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Glossário de Termos 

Termo Significado / Conceito 

AFN Autoridade Florestal Nacional 

AIA avaliação de impacte ambiental 

AID incidência directa do projecto 

AII área de incidência indirecta 

AML Área Metropolitana de Lisboa 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH Tejo Administração da Região Hidrográfica do Tejo 

CA comissão de avaliação 

CBO5 carência bioquímica de oxigénio 

CQO carência química de oxigénio 

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

CP consulta pública 

CM Câmara Municipal 

DGADR  Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

DGEG Direcção Geral de Energia e Geologia 

DRAP LVT Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

DRLVT/MEI Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação 

EIA estudo de impacte ambiental 

EP Estradas de Portugal, SA 

EPPNA Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água, 1998 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

IBA Important Bird Area 

ICN B Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade 

IGESPAR Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

IGT Instrumentos de Gestão Territorial 

INSAAR Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

MAOT Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território 

PA Plano de Aterro 

PARP Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

PDM Plano Director Municipal 

PINPMS Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra 
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PGAMS Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra 

PL Plano de Lavra 

PP Plano de Pormenor 

PPZSMS Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra 

PROFAML Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

PROTAML Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

RELAPE Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção 

REM Rede Ecológica Metropolitana 

REN Rede Ecológica Nacional 

RGR regulamento geral do ruído 

RPPZSMS Regulamento Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra 

RSAEEP Regulamento de Acção sísmica para Estruturas de Edifícios e Pontes 

SIMARSUL Sistema Integrado Municipal de Águas Residuais da Península de Setúbal 

SNIRH  Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos  

TMDA tráfego médio diário anual 

VMA valor máximo admissível 

VMR valor máximo recomendável 

ZPE Zona de Protecção Especial 
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Sumário Executivo  

O presente relatório foi produzido pela comissão de avaliação (CA) para a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), com finalidade específica de avaliação de impacte ambiental do Projecto Integrado do Núcleo de 
Pedreiras da Mata de Sesimbra (PINPMS), orientada para o apoio à tomada de decisão do Ministério do 
Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT). 

A avaliação dos impactes do projecto em questão (que se encontra em fase de projecto de execução) 

insere-se no âmbito do procedimento de AIA (ao qual foi alocado o AIA n.º 2194), e teve por base a 

apreciação do estudo de impacte ambiental (EIA) e a avaliação decorrente da CA. O EIA foi enviado à APA 

(como autoridade de AIA), pela Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e 

Inovação (DRLVT/MEI), na sua qualidade de entidade licenciadora, para procedimento de AIA. O projecto 

em avaliação enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual redacção, 

designadamente nas disposições do nº 21. A entidade responsável pelo EIA é a Visa - Consultores de 

Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A. O proponente é a Direcção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG). 

O EIA refere-se a uma pedreira já existente de produção de areias e argilas. Prevê-se que cerca de 40% se 

destinem à Área Metropolitana de Lisboa (AML) e os restantes 60% à exportação. A pedreira localiza-se na 

freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, abrangendo as Herdades da Mesquita e do 

Calhariz. Os acessos à Herdade da Mesquita faz-se através da EN378 e o acesso à Herdade do Calhariz 

encontram-se asfaltado até à ribeira da Pateira, já dentro da área de estudo. 

A área do projecto engloba três núcleos de exploração, Norte, Sul e Este, determinados pelas diferentes 

características geológicas da área. Assim, ocorrem e são exploradas no Núcleo Norte argilas e areias, com 

reservas úteis de 1983600 t e 4415100 t, respectivamente, no Núcleo Sul areias (14962700 t) e no Núcleo 

Este, argilas (335800 t). 

O faseamento das explorações está interligado ao desenvolvimento do empreendimento turístico previsto, 

estando definidos períodos de exploração de 15 anos para as pedreiras de areias e de 25 anos para as 

pedreiras de argila, havendo contudo uma limitação de 5 anos de exploração nas áreas vizinhas ao 

empreendimento turístico. 

Com a implementação do PINPMS pretende-se essencialmente racionalizar a exploração do recurso 

mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e compatibilizando os núcleos das pedreiras com o 

espaço envolvente em que se insere, durante e após as actividades de exploração, permitindo o 

cumprimento da configuração final de escavação prevista no Plano Pormenor da Zona Sul da Mata de 

Sesimbra (PPZSMS).  

O PINPMS tem ainda como principal objectivo aplicar medidas de recuperação paisagística no espaço 

afectado pelos núcleos das pedreiras, em concomitância com o avanço da lavra, através da implementação 

do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), possibilitando a requalificação ambiental dos 

espaços afectados, possibilitando o uso futuro a dar ao espaço definido pela Câmara Municipal de Sesimbra 

no âmbito do PPZSMS. 

O presente documento descreve e avalia os impactes ambientais dos três núcleos de exploração do 

PINPMS. Analisa conjuntos de medidas e planos, para os vários factores ambientais, preconizados no EIA e 

decorrentes da avaliação da CA, que possam minimizar os impactes ambientais negativos e/ou potenciar os 

impactes positivos do projecto. 

Para complementar a análise da CA, foram ainda solicitados pareceres a entidades externas à CA, com 

relevância para o tipo de projecto e sua localização, e efectuada uma visita de reconhecimento ao local do 

projecto. 

Os potenciais impactes ambientais incluem os impactes sobre os recursos hídricos superficiais, dada a 

potencial afectação de linhas de água, e subterrâneos, pelo potencial aumento do risco de poluição dos 

aquíferos; os impactes ao nível do uso do solo e ordenamento do território, na medida em que determinará 

as decisões a tomar para o desenvolvimento futuro do uso do solo (habitação, turismo, educação, emprego, 
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lazer, comércio e serviços); os aspectos relacionados com a paisagem e com áreas sensíveis para a 

conservação da natureza, flora, vegetação e habitats; e, a importância de implementação do PARP.  

Estratégias de mitigação são descritas com vista a evitar ou minimizar os potenciais impactes negativos 

e/ou potenciar os impactes positivos. Planos de monitorização são apresentados para a fase de exploração 

com o objectivo de avaliar a eficácia das medidas e actividades de gestão propostas, para facilitar a 

detecção precoce de problemas potenciais ou emergentes, para registar mudanças no estado ambiente ao 

longo do tempo. Pretende-se que estes planos sejam específicos e realizáveis para os factores ambientais 

que o justifiquem, bem como ajustados aos resultados obtidos. 

