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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Pedreira Roussa 

Tipologia de Projecto: Anexo II - ponto 2 a) Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Roussa, Pombal 

Proponente: José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A. 

Entidade licenciadora: Direcção Regional de Economia do Centro 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro Data: 11 de Março de 2009 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 
1. Cumprimento integral do Plano de Pedreira. 

2. Implementação das Medidas de Minimização e dos Planos de Monitorização 
constantes da presente DIA. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de compensação: 
1. Assegurar programação adequada dos trabalhos, com as acções mais ruidosas a coincidirem preferencialmente 
com a menor presença de população na sua envolvente. 
2. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras na zona 
actualmente ocupada por floresta (desmatações, escavações, terraplenagens e abertura de caminhos), bem como 
quando se proceder à decapagem do solo natural. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se 
existir mais que uma frente de trabalho a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas 
as frentes. 
3. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão determinar também 
a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 
entre outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras 
deverão ser suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as 
ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em 
consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas. 
4. Armazenar os solos de cobertura provenientes da decapagem superficial e garantir a sua reutilização integral como 
terra arável na recuperação ambiental e paisagística. 

5. Fomentar a utilização e a preservação dos acessos existentes. 

6. Preservar a vegetação na envolvente não atingida pela escavação. 

7. Sempre que necessário, aspergir as áreas sujeitas a movimentações de terras e caminhos de acesso. 
8. Garantir a utilização do sistema de lavagem dos rodados dos veículos à saída da área da pedreira/estabelecimento 
industrial e antes da entrada na via pública. 
9. Evitar o derrame de óleos, substâncias combustíveis e outras substâncias tóxicas para o solo. 
10. Controlar, quando ocorra, a origem de derrame acidental de combustível ou óleos provenientes das máquinas, o 
mais rapidamente possível e remover a camada de solo contaminada para destino final adequado. 
11. Proceder às operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em instalações para tal 
destinadas. 
12. Manter em boas condições de operação as valas de drenagem de águas pluviais. 
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13. Recolher e tratar, quando ocorra, as águas contaminadas, em caso de contaminação por hidrocarbonetos. 

14. Transportar o material destinado aos centros consumidores com a devida cobertura. 
15. Proceder à manutenção e à revisão periódicas das viaturas, equipamentos e máquinas para garantir o 
cumprimento dos limites de emissão sonora. Manter um registo das referidas operações de manutenção e revisão. 
16. Promover a separação selctiva dos resíduos e o adequado encaminhamento para valorização. 

Programas de Monitorização 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO 

Parâmetros a medir e duração da medição: 

▪ Ruído Ambiente (unidade extractiva em laboração): LAeqA em dB(A). 

▪ Ruído Residual (unidade extractiva parada): LAeqR em dB(A). 

Medições a efectuar num período considerado representativo, quer com a unidade extractiva em laboração, quer com 
a unidade extractiva parada. 

Equipamento recomendado: 

Sonómetro Integrador da Classe I, com protector de vento, com calibrador acústico homologado, e com certificado de 
calibração actualizado; barómetro; higrómetro; termómetro; anemómetro. 

Metodologia: Incomodidade: (LAr - LAeqR) <6 dB(A), considerando D=1, para 50% <q <75%; - Valor Limite de 
Exposição: ≤63 dB(A). Com base na NP-1730 de Outubro de 1996 e no D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Locais de medição: ambiente externo da unidade extractiva; Na periferia da unidade extractiva, e junto ao receptor 
considerado sensível (junto às habitações mais próximas de Roussa e Alto dos Crespos). Consoante os resultados 
obtidos em sucessivas campanhas de medição, bem como de eventuais reclamações, a análise dos mesmos poderá 
possibilitar a definição de novos locais de medição. 

 
Periodicidade: Aponta-se uma periodicidade trienal enquanto decorrer a actividade de exploração na unidade 
extractiva, devendo a 1ª campanha de medição realizar-se três anos após a emissão da DIA. No caso de ser 
ultrapassado o valor limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente. A medição deverá coincidir com 
o período diurno, com a actividade normal na unidade extractiva e como normal funcionamento de todos os 
equipamentos produtivos geradores de ruído. 

