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Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da
Pedreira n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1”
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.

1 Introdução
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) da ampliação da pedreira n.º 6115 denominada “Quinta da Bogalheira n.º 1”,
em projecto de execução, implantada em terrenos propriedade da empresa promotora,
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A..
A pedreira encontra-se licenciada para uma área de 35 ha, pretendendo a empresa proceder
à sua ampliação para cerca de 118 ha.
Neste sentido, segundo o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 340/2001, de 12 de Outubro (Lei de pedreiras) e do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro (ponto 21 do Anexo I), para
a obtenção do licenciamento da ampliação em apreço é necessário a prévia Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), apresentando para o efeito o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
junto com a restante documentação necessária para atribuição da licença de exploração
(ponto 1 do art. 27º do D.L. n.º 340/2007), na medida em que a área que se pretende
licenciar corresponde à ampliação dum projecto compreendido no Anexo I do Decreto-Lei
n.º 197/2005.
O EIA tem por finalidade a identificação e análise das eventuais alterações no meio
ambiente, social e económico associados à laboração da pedreira, recomendando um
conjunto de medidas para resolver, atenuar ou compensar os aspectos negativos e potenciar
os positivos.
Este estudo foi realizado sob a responsabilidade multidisciplinar de várias unidades do Centro
Tecnológico da Cerâmica e do Vidro de Coimbra e ainda de uma equipa externa de técnicos
de diversas competências. A sua elaboração teve por base trabalhos preliminares de
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reconhecimento do terreno e consulta de diversas entidades, os quais foram iniciados em
Maio de 2005, tendo sido concluído o EIA em Dezembro de 2008.
Nos termos do artigo 11.º do D.L. n.º 270/2001, alterado e republicado pelo D.L.
n.º 340/2007, a entidade licenciadora da actividade extractiva é a Direcção Regional de
Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e da Inovação, em virtude da pedreira se
encontrar classificada como classe 1 (área da pedreira superior a 25 ha).
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do ponto 1 do
artigo 7.º do D.L. n.º 69/2000, alterado pelo D.L. n.º 197/2005.

2 A empresa e o seu projecto
2.1 Considerações gerais
A empresa Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A., a qual pertence ao grupo
internacional denominado “Grupo Uralita”, desenvolve a sua actividade no sector da
cerâmica estrutural de construção, produzindo telhas, tijolos e acessórios de telhado, em
vários estabelecimentos industriais, recorrendo para o efeito a diversas tipologias de
matérias-primas, tais como argilas e areias.
A necessidade de assegurar e garantir um abastecimento sem rupturas de matérias-primas
essenciais à sua produção, através de uma adequada gestão de recursos, levou a empresa a
adquirir ao longo dos anos pequenas parcelas de terreno contíguas à pedreira n.º 6115, que
englobou na sua propriedade inicial, destinando à implementação da actividade extractiva.
O projecto a desenvolver consubstancia-se na ampliação da área de exploração, a céu
aberto, em terrenos propriedade da empresa situados nas imediações da unidade fabril de
Outeiro da Cabeça, tendo como finalidade a extracção de matérias-primas para consumo na
sua produção de materiais cerâmicos de construção, nas instalações fabris localizadas em
Outeiro da Cabeça e Ramalhal.

2.2 Localização e acessos
A área de implantação da pedreira localiza-se a Poente da povoação de Casais Larana, nas
freguesias de Outeiro da Cabeça, Ramalhal e Campelos, concelho de Torres Vedras e distrito
de Lisboa (fig. 1), encontrando-se inserida na folha da Carta Militar de Portugal, n.º 362
(Ramalhal-Torres Vedras), à escala 1:25 000.
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N

Trajectos das
matérias-primas
Pedreira
Quinta da Bogalheira n.º 1
Extracto da folha n.º 362, da Carta Militar de Portugal dos S.C.E. (escala 1:25 000)

Fig. 1 – Localização do projecto e acesso às instalações fabris
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Um dos acessos à zona de exploração é feito através da EN 8, entre Torres Vedras e Outeiro
da Cabeça, nesta localidade segue-se pela EN 361-1, que após um percurso sensivelmente de
1 000 m nos conduz directamente às instalações fabris de cerâmica estrutural de Outeiro da
Cabeça (sede da empresa). O acesso ao barreiro é feito por um caminho de terra batida nas
traseiras da fábrica dentro da propriedade da empresa.

2.3 Antecedentes do EIA
O EIA da pedreira “Quinta da Bogalheira n.º 1” foi precedido de uma Proposta de Definição
de Âmbito (PDA), ao abrigo do art. 11º do D.L. n.º 69/2000, alterado pelo D.L. n.º 197/2005,
entregue em 16 de Julho de 2007.
A comissão de avaliação emitiu um parecer, em 30 de Agosto de 2007, onde deliberou emitir
parecer favorável à PDA, condicionada na fase de elaboração do EIA ao cumprimento de
alguns aspectos referidos no respectivo parecer.