São impostas condicionantes ao projecto, destacam-se a necessidade de obter aprovação por parte do 

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade e Camara Municipal de Sesimbra, nomeadamente 

do Programa de Gestão para Espaços Naturais/ Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra; e, a 

apresentação de uma solução para a redução dos altos níveis de óleos e gorduras registados nas lagoas e 

na ribeira da Pateira. 

A CA emite parecer favorável ao projecto do PINPMS condicionado a um conjunto de condições, medidas e 

planos, para os vários factores ambientais, preconizados no EIA e decorrentes da avaliação da CA, que 

possam minimizar os impactes ambientais induzidos pela execução do projecto. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento Legal AIA 

Em cumprimento da legislação sobre avaliação de impacte ambiental (AIA), designadamente o 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Setembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a Direcção Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação (DRLVT/MEI), através do Ofício com 

ref. n.º 019715 de 07/10/2009, e na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o estudo de impacte ambiental (EIA) 

relativo ao Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra (PINPMS), em fase 

de projecto de execução, cujo proponente é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Após recepção de todos os documentos e informação necessários, através do Ofício com ref. n.º 

023076 de 27/11/2009, que deu entrada na APA em 04/12/2009, o procedimento de AIA foi 

instruído em 05/12/2010, ao qual foi alocado o AIA n.º 2194.  

O projecto em avaliação enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na 

sua actual redacção, designadamente nas disposições do nº 21. 

1.2 Comissão de Avaliação 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 

773/09/GAIA, de 16/12/2009 (Ref. APA 2009-12-16 S-013461/2009), a respectiva comissão de 

avaliação (CA), que se indica na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Comissão de Avaliação 

Entidade 
Enquadramento Legal 

(N.º 1 Artigo 9º D.L.197/2005, 8.11) 
Cargo/Factor Ambiental 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) 
alínea a Coordenação 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) 
alínea a Consulta pública 

Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo) 
alínea b Água 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR LVT) 

 

alínea e 

Solo 

Ocupação do Solo e Ordenamento 

do Território 

Qualidade do Ar 

Sócio-Economia 

Fauna e Flora 

Habitats 

Ecossistemas 

PARP 

Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico 

(IGESPAR) 

alínea d Património Construído 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) / DACAR 
alínea f Ruído 

Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG) 
alínea f Geologia e Geomorfologia 

 

1.3 Âmbito AIA 

O presente relatório foi produzido pela comissão de avaliação (CA) para a Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), com finalidade específica de avaliação de impacte ambiental do Projecto 

Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra (PINPMS), orientada para o apoio à 

tomada de decisão do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT). 
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Visa assim prever os impactes no ambiente natural e social resultantes da implementação do 

projecto e analisar conjuntos de medidas e planos, para os vários factores ambientais, 

preconizados no EIA e decorrentes da avaliação da CA, que possam minimizar os impactes 

negativos e/ou potenciar os impactes positivos do projecto. 

Este objectivo foi alcançado em várias etapas que a seguir se sistematizam: 

 análise global do EIA e aditamento ao EIA; 

 análise das peças do projecto; 

 verificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área em estudo; 

 análise dos pareceres solicitados a entidades externas à CA, designadamente:  

 Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICN B)  

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT)  

 Autoridade Florestal Nacional (AFN)  

 Sistema Integrado Municipal de Águas Residuais da Península de Setúbal 

(SIMARSUL) 

O Anexo 1 ao presente relatório apresenta os pareceres das entidades externas recebidos 

(DRAP LVT, AFN e SIMARSUL).  

 visita de reconhecimento à area do projecto, no dia 01/05/2010, em colaboração com a 

entidade proponente e com a entidade licenciadora (DGEG e DRE LVT) e a equipa que 

realizou o EIA (Visa Consultores). A Câmara Municipal de Sesimbra foi contactada para 

participar na visita, todavia não teve disponibilidade; 

 realização da consulta pública e análise dos resultados; e, 

 realização de reuniões da CA. 

O presente relatório apresenta a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 Introdução - onde é efectuado o enquadramento legal e âmbito de AIA do projecto. 

Capítulo 2 Contexto do Projecto - onde são indicadas a localização, características e 

justificação do projecto. 

Capítulo 3 Análise do EIA - inclui a apreciação dos factores ambientais considerados 

relevantes e componente social, tendo por base a informação disponibilizada no 

EIA e a presente avaliação. 

Capítulo 4 Consulta Pública – discute os resultados relevantes provenientes de todos os 

participantes da CP. 

Capítulo 5 Conclusões – conclui e delibera sobre a viabilidade do projecto, e refere as 

principais condicionantes, tendo por base a análise dos factores ambientais, com o 

objectivo de dar apoio à tomada de decisão do MAOT.  
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2. Contexto do Projecto 

2.1 Localização e Caracterização do Projecto 

Localização 

A área de intervenção do PINPMS integra as Herdades da Mesquita e do Calhariz, situada a 

nascente da EN378 e a sul do aglomerado populacional Quinta do Conde/Fernão Ferro/Quinta 

dos Morgados/Fontainhas na freguesia de Castelo, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal. As 

plantas de localização dos três núcleos de exploração dentro do PINPMS são apresentadas no 

Anexo 2. 

Acesso ao PINPMS 

O acesso às Herdades da Mesquita e do Calhariz faz-se pela EN378, respectivamente, aos 

km 13,9 e km 15,5. O acesso à Herdade da Mesquita encontra-se asfaltado até à ribeira da 

Pateira, situada já dentro da área em estudo, enquanto o acesso à Herdade do Calhariz se 

encontra apenas regularizado com tout-venant. 

Núcleos de Exploração / Metodologia de Exploração 

O PINPMS engloba uma área com cerca de 172 ha, distribuída por três núcleos de exploração 

(norte, este e sul), distanciados a menos de 1 km entre si. A separação em três núcleos de 

exploração deve-se às diferentes características de topografia e à natureza geológica do solo. 

O Núcleo Norte tem uma área de cerca de 46 ha, onde ocorrem essencialmente areias e argilas, 

efectuando-se, por isso, uma exploração mista. A argila extraída é utilizada como matéria-prima 

na indústria cerâmica e a areia na produção de agregados arenosos, destinados às empresas de 

construção civil e obras públicas. A exploração deste núcleo é feita com recurso a escavadoras e 

giratórias prevendo-se no futuro a introdução de uma draga para efectuar a exploração abaixo do 

nível freático. 

