 Cond    PA171 Cond+desf amp Eco 

PA062 Cond    PA172 Cond+desf amp eco 

PA063 Cond    PA173 Cond   

PA064 Cond+desf amp IGT  PA174 Cond+desf amp Eco 

PA065 Cond+desf amp IGT  PA175 Cond   

PA066 Cond    PA176 Cond+desf amp Eco 

PA067 Cond+desf amp IGT  PA177 Cond+desf amp Eco 

PA068 Cond    PA178 Cond   

PA069 Cond+desf amp Eco  PA179 Cond   

PA070 Cond+desf amp IGT  PA180 Cond   

PA071 Cond    PA181 Cond   

PA072 Cond    PA182 Cond+desf amp Eco 

PA073 Cond    PA183 Cond+desf amp Eco 

PA074 Cond    PA184 Cond   

PA075 Cond+desf amp IGT  PA185 Cond   

PA076 Cond+desf part amp IGT  PA186 Cond+desf amp Eco+Geo 

PA077 Cond+desf amp IGT  PA187 Cond+desf amp Eco 

PA078 Cond+desf amp IGT  PA188 Cond+desf amp Eco 

PA079 Cond    PA189 Cond   

PA080 Desf IGT  PA190 Cond+desf amp Eco+Geo 

PA081 Cond+desf part amp Eco  PA191 Cond+desf part amp Eco 

PA082 Cond    PA192 Cond+desf amp Eco 

PA084 Cond    PA193 Cond+desf amp Eco 
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PLANALTO DE SANTO ANTÓNIO 

 

PLANALTO DE SANTO ANTÓNIO 

Pedreira Decisão Principais Condicionantes

 

Pedreira Decisão 
Principais 

Condicionantes 

PA085 Cond    PA194 Cond+desf amp Eco 

PA086 Cond+desf amp Eco+Geo  PA195 Cond   

PA087 Cond    PA196 Cond   

PA088 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA197 Cond+desf amp Eco 

PA089 Cond Eco+Geo  PA198 Cond+desf amp Eco 

PA090 Cond    PA199 Cond+desf amp Eco 

PA091 Cond    PA200 Cond+desf amp Eco 

PA092 Cond IGT+Eco  PA201 Cond   

PA093 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA202 Cond   

PA094 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA203 Cond   

PA095 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA204 Cond+desf amp Eco+Geo 

PA096 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA205 Desf IGT+Eco+Geo 

PA097 Cond    PA207 Cond+desf amp IGT 

PA098 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA208 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo 

PA099 Cond+desf amp IGT+Eco+Geo  PA209 Cond+desf amp Eco+Geo 

PA100 Cond+desf amp Eco  PA210 Cond   

PA101 Cond    PA211 Desf IGT+Eco 

PA102 Cond+desf amp Eco  PA212 Cond+desf amp Eco+PP 

PA103 Cond+desf part amp Eco  PA213 Cond   

PA104 Cond    PA214 Cond+desf amp Eco+PP 

PA105 Cond    PA215 Cond   

PA106 Cond+desf amp Eco  PA216 Cond+desf amp Eco 

PA107 Cond    PA217 Cond+desf amp Eco 

PA108 Cond    PA218 Cond+desf amp Eco 

PA109 Cond+desf amp Eco  PA219 Cond   

 
Legenda:  
Cond Favorável Condicionado 
Desf Desfavorável 
Cond+desf amp Favorável Condicionado para a área de exploração e desfavorável para a área de Ampliação 

Cond+desf part amp 

Favorável Condicionado para a área de exploração e desfavorável para parte da área de 
Ampliação (No anexo II estão contidas as peças desenhadas que apresentam a parte da área 
de ampliação autorizada.) 

IGT Instrumentos de Gestão do Território 
Eco Ecologia 
Geo Geologia 
Pais Paisagem 
PP Plano de Pedreira 
 