3 Descrição sumária do projecto
A pedreira em apreço localiza-se numa propriedade com uma extensa área, a Sul da unidade
fabril de Outeiro da Cabeça, permitindo que o trajecto dos dumpers para a zona de
loteamento desta unidade seja executado quase sempre dentro da propriedade da empresa e
a distância relativamente reduzida. Em relação à unidade do Ramalhal o trajecto é efectuado
pelos caminhos de terra batida, em grande parte dentro da propriedade da empresa e pela
EN 8, durante 4 meses do ano.
A elaboração do projecto de ampliação e respectivo EIA foi precedida do pedido de alteração
do traçado de dois caminhos vicinais, no interior da propriedade da Lusoceram, solicitado à
Junta de freguesia do Ramalhal, de forma a maximizar o aproveitamento do recurso mineral.
Com o mesmo objectivo foi ainda solicitado o desvio da Rede Aérea de Média Tensão, que
atravessa parte da zona de implantação do projecto, à EDP Distribuição – Energia, SA.
De forma a cumprir os requisitos legais, nomeadamente as zonas de defesa da linha de água
e da conduta do gás, a exploração que actualmente é dividida em 2 céus abertos passará a
ter 4 céus abertos separados.
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Este procedimento permite, também, que a empresa possua diversas frentes em avanço
simultâneo com matérias-primas de diferentes características, nos dois céus abertos que se
encontram simultaneamente em laboração.
Esta extracção decorrerá de Janeiro a Dezembro, num horário de laboração diurno (8h às 17
horas), ficando-lhe adstritos 7 trabalhadores que assegurarão a actividade extractiva e os
transportes na pedreira e da matéria-prima para a zona de loteamento, junto da unidade de
Outeiro da Cabeça, assim como os meios mecânicos actualmente em funcionamento na área
licenciada (2 Bulldozers, 1 Pá carregadora e 3 Dumpers). Para a unidade do Ramalhal a
extracção é sazonal, apenas durante os quatro meses mais secos, através de empresas
subcontratadas, as quais utilizam 6 camiões e 1 pá carregadora.
Na área de ampliação da pedreira e antes do início da exploração, será necessário proceder à
desmatagem do coberto vegetal existente, que na grande maioria é constituído por
eucaliptos e mato.
Em seguida proceder-se-á à imprescindível decapagem, através da remoção da camada de
terra vegetal que será conservada para posterior encaminhamento para o interior da área
explorada, logo que houver espaço disponível para as acomodar ou colocadas em local
definitivo, de forma a proceder ao espalhamento superficial na recuperação paisagística da
zona.
A preparação para o desmonte iniciar-se-á com a descubra da formação produtiva, através da
retirada dos estéreis superficiais. Estes estéreis, bem como os que resultarem do desmonte
serão, inicialmente, colocados em depósitos temporários para depois serem encaminhados
para o interior da área explorada, logo que houver espaço disponível para os acomodar.
Assim, a localização do armazenamento temporário dos estéreis e das terras vegetais está,
dependente do avanço da lavra e da recuperação paisagística, na medida em que as
operações de modelação e recuperação ocorrem em simultâneo com a lavra mineira, não
existindo uma área específica para os armazenar, poderão ser colocados em zonas já
intervencionadas, junto aos locais de deposição definitiva ou colocados de imediato nas
zonas a recuperar. Salienta-se que na área licenciada tem vindo a ser realizado este tipo de
procedimento, encontrando-se já uma parte modelada e recuperada, o qual terá continuação
com a ampliação da área de exploração.
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Na fig. 2 é apresentado um esquema de exploração/recuperação, ilustrando o avanço
concomitante da lavra mineira e da recuperação paisagística.
As matérias-primas argilosas resultantes do desmonte não serão submetidos a qualquer
processo de tratamento, beneficiação ou transformação, sendo colocadas em pequenos
depósitos junto às frentes de exploração e removidas de seguida para os dumpers e camiões
que as transporta “tal qual” para os parques de material junto das unidades fabris.

Fig. 2 – Esquema exemplificativo da exploração e da recuperação (sem escala)

O método de exploração continuará a ser o mesmo que se processa actualmente, a céu
aberto, por degraus direitos de cima para baixo, com altura das frentes e largura da base dos
degraus de 5 metros, para garantir boas condições de estabilidade, até à cota máxima
prevista de, aproximadamente, 70 m no céu aberto 1; 60 m no céu aberto 2 e 30 m nos céus
abertos 3 e 4, conforme desenho da fig. 3
Tendo em conta a dimensão da área de exploração, nomeadamente a divisão em quatro céus
abertos, da área já explorada e a exploração simultânea em dois céus abertos com o avanço
do desmonte dos céus abertos a Norte para os a Sul, a estimativa das reservas passíveis de
exploração é de, aproximadamente, 27x106 ton. Considerando uma tonelagem média anual a
extrair de 1x106 ton, o tempo de vida útil da pedreira será de, aproximadamente, 28 anos.
Salienta-se que estes valores poderão variar consoante a qualidade e quantidade necessárias
para os vários lotes de matérias-primas, a definir em cada camada a explorar, dependentes
dos produtos a fabricar e do mercado.
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Fig. 3 – Implantação da pedreira (sem escala)
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Fig. 4 – Planta de regularização paisagística (sem escala)

Resumo Não Técnico

http://www.ctcv.pt

8

CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO
Rua Coronel Veiga Simão Apartado 8052 3020-053 Coimbra PORTUGAL
(T) 351.239499200 (F) 351.239499204 / 239835010 (E) centro@ctcv.pt
contr. PT.501 632 174

Título:
Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da Pedreira
n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1”
Resumo Não Técnico
Relatório para:
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.
Proj. n.º 332.5130-6/05
Data: Junho 2009
Revisão: 0

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) prevê que a área no final da
exploração seja reabilitada, evitando a degradação visual e a instabilização progressiva dos
taludes através da remodelação topográfica dos terrenos, com os estéreis resultantes da
exploração e a terra vegetal retirada durante a fase de decapagem e consequente
restauração florestal, na maior parte da área abrangida pela extracção e na restante será
constituído um espelho de água (parte dos céus abertos 3 e 4), que servirá como reservatório
de água para o combate aos incêndios nos arredores (desenho da fig. 4).
Nas zonas de talude marginais aos planos de água, nas quais se pretende uma eficaz
protecção do solo às acções erosivas, serão plantadas espécies adaptadas ao meio aquático,
permitindo o enriquecimento da biodiversidade vegetal e animal na área, facilitando a
colonização das lagoas por espécies selvagens de aves aquáticas, permitindo ainda o
incremento de nutrientes nas lagoas.
Nas restantes zonas, céus abertos 1 e 2 e parte dos céus abertos 3 e 4, será criado uma mata
de protecção e de enquadramento, com a qual se pretende promover a integração da
pedreira na paisagem envolvente, através da sementeira de uma mistura de espécies
herbáceas e arbustivas e plantação manual de espécies arbóreas.
Relativamente a estas últimas, será plantado o eucalipto (Eucaliptus globus) e o pinheiro
bravo (Pinus pinaster), concordante com o PARP aprovado e em implementação na área
licenciada. A escolha destas espécies teve em conta, além da continuação do PARP já
aprovado, a possibilidade de dar continuidade ao contrato celebrado entre a Lusoceram e a
Silvicaima, para explorar aquela área como produção de madeira, após a extracção das
matérias-primas, mantendo, assim, a actual utilização dos terrenos.
No que concerne à segurança e saúde na pedreira a empresa continuará a garantir o
cumprimento da legislação aplicável, assim como, a proporcionar as melhores condições de
trabalho aos seus colaboradores.
Para o efeito será colocada sinalização de segurança em locais estratégicos de entrada na
pedreira, de forma a proibir o acesso a pessoas estranhas à actividade extractiva e a alertar
para os perigos existentes em cada local e informar sobre a obrigação de usar os
equipamentos de protecção, bem como uma placa identificadora da pedreira e da empresa
exploradora, data de licenciamento e entidade licenciadora, conforme já implementado na
área licenciada.
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A envolvente da área de exploração será vedada para evitar quaisquer acidentes com pessoas
ou animais, procedimento já utilizado na área licenciada.
A empresa implementará todas as medidas de prevenção para os principais riscos inerentes a
esta actividade extractiva, dotando a pedreira dos adequados equipamentos de protecção
colectiva, enquanto os trabalhadores irão dispor de todos os equipamentos de protecção
individual (EPI) de uso obrigatório ou condicionado e acesso a meios de emergência e
primeiros socorros.