No Núcleo Este com cerca de 6 ha procedem apenas à exploração de argila, utilizada como 

matéria-prima na indústria cerâmica. Para este processo, será utilizada uma escavadora giratória. 

O Núcleo Sul tem uma área de cerca de 101 ha, procedendo-se apenas à exploração de areias. 

A areia é utilizada na construção civil e obras públicas. A exploração de areia é feita 

predominantemente abaixo do nível freático com utilização de uma draga complementada com 

giratória quando necessário. Quando realizada acima do nível freático efectua-se por escavadora 

ou pá carregadora frontal. 

A metodologia de exploração a adoptar aproxima-se da que tem vindo a ser praticada, com as 

necessárias correcções e ajustamentos resultantes das evoluções técnicas e das orientações do 

EIA, permitindo a optimização das variáveis operacionais e ambientais. 

Da área total do PINPMS de 172 ha, a área de escavação é de 132 ha, as zonas de defesa 

apresentam uma área de 2,2ha, as instalações de apoio apresentam uma áreas de 3,1 ha, 7,5 ha 

correspondem a zonas de recuperação, em que já 9 ha estão totalmente recuperados, 

finalmente, 19,5 ha correspondem a zonas a recuperar no futuro. 

A exploração será efectuada a céu aberto, em fosso ou em poço, por degraus direitos e de cima 

para baixo, a lavra assenta com o avanço do desmonte com recuperação à retaguarda. Assim, a 

base da escavação projectada para o núcleo Norte atingirá a cota de 30 na corta de argilas e a 

cota 33 para as areias. As bancadas terão 5 metros de altura e um ângulo de 60º, onde os 

patamares terão 5 metros de largura. A exploração de areias abaixo do nível freático terá uma 

bancada de 12 m de altura e um ângulo de 20º. 

Para o Núcleo Este, para a exploração de argilas, a área de exploração será constituída por 

bancadas de 5 metros de altura e um ângulo de 60º, os patamares terão 5 m de largura e o piso 

base da escavação será à cota de 35. 
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Para o Núcleo Sul, em que ocorre a exploração de areias, as bancadas terão uma altura variável 

em função da topografia, máximo de 20 m, o ângulo do talude será de 45º ou de 15º dependendo 

da recuperação paisagística. A exploração abaixo do nível freático será feita com recurso a uma 

bancada variável em função do nível de argila, subjacente às areias, com um máximo de 12 m e 

um ângulo de 20º. A base desta exploração ocorre entre a cota 28 e a cota 33. 

Reservas e Períodos de Exploração 

O cálculo do volume (reservas geológicas) ronda os 19 377 800 t de areia e cerca de 2 319 400 t 

de argila, resultando do processo de exploração cerca de 1 419 250 m
3
 de material estéril. 

Considerando o ritmo de produção actual da pedreira e atendendo às reservas úteis existentes, o 

tempo de vida útil máximo previsto do núcleo integrado (Núcleo Norte e Núcleo Este) será de 15 

anos para a exploração de areias e 25 anos para a exploração de argilas. Para o Núcleo Sul, o 

tempo de vida útil será de apenas cinco anos, devido à proximidade ao futuro empreendimento 

turístico previsto no plano de pormenor. 

Desmonte 

O desenvolvimento do desmonte compreende várias etapas para a extracção de areias: 

 desmatação; 

 decapagem e armazenamento das terras vegetais; 

 desmonte; 

 remoção e transporte; 

 tratamento; e, 

 expedição. 

Para a extracção de argilas, o desenvolvimento do desmonte consiste em: 

• desmatação; 

• decapagem e armazenamento das terras vegetais; 

• desmonte; e, 

• remoção e transporte. 

Instalações de Apoio / Estaleiros 

As instalações de apoio incluem escritórios, instalações de higiene, salas de refeição, oficinas, 

básculas, laboratórios, depósitos de combustíveis e postos de primeiros socorros. Estas 

instalações são em módulos pré-fabricados e em alvenaria, com fundações de betão..  

Na área da pedreira existem dois estaleiros, um no Núcleo Norte e outro no Núcleo Este, estes 

estaleiros têm como função o armazenamento de contentores de óleos para as máquinas de 

escavação, bem como das próprias máquinas afectas à área do PINPMS. 

Abastecimento  

As actividades de exploração desenvolvidas no PINPMS não implicam o fornecimento de água, 

não estando previstos sistemas de abastecimento de água para a actividade extractiva. A 

exploração efectuada com recurso à draga (núcleo Norte) é feita com auxílio da água do aquífero. 

A água para uso industrial, a utilizar nas unidades industriais de lavagem e na rega dos acessos 

é proveniente dos lagos criados pela exploração abaixo do nível freático. 

A água para o uso doméstico (instalações sanitárias) será proveniente da rede de abastecimento 

público sendo transportada para a pedreira num tanque. Para o consumo humano, a água é 

adquirida engarrafada. 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2194) 

Ref. Documento: REL-CA-PINPMS-AIA2194.docx 

6 Jul. 10 

 

PINPMS – Projecto Integrado do Núcleo das Pedreiras da Mata de Sesimbra 

(Projecto de Execução) 

10 / 50 
 

 

Sistema de Drenagem de Águas Pluviais  

Os sistemas de drenagem de águas pluviais existentes aplicam-se apenas às pedreiras de argila, 

uma vez que nas pedreiras de areia, a infiltração é predominante, não se justificando a 

construção de sistemas de drenagem. 

Para as pedreiras de argila (Núcleo Norte e Núcleo Este), existem valas de drenagem que 

encaminham as águas pluviais para a ribeira da Pateira. Para evitar o arrastamento de partículas 

finas para esta ribeira, existe no Núcleo Norte uma bacia de decantação onde as águas pluviais 

são encaminhadas antes de serem descarregadas na ribeira. Para o Núcleo Este, está a ser 

construída uma outra bacia de decantação para o mesmo efeito. 

O encaminhamento das águas pluviais para a ribeira da Pateira a partir da bacia de decantação, 

será efectuado por bombagem, sendo a captação das águas feita à superfície para evitar o 

transporte de materiais finos. 

Saneamento 

Os efluentes domésticos resultantes de todas as instalações sociais são canalizados para uma 

fossa séptica estanque, que será esvaziada quando esta se apresentar próxima dos 80% de 

capacidade máxima de armazenagem, por empresa especializada. 