Resultados obtidos: Os resultados obtidos na campanha deverão ser confrontados com os limites definidos pela 
legislação em vigor. Se a incomodidade ultrapassar o valor limite estipulado na legislação vigente, deverão ser 
tomadas as medidas correctivas conducentes à sua minimização, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de 
medição subsequentes. Perante o resultado obtido, poder-se-á ainda ajustar a periodicidade da campanha bem como 
os locais de medição. 

Principal medida de gestão ambiental a adoptar em caso de desvio: Manutenção dos equipamentos mais ruidosos, e 
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reforço da inspecção preventiva e da revisão periódica de todos os desvios equipamentos produtivos. 

 
Validade da DIA: 11 de Março de 2011 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Entidade Licenciadora 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA 

A CCDRC, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação 
(CA).  

A CA após análise preliminar do EIA, de acordo com o disposto no Artigo 13º do D.L. 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o D.L. n.º 69/00, de 3 de Maio, 
decidiu solicitar elementos, ao abrigo do número 5 do mesmo artigo, sob forma de 
aditamento ao EIA. 

Os elementos solicitados foram enviados pelo promotor após prorrogação do prazo, 
após o qual foram analisados pela CA, tendo a Autoridade de AIA declarado a 
conformidade do EIA, em 31 de Outubro de 2008. 

A CA elaborou o presente parecer técnico com base nos seguintes elementos: 

▪ EIA (Relatório Síntese; Resumo Não Técnico; Aditamento); 

▪ Plano de Pedreira; 

▪ Visita ao local do projecto, acompanhada pelo proponente e equipa responsável pelo 
EIA, a qual decorreu no dia 3 de Dezembro de 2008; 

▪ Reunião de Consulta Pública, realizada no dia 3 de Dezembro de 2008, na Câmara 
Municipal de Pombal; 

▪ Relatório da Consulta Pública, a qual decorreu num período de 25 dias úteis, entre 21 
de Novembro a 30 de Dezembro de 2008; 

▪ Pareceres externos recebidos (Anexo II: Direcção Geral de Energia e Geologia 
(DGEG); Câmara Municipal de Pombal; Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e Brisa Auto-Estradas de Portugal). 

▪ Documento da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) “Medidas de Minimização 
Gerais para a Fase de Construção”. 

O Parecer Técnico Final foi concluído a 5 de Fevereiro de 2009. 

Procedeu-se à elaboração da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada 
n.º 668, de 11.02.2009). 

Emissão da DIA. 

 

Resumo dos Pareceres externos 

Os pareceres emitidos pelas entidades consultadas foram os seguintes: 

A DGEG emite parecer favorável ao Projecto, devendo a empresa proceder à 
actualização do vértice 8, onde se verifica sobreposição com a pedreira 5236, da 
empresa Adelino Duarte da Mota, S.A. 

A Câmara Municipal de Pombal emite parecer favorável condicionado a um conjunto 
de condicionalismos expressos no seu parecer, remetendo em CD um conjunto de 
plantas temáticas com a sobreposição do Projecto. 

O IGESPAR não tem objecções à viabilização do projecto, desde que implementadas 
as medidas de minimização indicadas neste parecer. 

A Brisa chama a atenção no seu parecer para a zona de servidão “non aedificandi” da 
A1 de forma a não haver interferência com a sua exploração.  

Sobre esta questão, considera a CA que esta situação não se colocará face à 
localização da pedreira Roussa, a qual não interfere com essa zona de 
servidão. 
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Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No período da Consulta Pública, foram recebidos dez pareceres/exposições, oriundos 
de três entidades da Administração Pública Central e Local, de três empresas mistas e 
de público interessado. 

Da análise dos documentos, conclui-se que, a Autoridade Florestal Nacional, a 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), a EDP Distribuição, a 
EP e a REN, nada têm a opor ao projecto. 

No entanto, a Autoridade Florestal Nacional chama a atenção para a necessidade de 
serem adoptadas medidas de protecção da floresta contra incêndios. 

A DRAPC recomenda a monitorização dos níveis de empoeiramento e de ruído e, caso 
seja necessário, a tomada das correspondentes medidas correctivas. 

A REN, por sua vez, alerta para a interferência com uma linha eléctrica da Rede 
Nacional de Transporte, pelo que deverá ser observada a distância mínima a essa 
infra-estrutura. 

Quanto a esta situação e tendo em conta a Lei de Pedreiras, a zona de defesa 
é de 30 m aos postes eléctricos e não à Linha de Alta Tensão, pelo que o único 
poste presente na área da pedreira não se localiza dentro da poligonal de 
ampliação a intervencionar, mas numa posição periférica, onde não estão 
previstas quaisquer acções. 