4 Estado actual do ambiente
A área de implantação do projecto caracteriza-se como uma zona dominantemente aplanada,
com algumas ondulações materializadas em pequenas colinas, com cotas que variam entre os
60 e os 110 m.
Devido à actividade extractiva que vem sendo realizada ao longo dos anos naquela zona,
tanto pela empresa Lusoceram como pelas outras empresas cerâmicas vizinhas, a área
(pedreira e envolvente) encontra-se bastante alterada, apresentando várias depressões
resultantes da exploração de argila. Contudo, esta empresa na pedreira que se pretende
ampliar, tem vindo a recuperar as áreas já exploradas, através da modelação do terreno e
reflorestação, em consonância com o plano de pedreira aprovado.
A zona da pedreira insere-se em duas unidades de paisagem, uma delas associada às áreas
mais abertas onde se desenvolve a actual exploração, as instalações industriais nas
imediações e o Vale Caniços, locais onde a exploração poderá ser observável. E uma outra
onde a ocupação do solo é, predominantemente, florestal, este coberto com o relevo
ondulado existente irá ajudar a ocultar os pontos de observação na envolvente.
A área do projecto é abrangida por cinco tipos principais de solos: argiluviados,
podzolizados, hidromorficos, incipientes e litólicos. Neste contexto pode-se referir que o
tipo, o perfil e a respectiva estrutura do solo é muito variada, não se podendo estabelecer
um cenário pedológico típico.
No que respeita à capacidade de uso, estes solos têm limitações moderadas a acentuadas,
riscos de erosão máximos moderados a elevados e susceptíveis de utilização agrícola
moderadamente intensiva a pouco intensiva.
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A área do projecto apresenta características geomorfológicas de plataforma levemente
ondulada e de mergulho ligeiro para W, embora apresente um relevo ondulado com declives
pouco acentuados.
No que concerne à geologia, a formação aflorante e objecto de exploração de matérias
primas argilosas inclui-se nas denominadas “Camadas de freixial”, sendo atribuída ao
Jurássico superior (portlandiano – J5).
Este tipo de material manifesta algumas diferenças nas diversas camadas atravessadas, em
especial no que concerne as suas características de aptidão tecnológica, no entanto, os
vários parâmetros mineralógicos, físicos e tecnológicos daqueles materiais, conferem-lhes
uma adequabilidade de utilização vocacionada para a indústria de cerâmica estrutural
(tijolo, telha e abobadilha), melhorando consubstancialmente se forem sujeitos a um
correcto loteamento.
Na zona de implantação da pedreira e na sua envolvente próxima, o principal poluente
atmosférico são as partículas em suspensão no ar resultante da actividade extractiva já
existente nas imediações e, em menor escala, a emissão de poluentes atmosféricos
relacionados com os gases de escape dos motores dos diversos veículos que circulam naquela
zona e as fontes agrícolas e domésticas locais (lareiras).
Dos valores da qualidade do ar medidos na envolvente verificou-se que os níveis medidos
para o poluente partículas (PM10) são de um modo geral baixos, sendo em regra inferiores aos
permitidos pela legislação nacional e pelas directivas comunitárias correspondentes (médias
de 23 e 11 µg/m3). Estas medições corresponderam a locais susceptíveis de serem mais
influenciados a Sul e sudeste nomeadamente na zona central da povoação de Casais Larana e
na Quinta da Bogalheira.
No que se refere ao ambiente sonoro na área em estudo, as principais fontes sonoras são as
que resultam do funcionamento dos equipamentos da actividade extractiva já existente,
assim como o tráfego da EN8 e das vias de acesso às populações, unidades industriais
envolventes e ruído habitacional ). Na envolvente identifica-se ainda o ruído oriundo da
Lusoceram Outeiro da Cabeça.
Os níveis de ruído medidos nas zonas habitacionais mais próximas como Quinta da Bogalheira,
Quinta das Pedras Negras e Outeiro da Cabeça, sem qualquer tipo de funcionamento de
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pedreira, encontram-se abaixo dos níveis estabelecidos por lei. De mencionar que nas
confrontações imediatas não se encontram ocupações sensíveis.
Em termos de recursos hídricos, a área de implantação do projecto insere-se na bacia
hidrográfica das Ribeiras do Oeste, sendo atravessada pela ribeira do Grou, afluente da Vala
do Pisão que sua vez é afluente do rio Alcabrichel.
A ribeira do Grou é uma linha de água não permanente, com início (zona de cabeceira) a
Norte da zona licenciada, tem cerca de 3,5 km de comprimento, apresentando a montante
uma direcção aproximada NE-SW e inflectindo a jusante para N-S.
Em termos hidrogeológicos, a área em estudo está inserida na Unidade Hidrogeológica Torres
Vedras (O25) da Orla Mesocenozóica Ocidental.
A vulnerabilidade do aquífero à poluição, no local em análise, é baixa pelo facto do mesmo
ser multicamada, não existirem furos de captação, não existirem saídas e pelo facto da
agricultura ser confinada a pequenas áreas.
Segundo Almeida et al. (2000) em termos de qualidade de águas, estas revelam valores
elevados em sódio, cloreto e condutividade que, no entanto, não impedem a sua adequação
ao consumo humano, embora indicadores de ferro e alguns parâmetros microbiológicos se
situem acima dos respectivos VMA (Valor Máximo Admissível). Em termos da utilização destas
águas para fins agrícolas, é de referir algum risco de salinização e alcalinização dos solos.
Dados mais recentes (2007) da rede de monitorização do SNIRH evidenciam que 4 dos 6
pontos de amostragem em todo o aquífero, apresentam qualidade de água subterrânea
destinada ao consumo humano superior à classe A3.
Segundo Almeida et al. (2000) as águas de superfície da rede hidrográfica local são
genericamente consideradas de má qualidade devido a problemas de poluição doméstica e
industrial, resultante quer de descargas directas quer de fossas sépticas inadequadas.
Dados disponibilizados pelo SNIRH entre 2004 e 2007 permitem constatar que a estação de
monitorização da água superficial localizada em Á-dos-Cunhados apresenta um registo
histórico de água com muito má qualidade (Classe E).
De acordo com alguns estudos efectuados, a qualidade da água subterrânea revela valores
adequados quer em termos de utilização na rega, quer para os parâmetros estipulados para
qualidade mínima de água superficial.
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A análise qualitativa foi efectuada em 3 amostras de água, uma proveniente de poço e as
restantes na ribeira a montante e a jusante da pedreira. Os valores determinados relevam
que, em termos genéricos as águas cumprem os parâmetros máximos estipulados para rega e
também para a qualidade mínima de água superficial, com excepção dos valores muito
próximo aos limites de pH na amostra a montante da pedreira e sulfatos na amostra a
juzante para a qualidade mínima de água superficial.
A área de estudo compreende toda a zona de ampliação e área da pedreira actualmente já
explorada, a qual não se encontra incluída em nenhuma área classificada do ponto de vista
da conservação da natureza, quer seja Área Protegida ou Sítio da Lista Nacional de Sítios
para a Rede Natura 2000.
Do ponto de vista florístico a vegetação natural da área de estudo, como resultado da
intensa actividade antropogénica (extracção de argila, áreas florestadas) encontra-se
bastante fragmentada.
Na área da pedreira já em exploração, a vegetação é praticamente inexistente. As áreas de
ampliação, imediatamente adjacentes, compreendem terrenos em recuperação e áreas
actualmente não exploradas, ocupados praticamente por povoamentos florestais monoespecíficos de eucaliptos com sub-bosque pouco denso e pobre, tendo em quase toda a área
de estudo, continuidade com a área envolvente, permitindo assim identificar essencialmente
a presença de duas comunidades vegetais distintas: povoamentos florestais de eucaliptos e