Valor do Investimento 

Segundo informação disponibilizada pela DGEG, o valor do investimento do PINPMS é de 

2.900.000,00 euros. 

 

2.2 Justificação e Enquadramento do Projecto 

A realização do Projecto Integrado para pedreiras vizinhas ou confinantes visa o aproveitamento 

racional dos recursos geológicos em exploração e uma correcta e faseada recuperação 

paisagística das áreas exploradas. É objectivo deste projecto proceder à legalização, ampliação e 

regulação, de forma integrada, das explorações de areia e de argila actualmente existentes na 

Mata de Sesimbra.  

Com o PINPMS pretende-se, além de definir as regras de exploração e recuperação paisagística 

para um núcleo de pedreiras vizinhas ou confinantes, integrar também as “Normas Técnicas de 

Exploração de Massas Minerais” e possibilitar a exploração das áreas definidas na “Planta de 

Recursos Geológicos” constantes do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra 

(PPZSMS). 

Enquadramento jurídico do regime de exploração de massas minerais 

O regime jurídico em vigor para a exploração de massas minerais, (art.º 35 do Decreto-Lei nº 

270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro) permite a 

realização de um projecto integrado para pedreiras vizinhas ou confinantes, sempre que seja 

demonstrado o interesse para o racional aproveitamento das massas minerais a explorar e/ou 

para uma adequada recuperação das áreas exploradas. A DGEG, após acordo celebrado com os 

titulares e proprietários dos terrenos das nove pedreiras localizadas na Mata de Sesimbra, 

promoveu e submeteu a procedimento de AIA o projecto supracitado.  

O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

340/2007, de 12 de Outubro, não define o conteúdo técnico dos projectos integrados. Assim, por 

analogia com os Planos de Pedreira, o estudo adoptou como estrutura para o projecto integrado 

a estrutura constante no Anexo VI da referida legislação, no que respeita a pedreiras de Classe 1.  

Na elaboração do projecto integrado, estipularam-se as condições técnicas de exploração, de 

recuperação paisagística e de manutenção da qualidade ambiental, consignadas nos diplomas 

mencionados que estabelecem o regime de revelação e aproveitamento de massas minerais. O 

projecto integrado atendeu ainda: 
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 às condições de aproveitamento da massa mineral consignadas no Decreto-Lei n.º 90/90, 

de 16 de Março, que determina o regime geral de revelação e aproveitamento dos 

recursos geológicos; 

 ao disposto no Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio, que estabelece o regulamento 

geral de higiene e segurança no trabalho nas minas e pedreiras; e, 

 ao Decreto-Lei n.º 544/99, de 13 de Dezembro, revogado, entretanto pelo Decreto-Lei nº 

10/2010, de 4 de Fevereiro relativo à construção, exploração e encerramento de aterros 

de resíduos resultantes da actividade extractiva. 

O projecto integrado constitui, assim, um documento técnico, que descreve todas as actividades 

associadas às pedreiras actualmente em exploração constituído por: 

 Plano de Lavra (PL) que descreve o método de exploração propriamente dito, os 

sistemas de extracção e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as 

instalações auxiliares e que garantirá uma gestão racional das explorações, com claras 

vantagens para o aproveitamento do recurso mineral e para a qualidade do ambiente na 

sua envolvente;  

 Plano de Aterro (PA) que visa definir a metodologia de gestão dos resíduos resultantes 

das explorações de areia e argila, bem como o modo como será realizada a modelação 

das cortas, com vista a minimizar os impactes ambientais negativos e a devolver à área 

condições para que se retome a produção florestal da área e a instalação de 

equipamentos turísticos; 

 Plano de Segurança e Saúde, que tem o objectivo de auxiliar a gestão da segurança, 

higiene e saúde no trabalho das pedreiras, apresentando uma análise de riscos com 

indicação das principais medidas de segurança a implementar para a sua minimização; 

 Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) onde são definidas as 

actividades de recuperação, designadamente a estrutura verde a implantar após a 

modelação do aterro, de modo a integrar a área intervencionada pela exploração das 

pedreiras na paisagem envolvente; e, 

 Plano de Monitorização, que constitui uma medida de gestão ambiental da pedreira e 

visa controlar a evolução dos principais impactes ambientais negativos devido às 

actividades da pedreira, e foi formulado em função dos resultados directos da elaboração 

do presente EIA. 

 

Evolução do ambiente afectado pelo projecto na ausência deste 

No contexto da não execução deste projecto é provável que seja realizado um plano de pedreira 

para cada uma das explorações, sem que cada um tenha em conta os restantes. Os planos de 

pedreira individuais, podendo ser distintos na sua forma, induzem, no essencial, a mesma 

tipologia de impactes. 

Por outro lado, e como cenário menos provável, poderá não haver lugar à implementação de 

nenhum projecto de extracção de inertes, pelo que a área em estudo estaria sujeita a uma 

ocupação agro-florestal e de equipamentos turísticos. 
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3. Análise do EIA 

3.1 Introdução 

Os impactes no ambiente natural e social são identificados no EIA e aditamento ao EIA de forma 

geral e qualitativa consistente com uma revisão ao nível de projecto de execução.   

A presente avaliação procurou centrar-se sobretudo nos factores que irão sofrer maior afectação 

com a exploração dos três núcleos de exploração do PINPMS em análise, designadamente o 

Núcleo Norte, o Núcleo Este e o Núcleo Sul.  

Assim, considera-se que como factores importantes o uso do solo e o ordenamento do território, 

numa óptica de análise a médio/longo prazo, na medida em que determinará as decisões a tomar 

para o desenvolvimento futuro do uso do solo (habitação, turismo, educação, emprego, lazer, 

comércio e serviços). 

Não obstante, consideram-se igualmente como factores importantes: 

 áreas sensíveis para a conservação da natureza, flora, vegetação e habitats; 

 recursos hídricos, dada a potencial afectação de linhas de água, e da potencial afectação 

do Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado; 

 paisagem, e importância de implementação do PARP; 

 

3.2 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

3.2.1 Situação de Referência 

O PINPMS está situado na Península de Setúbal, no flanco sul do denominado “Sinclinal de 

Albufeira”, a norte dos relevos da Cadeia da Arrábida, e a sul do alinhamento da Lagoa de 

Albufeira – Ribeira da Apostiça, direcção ENE-WSW a E-W. Integra-se na Bacia do Baixo Tejo, 

que corresponde a uma extensa unidade estrutural, de direcção aproximada de NE-SW, 

estendendo-se desde o litoral ocidental da Península de Setúbal até à área de Plasencia, em 

Espanha. A bacia de estrutura relativamente simples está preenchida por sedimentos 

predominantemente detríticos, de origem continental, do Cenozóico. 