Em contrapartida, os pareceres da Junta de Freguesia de Pombal e do Público 
Interessado são, manifestamente, contra o projecto de ampliação da pedreira, por 
razões que se prendem com o ambiente e a saúde dos residentes (poeiras, ruído, 
resíduos, poluição da linha de água e dos solos, afectação de caminhos existentes, 
degradação das vias de comunicação, volume de tráfego pesado dentro das 
localidades, segurança rodoviária), apesar de reconhecerem alguns benefícios 
inerentes à execução do projecto (como a criação de postos de trabalho). 

Da avaliação efectuada, considera a CA que as preocupações manifestadas se 
encontram acauteladas, quer enquanto Medidas de Minimização a implementar 
(programação adequada dos trabalhos mais ruidosos; lavagem dos rodados 
dos veículos; aspergir áreas sujeitas a movimentações de terras e caminhos de 
acesso e manutenção e revisão periódicas das viaturas, equipamentos e 
máquinas para garantir o cumprimento dos limites de emissão sonora), quer 
através da implementação do Plano de Monitorização do Ruído, não 
descurando os seguintes factos: a pedreira insere-se num núcleo extractivo 
com outras pedreiras, a circulação rodoviária resultante do Projecto é interna e 
dirige-se ao estabelecimento industrial, sendo de 5 camiões/dia o contributo do 
estabelecimento industrial para a EN 531. 

Sobre as zonas de defesa, o Plano de Lavra tal como apresentado respeita as 
que se referem ao caminho público e aos prédios rústicos vizinhos, pelo que a 
sua implementação deverá obedecer a esse pressuposto. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

▪ O Projecto tem um horizonte temporal de 10 anos (35000 toneladas/ano) e tem por 
objectivo a ampliação da pedreira de areias especiais dos actuais 5,39 ha (área 
licenciada) para 9,45 ha (área do projecto), donde uma nova área de 1,7 ha afecta à 
exploração. O desenvolvimento do Projecto insere-se na estratégia de 
desenvolvimento da empresa, a qual inclui a prospecção e pesquisa de jazigos 
minerais de areias especiais a nível nacional. Segundo o EIA, o esgotamento das 
reservas e a necessidade de garantir o abastecimento às unidades transformadoras 
(cerâmica do vidro e cerâmica de acabamento) justificam o Projecto. 

▪ A licença de estabelecimento da pedreira de massas minerais de areias especiais 
“Roussa” nos termos do Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de Março foi atribuída pela DRIE-
LVT, em 29 de Novembro de 1994. 

A 30 de Março de 1995, a Delegação Regional da Indústria e Energia do Centro atribui 
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o n.º de ordem nacional 5703 à pedreira “Roussa”. 

A 27 de Outubro de 2006, o promotor entregou à Direcção Regional do Centro do 
Ministério da Economia e Inovação o Projecto de Adaptação à nova legislação, para 
cumprimento do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro. 

O estabelecimento industrial possui autorização de localização destinada à secagem 
de caulino e britagem de pedra (Certidão CCDRC n.º 66/2008, de 18 de Novembro). 

▪ A área de implantação do projecto não se encontra incluída em nenhuma zona 
sensível, na definição que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. 

▪ O Projecto insere-se na área cativa para argilas (Portaria n.º 448/90, de 16 de Junho 
– Região do Barracão-Pombal). 

▪ O Projecto sob o ponto de vista do Ordenamento do Território não apresenta 
quaisquer impedimentos à pretensão. 

▪ Da avaliação efectuada, concluiu-se que os potenciais impactes negativos se 
encontram devidamente acautelados através das medidas de minimização e do plano 
de monitorização constantes da presente DIA. 

 

Face ao exposto, considerando um balanço entre impactes positivos e negativos, em 
que se consideram mais significativos os positivos, nomeadamente os socio-
económicos (dado que, num contexto de regressão económica mais abrangente, 
revela-se como estratégico, em termos concelhios, a dinâmica das indústrias 
extractivas, sendo que a dependência e o desenvolvimento mútuo das actividades 
cerâmicas e extractiva serão consubstanciados através da concretização do Projecto), 
resulta que o projecto “Pedreira Roussa” poderá ser aprovado, desde que cumpridas 
as condições constantes da presente DIA. 
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