vegetação ripícola (ribeira de Grou e lagoa artificial)
Na data do trabalho de campo não foram encontradas espécies RELAPE (Raras, Endémicas,
Localizadas, Ameaçadas ou Em Perigo de Extinção), nem espécies constantes da Directiva
92/42/CEE – Directiva Habitats, nem identificados habitats constantes da Directiva Habitats.
Não sendo de prever que aí possam ocorrer, noutra altura do ciclo vegetativo, outras
espécies de interesse conservacionista.
As espécies de animais presentes na área de estudo são espécies com ampla distribuição em
Portugal e na Europa e evidenciam a profunda antropogenização do meio e a genérica
degradação das comunidades. Esta situação é o reflexo da intensa actividade antropogénica
existente nesta área, nomeadamente a extracção de argila e o tipo de ocupação do solo –
eucaliptal.
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Algumas das espécies que ocorrem na área de ampliação da pedreira são salamandra-depintas-amarelas, o sapo, a lagartixa-do-mato, o sardão, a cobra-rateira, o pica-pau-verde, a
carriça, a toutinegra-de-cabeça-preta, a toutinegra-de-barrete, o pisco-de-peito-ruivo, o
melro, o chapim-preto, o chapim-de-crista, o pardal e a raposa.
Esta área é atravessada por uma linha de água (ribeira do Grou), no entanto a diversidade e
abundância de espécies é reduzida, ocorrendo algumas espécies de anfíbios como sejam rãverde e salamandra-de-pintas-amarelas.
A caracterização Sócio Económica centrou-se no Concelho de Torres Vedras, freguesia do
Outeiro da Cabeça e freguesia do Ramalhal e, comparativamente, na zona geográfica da SubRegião do Oeste, onde se insere o projecto em estudo.
O concelho de Torres Vedras, ao longo dos últimos anos tem registado uma evolução da
população residente nas diversas freguesias do concelho, verificando-se um aumento
populacional mais significativo nas freguesias de Silveira, Torres Vedras (São Pedro e
Santiago), A dos Cunhados e Torres Vedras (Sta Maria do Castelo S. Miguel) contrariamente, à
freguesia de Dois Portos que tem apresentado uma perda de população acentuada.
A evolução demográfica registada poder-se-á justificar pelo desenvolvimento das actividades
económicas, concentração de equipamentos públicos e sociais verificado nas freguesias do
concelho de Torres Vedras.
Este concelho apresenta um envelhecimento gradual das estruturas demográficas, estagnação
na relação entre os idosos e a população activa.
A análise da evolução da estrutura sectorial permite constatar um declínio do sector
primário, acompanhado por um aumento significativo nos sectores secundário e terciário,
embora seja no sector terciário que o aumento é mais evidente entre 2002 e 2005.
Uma vez que se caminha para um maior desenvolvimento industrial, a questão do emprego e
da formação profissional, a qualificação de mão-de-obra e de recursos humanos é um factor
essencial para o desenvolvimento social e económico, neste sentido, o nível instrução escolar
no concelho, não apresenta valores significativos de abandono escolar, como ocorre em
algumas regiões do país.
A área de implementação do projecto é contígua à Fábrica de Outeiro da Cabeça, pelo que
em termos de rede viária, o percurso entre a pedreira e a referida fábrica realiza-se em
estrada de terra batida, em espaço florestal, propriedade da empresa. Já o trajecto entre a
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pedreira e a Fábrica do Ramalhal inicia-se em espaço florestal, percorrendo uma estrada em
terra batida, durante cerca de 2,2 km e os restantes 3 km que separam a Fábrica do
Ramalhal da pedreira são percorridos ao longo da EN 8, não atravessando nenhum
aglomerado populacional, nem qualquer equipamento público, conforme se pode verificar na
fig. 1.
Relativamente ao volume de tráfego de pesados, na fase de exploração, não se prevê um
aumento com a referida ampliação da pedreira, não estando previsto um aumento dos meios
existentes nem alteração nos respectivos trajectos actualmente efectuados, uma vez que se
trata de uma ampliação no tempo da actual pedreira.
O Plano Director Municipal de Torres Vedras é o instrumento de planeamento e ordenamento
aprovado para a área da pedreira, onde se verifica, na sua planta de ordenamento, que
aquela área se insere nas classes de “Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais”, “Espaços
Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais”, e “Espaços Florestais - Áreas Florestais”, coincidentes
em praticamente toda a área com “Espaços de Indústria Extractiva – Áreas de Indústria
Extractiva Proposta”, englobando ainda “Espaços de Indústria Extractiva – Áreas de Indústria
Extractiva Existente”, correspondente à área já licenciada.
Na Planta de Condicionantes verifica-se que a ampliação pretendida é coincidente com
parcelas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), enquanto a
área licenciada encontra-se classificada como pedreira.
No que concerne a resíduos e, em virtude da tipologia do processo extractivo e das argilas se
encontrarem praticamente à superfície, não se prevê a geração de quantidades relevantes de
resíduos ou estéreis inerentes ao projecto. Os estéreis da exploração serão reaproveitados no
local para a recuperação paisagística da exploração, contribuindo para a modelação da corta,
pelo que não são considerados resíduos.
Os resíduos das operações complementares resultantes da reparação e manutenção de
veículos de extracção e transporte tais como peças danificadas substituídas, óleos usados,
filtros de óleo e ar, calços de travão, amortecedores, correias, velas, pneus e baterias,
também não serão gerados no local, em virtude da manutenção das máquinas ser efectuada
em oficinas próprias fora da pedreira ou nas instalações fabris da unidade fabril da
Lusoceram – Outeiro da Cabeça, garantindo-se, no entanto, que estes resíduos serão
encaminhados para empresas devidamente autorizadas.
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Quanto ao património, o levantamento da informação prévia com base na recolha de dados
constantes em bibliografia especializada e não especializada e em bases de dados de
instituições públicas revelou a existência de quatro referências arqueológicas na região.
No entanto, da prospecção arqueológica efectuada e apesar de todos as precauções tomadas
durante a realização dos trabalhos de campo, não foi possível nem a detecção nem a
inventariação de nenhum bem patrimonial de natureza arqueológica nas áreas de incidência
directa e indirecta do projecto de ampliação da pedreira “Quinta da Bogalheira n.º 1”.
O clima da região em estudo apresenta, à semelhança de todo o território nacional,
características mediterrâneas, embora com influências directas oceânicas devido à sua
proximidade relativamente ao mar, as quais se traduzem por baixas amplitudes térmicas, que
impõem Invernos suaves, com o mês mais frio a baixar raramente do valor de 10º C de
temperatura média e Verões que não se apresentam muitos quentes, já que a temperatura
média do mês mais quente raramente atinge valores superiores aos 20º C.
As precipitações só excepcionalmente ultrapassam os 1000 mm, apresentando um ritmo
pluviométrico que evidencia uma clara variabilidade estacional, com cerca de 80 % do seu
total a observar-se entre os meses de Outubro a Abril, denunciando assim a sua clara
influência mediterrânea.
A representatividade dos ventos dos quadrantes de Sul, Sudeste e Este vão ser mais
significativas nos meses de Inverno (embora esta representatividade seja relativa),
apresentando-se de uma forma sistemática com maiores velocidades.
Nos meses de Verão os quadrantes mais representados são de Norte e de Noroeste,
reflectindo de um modo claro as habitualmente designadas “nortadas”. Porém, e embora a
sua ocorrência seja muito frequente, é de referir que a sua velocidade é moderada a baixa, e
isto tendo sempre em atenção que essas mesmas velocidades médias raramente atingem
valores superiores aos 30 km/hora.