A região em estudo insere-se na superfície de aplanação, com cotas inferiores a 100 m, 

provavelmente embutida nos relevos da Cadeia da Arrábida, com cota máxima de 501 m. Esta 

superfície está levemente inclinada para norte e é recortada por um complexo sistema de valas e 

ribeiros, com padrão dendrítico, pouco desenvolvido, com vales largos e pouco profundos, 

preenchidos por aluviões. Os interflúvios são largos e planos com vertentes muito suaves. A área 

é atravessada pela ribeira da Pateira que é um afluente da ribeira da Apostiça, com a escorrência 

das águas superficiais para norte. 

Na zona em estudo, o relevo é suave com altitudes que variam entre 75 m, a sul, e 35 m na 

ribeira da Pateira. A zona está recortada por cortas de pedreiras, sendo que parte da drenagem é 

efectuada pela ribeira da Pateira e parte é para o interior das cortas formando pequenos lagos 

com posterior infiltração no subsolo. 

O PINPMS está instalado em sedimentos detríticos, siliciclásticos constituídos por areias e argilas 

do Pliocénico (areias feldspáticas de Fonte da Telha e de Coina), depósitos grosseiros do 

Plistocénico (Conglomerado do Marco Furado) e depósitos aluvionares do Holocénico. As areias 

feldspáticas de Fonte da Telha e de Coina são constituídas por areias finas a médias, por vezes 

grosseiras, bem calibradas, quase sempre arcósicas, com uma componente argilosa pouco 

significativa, de tons amarelo, esbranquiçado a creme, apresentam estratificação entrecruzada e 

lamelar e/ou estruturas convolutas. Para o topo, ocorrem intercalados níveis de argila cinzenta a 
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negra com restos de vegetais, e grandes cristais maclados de gesso, linhitos e diatomitos. 

Localmente existem canais com ostras. De acordo com o EIA, estes níveis argilosos lenticulares 

aparecem essencialmente no Núcleo Este, e com menor expressão no Núcleo Norte, 

desaparecendo para NNE. O Conglomerado do Marco Furado é um depósito grosseiro, 

heterométrico, constituído por clastos de quartzo, quartzito, jaspe e xistos, sub-angulosos a sub-

rolados, com dimensões milimétricas a centimétricas e raramente decimétricas, matriz areno-

argilosa de cor vermelha.  

Ocorrem intercalações de níveis argilosos de tons acastanhados e acinzentados. Para o topo 

apresentam, por vezes, encouraçamentos ferruginosos. Aflora essencialmente na zona nordeste 

da área em estudo. Os depósitos aluvionares ocorrem ao longo da ribeira da Pateira, definindo, 

nesta área, uma largura máxima de 300 m. São constituídos por depósitos resultantes da erosão 

das formações subjacentes. 

Na região ocorrem acidentes tectónicos regionais importantes, considerados activos, portanto 

passíveis de gerar sismicidade, dos quais o mais próximo é a falha de Pinhal Novo, de direcção 

aproximadamente N-S. Também existe referência a sismicidade histórica e instrumental com 

sismos históricos fortes que causaram danos avultados, dos quais se destacam sismos distantes, 

de tipo interplacas, gerados numa área localizada na área imersa, a sul e sudoeste do território 

continental, numa faixa que se estende desde o Banco de Gorringe, a oeste, até ao estreito de 

Gibraltar, a este, e/ou na zona de subducção W Ibérica, de que o sismo de 1755 é o evento 

melhor caracterizado (magnitude estimada MW  8,7). Mais recentemente, em 28/02/1969, 

ocorreu neste local um sismo com magnitude de 7,5. Também ocorrem sismos próximos do tipo 

intraplaca como, por exemplo, o sismo ocorrido na zona de Benavente, em 23/04/1909 

(magnitude estimada MW = 6,0) e o sismo de 26/01/1531, também na zona do Vale Inferior do 

Tejo, com intensidade máxima de grau IX (MMI). 

Segundo o Regulamento de Acção sísmica para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 

1983), a área de estudo fica localizada na zona A correspondente à de maior risco sísmico 

(Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um coeficiente de sismicidade (α) de 1,0. De 

acordo com a carta de isossistas de intensidade máxima, o Núcleo de Pedreiras da Mata de 

Sesimbra está na zona de intensidade VIII. 

Recursos Minerais 

A unidade geológica com potencialidade para exploração de argilas é a formação areias 

feldspáticas de Fonte da Telha e de Coina onde ocorrem intercalações de argilas cinzentas a 

negras que são exploradas para cerâmica de construção. As areias desta unidade também são 

exploradas para agregados arenosos. A formação Conglomerado do Marco Furado é explorada 

unicamente para agregados arenosos, com aproveitamento inferior ao das areias feldspáticas de 

Fonte da Telha e de Coina. 

  

3.2.2 Impactes sobre a Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

Geologia e Geomorfologia 

No caso de uma pedreira, os impactes geológicos e geomorfológicos estão relacionados com a 

movimentação de terras devido às escavações para a extracção do recurso geológico, 

destruindo, deste modo, as formações geológicas presentes e provocando alterações no 

modelado do terreno. Além disso, a desmatação e a remoção de terras de cobertura irão 

favorecer os processos de erosão. 

Os impactes na geologia originam-se na fase de exploração devido à extracção do recurso 

geológico, com a respectiva afectação das formações geológicas. Estes impactes são 

permanentes, negativos directos, certos e irreversíveis. 

Do ponto de vista da geomorfologia os principais impactes ambientais, que serão permanentes, 

negativos e irreversíveis são os relacionados com a movimentação de terras, devido à escavação 

do recurso geológico e consequente alteração do modelado. Contudo, será minimizável se for 
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implementada a modelação prevista para a área, com a utilização de estéreis e a recepção de 

materiais semelhantes, excedentes em locais próximos. 

Pela análise dos quadros apresentados no EIA (Quadro II.3, II.4, II,5, respectivamente, cálculo de 

reservas para os núcleos Norte, Este e Sul e II.6 Produção e tempos de actividade para cada um 

dos núcleos), constata-se que: 

 a reserva útil de areia é de 10343500 m
3
 e de argila é de 2927350 m

3
; 

 após empolamento, o volume de estéreis é de 1419250 m
3
 e de descapamento de 

164800 m
3
, num total de 1584050 m

3
; e, 

 para as reservas úteis praticamente se esgotarem serão necessários: 

o em produção mínima, para as areias do Núcleo Norte (15 anos) e Núcleo Sul (12 

anos), e para as argilas do Núcleo Norte e (25 anos) e Núcleo Este (10 anos); e, 

em produção máxima, para as areias do Núcleo Norte (oito anos) e Núcleo Sul 

(seis anos), e para as argilas do Núcleo Norte (8 anos) e Núcleo Este (três anos), 

sendo que a produção depende das condicionantes do mercado. 

Deste modo, o impacte ambiental do ponto de vista da geomorfologia, poder-se-á alongar no 

tempo se não for implementado o PARP. 

Recursos Minerais 

Os impactes nos recursos minerais referidos reflectem-se na extracção dos mesmos, impacto 

que é intrínseco à actividade, permanente e irreversível 

3.2.3 Aspectos Conclusivos sobre a Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

Do ponto de vista deste factor ambiental, os principais impactes prendem-se com a 

geomorfologia, relacionados com a movimentação de terras, devido à escavação do recurso 

geológico e consequente alteração do modelado. Os impactes serão permanentes, negativos e 

irreversíveis, contudo minimizável se for implementada a modelação prevista para a área, com a 

utilização de estéreis e a recepção de materiais semelhantes, excedentes em locais próximos. 

 

3.3 Água - Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

3.3.1 Situação de Referência – Recursos Hídricos Superficiais 

A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica da ribeira da Apostiça. Esta bacia hidrográfica 

possui uma área aproximada de 241 km
2
. 

Segundo o EIA, na cartografia 1:25.000 estão identificadas na área do PINPMS cinco linhas de 

água: 

 ribeira da Pateira, com um comprimento de 9 km e uma área de bacia de 18,5 km
2
. 

 ribeira afluente da ribeira da Pateira com um comprimento de 0,3 km; 

 ribeira afluente da ribeira da Apostiça a oeste da ribeira da Pateira com 6,5km de 

extensão e uma área de bacia de 4,9 km
2
; 

 afluente da ribeira Brava com um comprimento de 1,3 km e uma área de bacia de 

0,9 km
2
; e, 

 afluente da ribeira Brava com um comprimento de 0,59 km e uma área de bacia de 

0,9 km
2
. 

À excepção da ribeira da Pateira, que atravessa a área de exploração entre o Núcleo Este e o 

Núcleo Sul e da ribeira a oeste da ribeira da Pateira no Núcleo Sul, que se apresenta fortemente 

alterada, as outras linhas de água foram destruídas pela exploração já existente, ou já não são 
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visíveis no terreno, por serem de reduzida dimensão e por atravessarem os núcleos de 

exploração. 

A ribeira da Pateira apresenta na área do PINPMS vegetação ribeirinha, salientam-se os 

salgueiros, os choupos e os freixos, com estado de conservação médio/baixo.  

Da actividade extractiva, resulta a existência de seis lagoas, utilizadas para o uso industrial na 

lavagem de areias e rega de caminhos. Tal como previsto no PARP, estas lagoas servirão no 

futuro para zonas de lazer. 

Para a análise do regime hidrológico na área do PINPMS, o EIA teve em consideração duas 

estações mais próximas, a Ponte da Apostiça (22C/01H) localizada na ribeira da Apostiça a 3 km 

WNW a jusante da área de intervenção e a Ponte Aiana (22C/02H), localizada na ribeira da Aiana 

a 5 km WSW também a jusante da área do PINPMS.  

Analisados os registos de escoamentos médios de ambas as estações verifica-se que o 

escoamento na área de intervenção é torrencial. 

No que se refere a fontes de poluição pontuais, verifica-se que na envolvente da área do PINPMS 

não ocorrem fontes de poluição pontuais geradoras de contaminação dos recursos hídricos. Na 

envolvente da exploração predomina a ocupação florestal e ainda matos, agricultura de sequeiro, 

pastos e produção pecuária em regime extensivo. 

Segundo dados do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 

Residuais (INSAAR) não foram identificados pontos de rejeição de águas residuais num raio de 

5 km em torno da exploração. Verificou-se sim, a existência de uma Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) a 2,5 km sudoeste da exploração, que descarrega para uma ribeira fora 

da área do projecto (ribeira da Ferraria a jusante da área do projecto). 

Para caracterização da qualidade da água superficial o EIA recorreu primeiramente aos dados 

disponíveis do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH). Segundo o 

SNIRH, não foram encontradas estações de monitorização na envolvente da área do PINPMS. 

Foi detectada apenas uma estação que se encontra a 8 km da área de exploração, não sendo 

representativa da zona de projecto. A ausência de estações representativas da área de estudo, 

levou a equipa do EIA basear-se: 

 nas análises de água periódicas multiparamétricas realizadas em Abril de 2007, 

Novembro de 2007 e Abril de 2008 em cinco locais: em três lagoas (LN, LN2 e LS) e dois 

locais da ribeira da Pateira um a montante e outro a jusante (R1 e R2 respectivamente), 

disponibilizados pela Casa da Mesquita- Soc. Agro-Industrial, Lda; 

 numa analise físico-química requerida pela Visa Consultores entre Abril de 2004 e Abril 

de 2008; e, 

 numa campanha de medições in situ dos parâmetros de condutividade eléctrica e pH em 

14 locais de amostragem (linhas de água e lagoas) realizadas no dia 09/01/2009. 