5 Avaliação de impactes e medidas de minimização
O Estudo de Impacte Ambiental caracteriza todos os factores que o projecto pode
influenciar, mesmo que de forma reduzida ou insignificante, susceptíveis de provocar
impactes durante as várias fases que compõem este tipo de actividade, ou seja na fase de
construção, exploração e desactivação. Estas três fases, apesar de distintas, não são
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facilmente separáveis no espaço e no tempo, na medida em que, são realizadas na maior
parte das vezes ao mesmo tempo.
Na fase de construção os principais efeitos negativos relacionam-se com a desmatação e
decapagem da área, através da remoção do coberto vegetal e do solo, o qual será conservado
em pargas para posterior utilização, assim como a circulação dos meios mecânicos, enquanto
na fase de exploração os impactes resultam da circulação dos meios mecânicos e da
escavação, originando a alteração do relevo e o esgotamento dos recursos.
Durante a desactivação poderão ocorrer impactes significativos associados à circulação de
máquinas e veículos utilizados na regularização final dos taludes, sementeira e plantação nas
áreas previstas, de forma a cumprir o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística.
Ao nível da paisagem, as acções mais marcantes e indutoras de efeitos negativos, na
exploração de recursos minerais, referem-se à destruição do coberto vegetal e à alteração do
perfil natural do terreno, com a consequente alteração do relevo, resultado das escavações a
efectuar.
Os impactes decorrentes destas alterações, geradas por este tipo de projecto, serão tanto
mais significativos quanto maior for a sensibilidade visual das áreas afectadas, e quanto
maior for o tempo de vida da exploração. Salientando-se que, de acordo com o PARP, a
recuperação paisagística iniciar-se-á muito tempo antes do fim do período de vida da
pedreira