Depois de analisados os dados das análises de água com base no Anexo I (Qualidade das águas 

doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano), Anexo XVI 

(Qualidade da água destinada à rega) e Anexo  XXI (Objectivos Ambientais de Qualidade mínima 

para as águas superficiais) do Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto,  verifica-se que: 

 em relação ao parâmetro carência química de oxigénio (CQO) ocorrerem cinco 

ultrapassagens do valor máximo recomendável (VMR) do Anexo I entre Novembro de 

2004 e Abril de 2005, duas no ponto de amostragem da ribeira a montante,  uma no outro 

ponta da ribeira e nas duas lagoas; 

 em relação ao pH verificou-se uma única ultrapassagem do VMA dos Anexos XVI e XXI 

na lagoa LN2; 

 no que respeita aos sólidos suspensos totais (SST), no ponto de amostragem R1 

verificou-se duas ultrapassagens do VMR do Anexo I e XVI. Na lagoa LN2 verifica-se que 

o VMR dos Anexos I e XVI foi também excedido; 
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 o parâmetro carência bioquímica de oxigénio (CBO5) foi ultrapassado por oito vezes o 

VMA do Anexo XXI, duas no ponto R1 em Abril de 2005 e Novembro de 2005, duas no 

ponto R2, em Abril de 2004 e Novembro de 2005, duas no ponto LN1 em Abril de 2005 e 

Novembro de 2005 e duas no ponto LN2 no mesmo período: 

 em relação ao parâmetro ferro, os valores excedem sistematicamente o VMA do Anexo I; 

e,  

 numa análise microbiológica, verificou-se que para os coliformes totais, os coliformes 

fecais e salmonela, a água apresenta uma má qualidade para para consumo humano. 

Em Setembro de 2008, realizou-se uma colheita à lagoa denominada Frente Norte Sarminas. 

Depois de analisados os resultados, verificou-se que o ferro excede o VMA do Anexo I do 

Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto. 

Segundo a equipa que elaborou o EIA, as lagoas apresentam valores elevados de 

hidrocarbonetos, sendo que em 2005 foram registados os valores mais altos. No entanto, não são 

apresentadas concentrações que fundamentem esta conclusão. Este facto poderá ser 

consequência de derrames de óleos utilizados nas máquinas afectas à exploração. 

3.3.2 Impactes Ambientais sobre os Recursos Hídricos Superficiais 

Prevê-se o agravamento da afectação do regime de escoamento da Ribeira da Pateira devido à 

intensificação da actividade de extracção na sua bacia hidrográfica, estando prevista a formação 

de depressões onde se acumulará a água, resultando a redução do escoamento na linha de 

água. 

A ribeira a oeste da ribeira da Pateira na área do projecto está actualmente fortemente 

intervencionada, apresentando-se o regime de escoamento fortemente alterado devido à actual 

exploração, nomeadamente a presença dos lagos. A expansão da pedreira vai agravar esta 

situação. 

O projecto agravará a alteração da rede hídrica, gerando impactes negativos significativos, 

minimizáveis com a implementação do plano de recuperação paisagística. 

No que respeita aos impactes na qualidade da água superficial o EIA prevê a construção de um 

sistema de drenagem nas explorações de argila através de valetas ao longo de todo o perímetro 

da exploração, sendo encaminhadas para a ribeira da Pateira. Para evitar o arrastamento de 

partículas finas para a ribeira, existe no Núcleo Norte uma bacia de decantação a jusante das 

valas de drenagem onde as águas pluviais serão encaminhadas antes de serem descarregadas 

na ribeira. Para o Núcleo Este, está a ser construída uma outra bacia de decantação para o 

mesmo efeito. Considera-se este impacte negativo, pouco provável e de reduzida significância. 

No que respeita aos hidrocarbonetos nas águas superficiais, atendendo que actualmente, e 

segundo o EIA, os teores são elevados há que implementar medidas que permitam reduzir a 

contaminação das águas superficiais e medidas de remediação que conduzam à 

descontaminação da água. A implementação de medidas de remediação deve ser acompanhada 

de um programa de monitorização. 

Assim face ao exposto os impactes na qualidade da água são negativos, mas pouco significativos 

se forem implementadas as medidas de minimização propostas neste parecer, assim como o 

programa de remediação ambiental a ser submetido antes do licenciamento. 

No que se refere à desactivação, e um ano antes do término de vida útil do projecto, deve ser 

submetido à autoridade de AIA um plano de desactivação, a aprovar por esta entidade.  

Referira-se ainda, que segundo o EIA, na desactivação das instalações poderão gerar-se 

efluentes resultantes da lavagem de equipamentos e de outras origens, que deverá ser enviado 

para destino autorizado. Se esta medida for implementada o impacte associado à desactivação 

da exploração deverá ter um impacte negativo pouco significativo directo, de magnitude reduzida, 

temporário, local e com baixa significância.  
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Os impactes expectáveis nos recursos hídricos superficiais da região são certos, temporários, de 

magnitude reduzida e pouco significativos. 

3.3.3 Situação de Referência - Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área do projecto insere-se no Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda. 

A recarga de todo o sistema aquífero é feita directamente através da precipitação, infiltrando-se a 

água nos terrenos pliocénicos e quaternários. 

Relativamente ao escoamento subterrâneo, devido à sua extensão, o sistema aquífero apresenta 

vários tipos de escoamento e áreas hidrologicamente diferenciadas: 

 escoamentos locais, pouco extensos, com sentidos e fluxos descendentes e laterais, 

cujas áreas de descarga são as linhas de água adjacentes; 

 escoamentos extensos e profundos, ao nível da bacia, com três áreas ou zonas de 

escoamento: recarga onde o fluxo é descendente, a intermédia e a descarga com fluxos 

ascensionais; e, 

 escoamento intermédio, que podem incluir uma ou mais bacias. 

Na área do PINPMS verifica-se que, no vale da ribeira da Apostiça, onde o potencial hidráulico do 

aquífero confinado é maior do que o aquífero livre, a drenância a existir dá-se no sentido do 

ascendente. A referência de artesianismo em determinadas captações no aquífero confinado 

sugere que este fenómeno não é exclusivo da área em estudo. Esta situação é contrária à que 

ocorre na maior parte da península de Setúbal, em que o aquífero pliocénico deverá alimentar o 

aquífero miocénico subjacente. 

Para o aquífero Mio-Pliocénico, o principal uso é o abastecimento urbano. Para o aquífero 

Pliocénico os principais usos são agrícolas e domésticos. 

Para a vulnerabilidade, o EIA recorreu ao método da Equipa de Projecto do Plano Nacional da 

Água, 1998 (EPPNA), e ao método DRASTIC. Para o primeiro método verifica-se que a área do 

projecto apresenta uma vulnerabilidade à poluição que varia entre alta, uma vez que apresentam 

sedimentos não consolidados com ligação hidráulica às águas superficiais, e baixa, uma vez que 

este aquífero apresenta sedimentos consolidados. 

No que respeita ao método DRASTIC verifica-se que a área de intervenção localiza-se nas 

classes de índice entre 140 (vulnerabilidade intermédia) a 179 (vulnerabilidade elevada). 