em

determinados

sectores

que,

entretanto,

forem

esgotados,

conforme

procedimento já seguido nos últimos anos na área licenciada, procedendo-se durante a
ampliação à continuação dos trabalhos realizados.
A maior parte da envolvente da pedreira apresenta-se coberta por revestimento florestal, o
qual será mantido no seu perímetro, nas zonas de defesa, aliado a um relevo ligeiramente
ondulado, facilitando a ocultação do local do projecto. A área Norte, em parte já explorada
apresenta-se aplanada e com reduzida vegetação, permitindo alguma visibilidade da
pedreira, no entanto, será diminuída com o desenvolvimento da florestação da área
recuperada.
Quando a exploração evoluir para o limite da zona NW do céu aberto 2, devido ao relevo do
vale nas proximidades e à ausência de florestação, o projecto estará em parte visível da
envolvente, para atenuar essa visibilidade a empresa já colocou uma cortina arbórea naquele
limite.
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Após o esgotamento dos recursos geológicos os impactes na paisagem serão positivos, em
virtude da recuperação paisagística proposta prever que aquela zona seja modelada e
suavizados os taludes de escavação, para posteriormente ser ocupada por um coberto
vegetal, através de sementeira e plantação de diversas espécies e uma pequena parte ser
ocupada por um plano de água.
O plano de água inserido na cavidade resultante da escavação irá contribuir para o aumento
da biodiversidade, materializada no aparecimento de novas espécies vegetais e animais,
além de constituir um importante depósito de água para aquela área, nomeadamente para o
auxílio no combate aos incêndios.
O projecto de ampliação da exploração não irá provocar impactes dignos de referência nos
solos da área, uma vez que os mesmos se revelam pouco adequados para utilização agrícola
e, mesmo a movimentação de terras não irá afectar o equilíbrio existente (já que o mesmo
será reposto).
O processo produtivo não gerará resíduos, já que todos os materiais explorados são
considerados matérias primas (argilas) ou estéreis, sendo estes últimos utilizados na
recuperação paisagística. Não serão admitidos quaisquer tipos de resíduos exteriores para a
recuperação paisagística.
As operações de manutenção e abastecimento de veículos serão efectuadas em locais
específicos fora da área da pedreira, impedindo desta forma a contaminação do solo, por
eventual derrame ou incidente de resíduos líquidos.
A pedreira dispõe ainda de um sanitário móvel para efeitos de saúde e segurança dos
trabalhadores.
Apesar do efeito negativo no solo ser, globalmente, pouco significativo, proceder-se-á ao seu
armazenamento em locais devidamente individualizados, sendo este posteriormente utilizado
no processo de recuperação paisagística. A implementação desta boa prática permitirá, que
após a fase de desactivação da exploração, a qualidade e a espessura do solo da área do
projecto seja qualitativamente superior à situação inicial, possibilitando assim que o impacte
associado a este projecto seja significativo e positivo.
Os impactes resultantes na geomorfologia e geologia são devidos à alteração da morfologia
do terreno na área a explorar, afectando as formações geológicas naquela área. Esta
modificação provoca alterações ao nível dos fenómenos erosivos, nos locais onde o solo ficar
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exposto, consequência da destruição do coberto vegetal e da remoção da camada de estéril
ocorrente sobre os materiais argilosos.
A modificação do relevo resultante deste projecto irá causar um impacte negativo, na
medida em que, a lavra irá evoluir em extensão e profundidade, prevendo-se que o desnível
máximo entre a topografia original e a base da exploração varie entre 26 m (no céu aberto 1)
e 57 m (no céu aberto 2).
Este, de acordo com o previsto no PARP, será minimizado através da modelação dos taludes
originários da escavação e aterro do piso base da exploração, com os estéreis resultantes da
exploração e formação de um plano de água em parte dos céus abertos 3 e 4, de forma a
enquadrar o mais possível a área afectada à zona envolvente.
Na medida em que esta actividade explora um recurso natural não renovável, limitado e
circunscrito a uma área restrita, a extracção deste recurso irá provocar um impacte negativo
na geologia, com a destruição daquelas matérias-primas. No entanto, este impacte poderá
ser considerado pouco significativo, tendo em conta que a formação geológica não constitui
um valor geológico a preservar nem é uma formação rara.
Embora contribua para uma diminuição das reservas deste recurso, não contribui
significativamente para a sua escassez, devido à relativa abundância desta matéria-prima,
regionalmente e mesmo a nível nacional. No entanto, os materiais a explorar nesta pedreira
constituem a matéria-prima das duas unidades cerâmicas da Lusoceram, das quais dependem
totalmente para o fabrico dos seus produtos.
Relativamente à qualidade do ar, o aspecto mais importante a considerar é a emissão de
alguma poeira para a atmosfera, em especial resultante da extracção e movimentação dos
materiais explorados e da sua expedição para as unidades consumidoras da Lusoceram. Por
outro lado, as acções do vento sobre o solo desmatado e pouco coeso facilitam também a
libertação de poeiras.
Poderá haver algum agravamento da qualidade do ar nos períodos de menor intensidade
pluviométrica (Junho a Setembro), não se prevendo, no entanto, que este efeito negativo e
temporário (restringe-se ao tempo da exploração) seja muito acentuado, já que a área se
encontra envolvida por vegetação, o ritmo da exploração ser semelhante ao actual, pelo que
se espera que com a implementação do projecto as condições, apesar de agravarem, não
defiram muito da actual situação. A dispersão de poeiras será também fortemente
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relacionada com os fenómenos meteorológicos. Este efeito no ambiente será temporário e
essencialmente nas fases de construção e exploração.
Para minimizar este aspecto a empresa procederá à manutenção da cortina arbórea, à
regularização do caminho, a regas periódicas do caminho de acesso e das vias no interior da
pedreira, bem como à manutenção adequada do equipamento de extracção utilizado.
Também está previsto o acondicionamento adequado da carga de argila no dumper e a sua
velocidade controlada dentro da pedreira.
Aquando da laboração serão de prever níveis de ruído mais elevados que os determinados na
situação de referência, visto que existirão movimentações na exploração associadas a
viaturas, porém os trajectos para a indústria cerâmica serão efectuados ao longo do dia e
num dos casos em trajecto maioritariamente dentro da pedreira (Lusoceram – Outeiro da
Cabeça) e na EN 8 (4 meses do ano para a unidade do Ramalhal). No entanto, e atendendo a
que estes trajectos não atravessam qualquer aglomerado populacional, a exploração da
pedreira será efectuada nos horários diurnos, e aos resultados do modelo de previsão
utilizado, os seus efeitos serão minimizados. A previsão destes efeitos do ruído foi realizada
com recurso a aplicação informática que simultaneamente permite o mapeamento do ruído.
Neste contexto, e para as populações alvo identificadas, os níveis de qualidade sonora
deverão manter-se aceitáveis (abaixo dos valores limite legislados), assim e apesar de se
verificar algum incremento não deverão ser significativamente afectadas por este projecto.
Este impacte terminará quando a exploração de argilas e a recuperação paisagística for
concluída.
As recomendações sugeridas (manutenção de cortinas arbóreas no perímetro da exploração;
redução e controlo da velocidade de circulação dos veículos de transporte nas vias de acesso;
adequada manutenção de veículos; horário de trabalho da exploração ser apenas durante o
período diurno; implementação do PARP), contribuirão para atenuar os efeitos do ruído.
A hidrologia local relativamente à alteração temporária da rede de drenagem e escoamento
na área de estudo e o inevitável contacto com o aquífero superficial durante a fase de
construção e exploração não será significativamente afectada pelo projecto.
Do ponto de vista qualitativo, estas águas poderão sofrer uma ligeira degradação temporária
ao nível da carga sólida em suspensão.
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As águas superficiais da rede hidrográfica local são consideradas, genericamente, de
qualidade aceitável.
Para manter a qualidade da água superficial recomenda-se a execução das boas práticas
relativamente a trabalhos de manutenção e abastecimento de equipamentos em locais
adequados, fora da área do projecto, por forma a evitar derrames e eventuais incidentes que
poderão ocasionar a contaminação da água superficial.
Relativamente à hidrogeologia e hidrologia e atendendo a que este tipo de exploração não
consome qualquer tipo de recursos hídricos no seu desenvolvimento, não prevêem
constrangimentos associadas a esta actividade. No entanto, o possível rebaixamento (devido
à intersecção do nível freático nos céus abertos 3 e 4 ), não se prevê que possa influenciar a
capacidade de extracção de água nos pontos de captação actualmente existentes.
Os impactes sobre os recursos hídricos associados à utilização de veículos/maquinaria,
transporte de materiais e construção de novos acessos são pouco significativos.
Quanto à qualidade destas águas, não se prevê qualquer tipo de afectação das mesmas, com
excepção de algum acidente directamente racionado com maquinaria e consequente
contaminação da água subterrânea, por derrame de substância poluidora.
Na fase de desactivação está prevista a criação de lagoas (função da existência do plano de
água inevitável inerente à extracção das argilas) nomeadamente para o combate aos
incêndios. Nas margens da lagoa serão plantadas espécies adaptadas ao meio aquático,
permitindo o enriquecimento da biodiversidade vegetal e animal, conforme já referido, que
irá facilitar a colonização da lagoa por espécies selvagens de aves aquáticas, assim como o
incremento de nutrientes na lagoa, pelo que se espera beneficiar a referida zona.
Resultado da localização e composição florística da área de estudo e envolvente, os impactes
associados à desmatação do coberto vegetal (eucaliptos e mato) e à decapagem da terra
vegetal são considerados pouco significativos.
Estas acções constituem impactes sobre a fauna local devido à destruição dos biótopos.
Complementarmente, ocorrerá a perturbação resultante da circulação de máquinas, veículos
pesados e pessoas afectas às acções associadas à preparação da frente de lavra. No entanto,
tendo em conta o reduzido valor das espécies aí presentes, considera-se que estes impactes
são pouco importantes.
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As acções de desmonte e transporte da argila, sobretudo no Verão, provocarão levantamento
de poeiras resultantes do aumento do movimento de veículos pesados associados ao
transporte e exploração de argila, as quais se poderão depositar sobre a vegetação da área
envolvente reduzindo a taxa fotossintética das plantas. Contudo pelas características da
vegetação existente estes impactes são pouco significativos.
Durante a exploração da pedreira os impactes estão associados às acções de desmonte e
transporte da argila. As operações de desmonte, as quais utilizarão maquinaria pesada,
produzem alguma perturbação sobre a fauna da área envolvente. O transporte da argila a
partir da pedreira até às unidades fabris traduz-se no movimento de veículos pesados. No
entanto, face à exploração que actualmente já ocorre na área de estudo, prevê-se que a
intensidade de movimento e de perturbação não será superior. Tendo em conta o valor das
espécies presentes na área e os efeitos do projecto sobre esta, considera-se que os impactes
durante esta fase serão pouco importantes.
Durante a desactivação os impactes sobre a flora e a fauna são residuais e à semelhança do
que acontece na exploração estão associados ao movimento das máquinas com a consequente
deposição de poeiras sobre as plantas da área envolvente reduzindo a taxa fotossintética.
Embora a actividade extractiva seja pouco significativa em termos de emprego gerado,
assume aqui uma importância acrescida, quando se encontra associada à indústria cerâmica
do grupo URALITA (unidades industriais da Lusoceram), dependendo a sobrevivência destas
unidades, da continuidade da exploração da matéria-prima que a alimenta.
Neste contexto, avaliam-se como positivos e relevantes, os impactes sócio-económicos
gerados pela implementação do projecto, salientando-se entre os mais relevantes a
manutenção de postos de trabalho nas unidades industriais da Lusoceram, na pedreira, bem
como na subcontratação afecta à extracção de argila e também o estímulo dos agentes
económicos a jusante e a montante das industrias cerâmicas, com especial relevo para a
construção civil.
A importância destes impactes positivos justifica-se ainda pelo quadro demográfico
regressivo, uma vez que gera oportunidade de emprego e pelo contributo para a
diversificação do tecido económico que esta actividade assume ao nível da economia da
freguesia e do concelho.

Resumo Não Técnico

http://www.ctcv.pt

22

CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO
Rua Coronel Veiga Simão Apartado 8052 3020-053 Coimbra PORTUGAL
(T) 351.239499200 (F) 351.239499204 / 239835010 (E) centro@ctcv.pt
contr. PT.501 632 174

Título:
Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da Pedreira
n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1”
Resumo Não Técnico
Relatório para:
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.
Proj. n.º 332.5130-6/05
Data: Junho 2009
Revisão: 0

A não concretização deste projecto, poderá ter impactes negativos directos ao nível sócioeconómico, decorrentes da possibilidade da perda de postos de trabalho já existentes e
também poderá a vir a conduzir à ruptura de stocks de matéria prima para as unidades
industriais da Lusoceram.
O tráfego rodoviário efectuar-se-á, em percurso de terra batida (todo o ano) para a unidade
da Lusoceram Outeiro da Cabeça, bem como a partir da EN 8 (4 meses por ano para a
unidade do Ramalhal), nas vias actualmente existentes, mantendo-se o percurso utilizado
actualmente, sem atravessamento das populações.
Os impactes poderão ser minimizados, na medida em que serão tomadas as precauções de
forma a que se mantenham as melhores condições de circulação nas vias de comunicação,
sinalização adequada à circulação de veículos pesados e sensibilização aos motoristas para o
tipo de condução, nomeadamente limites de velocidades nas povoações, bem como a
restrição a apenas período diurno.
Na área pretendida para implantação da pedreira, segundo o ordenamento definido no PDM
de Torres Vedras, temos as seguintes classes de espaço/uso de solo: Espaços Agrícolas e
Espaços Florestais, os quais são coincidentes em praticamente toda a área com Espaços de
Indústria Extractiva. No que se refere às condicionantes presentes na área em estudo temos a
referir a interferência com algumas parcelas de RAN (Reserva Agrícola Nacional) e de REN
(Reserva Ecológica Nacional).
Assim, a área abrangida pela ampliação da pedreira encontra-se contemplada como área de
indústria extractiva, ou seja, destina-se à exploração de um recurso mineral, havendo
compatibilidade entre o projecto pretendido e o regime previsto em sede de PDM. No
entanto, de forma a garantir a sustentabilidade e o ambiente local será necessário obter
após o EIA as respectivas autorizações para aquelas condicionantes que se encontram sobre a
área de indústria extractiva, nomeadamente, autorização da CCDR-LVT para exploração na
área integrada em REN e parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola, para
utilização não agrícola de solos integrados na RAN.
As diversas pesquisas realizadas, nas suas diferentes fases de aplicação, não permitiram o
registo de nenhum bem patrimonial de natureza arqueológica nas áreas de incidência directa
(área da propriedade) e indirecta (área circundante até uma distância de 200 metros a
contar do limite da área de incidência directa) do projecto de ampliação da pedreira.
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Dentro da área de pesquisa (até uma distância de cerca de 2 000 metros a contar do limite
da propriedade) foram relocalizados três sítios referenciados em bibliografia e/ou bases de
dados de acesso público. Estes sítios não sofrerão impactes decorrentes da execução do
projecto.
Contudo, as más condições de visibilidade do terreno em mais de 60% da sua extensão dentro
dos limites das áreas de incidência directa e indirecta não possibilitam afirmar sem qualquer
dúvida que não existem quaisquer bens patrimoniais.
Atendendo aos condicionalismos referentes ao regime de ventos do centro-litoral português,
quer no que respeita às calmas, quer nos quadrantes predominantes, este sector do território
não se apresenta como muito problemático nas questões relacionadas com a dispersão das
futuras emissões de poeiras.
Porém, deve ter-se em atenção o facto de que devido aos ventos dominantes serem os dos
quadrantes de Norte e de Noroeste, as povoações de Casais Larana e Casais Vale Cruzes
(localizadas a Este da exploração) podem vir a sofrer alguma influência da libertação de
poeiras, enquanto o lugar de Outeiro da Cabeça apenas no Inverno poderá ser afectado por
força das características dos ventos com direcções de Sul e Sudeste, se bem que com pouca
importância, uma vez que a velocidade intervém decisivamente na dispersão das poeiras.
Na zona da pedreira “Quinta da Bogalheira n.º 1” existem outras pedreiras em actividade,
podendo mesmo outras explorações iniciar a sua laboração nos próximos tempos, este
conjunto de explorações origina impactes ambientais cumulativos na área.
Os impactes negativos incidem, essencialmente, na formação de poeiras e gases de escape,
ruído, maior circulação de equipamentos pesados, maior dimensão de terreno a descoberto
com consequente destruição do coberto vegetal e alteração na morfologia do terreno, assim
como a exploração de um recurso geológico não renovável.
No entanto, com a ampliação da pedreira em causa, estes descritores não serão afectados de
forma diferente da que já ocorre e apesar do impacte cumulativo ser negativo a expressão do
presente projecto nesse contexto será reduzida, salientando-se, ainda, a existência de vastas
zonas de floresta que constituem barreiras visuais para grande parte das explorações, a
aplicação de medidas de minimização, em especial na qualidade do ar e no ruído e na
desactivação, de acordo com o PARP, a área de escavação será recuperada.
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Em termos de economia local e regional a laboração das várias pedreiras origina um impacte
cumulativo positivo e muito significativo, na medida em que, são utilizados vários postos de
trabalho directo e indirecto (nomeadamente na construção civil), consequência das unidades
extractivas se encontrarem associadas às várias unidades transformadoras existentes na
envolvente, as quais dependem das matérias-primas extraídas daquelas pedreiras.

6 Avaliação da eficácia das medidas propostas
De forma a avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas no âmbito do presente
EIA, está contemplada a implementação de um plano de monitorização e gestão ambiental,
onde se define o processo de recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente e
sobre os efeitos ambientais do projecto.
O plano de monitorização consiste numa série de avaliações, que contemplam os diversos
aspectos ambientais como sejam medições da qualidade do ar (partículas – PM10), ruído e
qualidade das águas, com emissão de relatórios técnicos a apresentar à autoridade de AIA
(APA), onde constam parâmetros, métodos de medição, frequência de medida, resultados e
comparação com a legislação em vigor. Está também prevista a eventual necessidade de
monitorização de outros descritores que no curso do desenvolvimento do projecto de
ampliação se revelem necessários.
A implementação deste plano pretende controlar os efeitos decorrentes da exploração da
pedreira, traduzindo-se na avaliação da qualidade ambiental da área do projecto e sugestão
de medidas minimizadoras mais adequadas para eventuais desvios que se venham a detectar.

7 Considerações finais
O projecto de ampliação da exploração Quinta da Bogalheira n.º 1 apresenta viabilidade
económica e ambiental. Da avaliação qualitativa e quantitativa dos principais efeitos
ambientais associados à sua implementação verificou-se que não haverá modificações
globalmente negativas quer nos vários aspectos ambientais analisados quer na vertente sócioeconómica que o incompatibilizem com as boas práticas e legislação aplicável de salvaguarda
ambiental.
O facto de a área e envolvente ao longo dos últimos anos estarem sobre forte influência da
actividade humana, nomeadamente através da extracção de argilas e florestações com
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eucalipto, contribuiu para que os valores naturais aí presentes se encontrem, na actualidade
significativamente reduzidos.
Os impactes positivos mais significativos ocorrem ao nível da sócio-economia local e regional,
consequência dos postos de trabalho e desenvolvimento industrial indirectamente associados
ao projecto.
Os efeitos negativos apresentam-se de um modo geral como pouco significativos, podendo ser
reduzidos pela aplicação de adequadas medidas de minimização, as quais junto com a
implementação da recuperação paisagística possibilitam a revitalização da área afectada
pela actividade extractiva.
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