No que se refere à piezometria, o EIA recorreu à rede piezométrica do SNIRH mais próxima da 

área do projecto. Foram então detectadas dois pontos de água que se localizam a menos de 

5 km do local. 

O primeiro ponto de água com o código 453/18 diz respeito a um furo vertical com 378 m de 

profundidade, localizado a 2,8 km do PINPMS. Estes registos, dizem respeito entre Outubro de 

2000 e Dezembro de 2008. 

O segundo ponto de água com o código 453/395 é também um furo vertical com profundidade 

desconhecida, e localiza-se a 3,7 km da área de exploração. Os registos são entre Janeiro de 

2006 e Dezembro de 2008. 

Analisados ambos os pontos de água, verifica-se que as amplitudes piezométricas não 

ultrapassam os 4,1 m, observando-se flutuações sazonais com recuperação sistemática dos 

níveis piézométricos. A profundidade a que se encontra a água varia entre 55,9 m e os 60,6 m 

para o furo 453/18 e entre os 27,52 m e os 38,82 m para o furo 453/395. O sentido do 

escoamento dá-se de este para oeste com gradientes hidráulicos compreendidos entre 0,6% e 

0,7%.  

Verificou-se que na envolvente próxima ao projecto, ou seja, numa distância não superior a 2 km 

dos limites da respectiva área de implantação, foram identificadas 17 captações de água 

subterrânea. A maioria destes furos tem como finalidade o uso de água para rega, existindo cinco 

captações para abastecimento público próximas da zona do PINPMS. 
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Para caracterizar o nível freático local, o EIA teve em consideração todos os pontos de água 

inventariados num bufferzone de 2 km em torno da área do PINPMS. Perante as características 

destas captações, verifica-se que a profundidade mínima dos furos é de 78,5 m. O nível freático 

encontra-se compreendido entre as cotas -5 e 15 e é interceptado por diversas cotas dentro do 

limite do PINPMS. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea, o EIA consultou o trabalho “Sistemas 

Aquíferos de Portugal Continental”, o Plano da Bacia Hidrográfica do rio Sado e o Plano da Bacia 

Hidrográfica do rio Tejo, e os dados do SNIR. 

Em relação à informação resultante do trabalho “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” e 

dos planos de bacia, verifica-se que para o manganês, sódio, azoto amoniacal, sulfatos e nitratos, 

o VMA é ultrapassado até 2% dos casos, que o potássio e os coliformes apresentam um VMA 

entre 2 e 10%, e que para o ferro o VMA é ultrapassado em mais de 10 % dos casos. 

De acordo com os dados do SNIRH, foram seleccionados quatro furos de água com 

profundidades que variam entre 180 e 400 m. Cruzando esta informação com o Anexo I Decreto-

Lei 236/98 de 1 de Agosto, verifica-se que o ferro ultrapassa os limites estabelecidos em dois dos 

quatro pontos de água, mais precisamente nos pontos 453/117, e 453/393. Estes furos localizam-

se a 3,1 km a WNW da exploração e 900 m a noroeste. 

De acordo com os dados das análises da água subterrânea dos referidos furos, verifica-se à 

excepção do ferro, todos os parâmetros analisados registam valores inferiores aos valores limite 

de água para consumo humano. 

3.3.4 Impactes Ambientais sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos 

A superfície freática situa-se entre as cotas 48 m no sector sul e 36 m no sector norte, sendo que 

a velocidade de escoamento horizontal é na ordem de 1 m/dia para uma porosidade de 25%. 

Os principais impactes sobre as águas subterrâneas prendem-se com escavações e 

rebaixamento do nível freático. Este será interceptado em várias explorações. Uma vez que não 

existem solicitações significativas a estas águas subterrâneas pouco profundas, o impacte é 

considerado negativo mas de reduzida significância. 

Poderão ainda ocorrer impactes resultantes da remoção de solo de cobertura, e do desmonte, 

contribuindo para o aumento da vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

No que concerne à influência do projecto sobre as captações para abastecimento público 

detectadas na zona envolvente do projecto, não é expectável a ocorrência de impactes negativos, 

uma vez que estas captações localizam-se a mais de 1,5 km de distância da exploração e 

captam água a níveis bastante profundos, mais de 70 m. A exploração afecta apenas o aquífero 

superficial. 

Assim, os possíveis impactes na qualidade da água subterrânea relacionam-se com:  

 derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, da maquinaria utilizada na 

extracção, no transporte, no processamento e na expedição dos materiais. Caso 

aconteça, constituirá um impacte negativo muito significativo; 

 descarga acidental de efluentes líquidos domésticos com origem nas infra-estruturas de 

suporte à actividade extractiva (instalações sociais). Impacte pouco provável (dada a 

existência de um fossa estanque para a colecta desses efluentes) mas que, a acontecer, 

seria um impacte negativo, com significado dependente da quantidade de efluente 

libertado para o meio; e, 

 aumento de partículas sólidas resultantes da exploração. Este impacte provável, tem 

magnitude reduzida e será temporário. 
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3.3.5 Aspectos Conclusivos sobre os Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, considera-se que o projecto agravará as alterações na 

rede de drenagem natural que actualmente já se verificam, nomeadamente no que se refere à 

ribeira da Pateira. 

A qualidade das águas superficiais poderá ser afectada pelas operações resultantes das 

actividades extractivas, devido ao arrastamento ou deposição de partículas de poeiras, bem 

como a descarga acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos da 

exploração, sendo considerados impactes negativos significativos, contudo minimizáveis. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os impactes são sobretudo devido à intercepção do 

nível freático, à remoção de solo de cobertura e ao desmonte contribuindo para o aumento da 

vulnerabilidade do aquífero à poluição. Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os 

impactes são sobretudo devido à possíveis derrames acidentais de óleos e afins, descarga 

acidental de efluentes e aumento do teor de partículas sólidas, estes impactes são considerados 

negativos, e caso ocorram significativos. No entanto, através do cumprimento das medidas de 

minimização estes impactes poderão ser evitados.  

Face ao exposto considera-se que os impactes negativos do projecto ao nível dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos poderão ser minimizados, com a correcta implementação das 

medidas de minimização.  

Assim, considera-se, pois, de emitir parecer favorável condicionado à apresentação de uma 

solução para a redução dos altos níveis de óleos e gorduras registados nas lagoas e na ribeira da 

Pateira; e, ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização expostos 

neste Parecer (Anexo 3). 

3.4 Solo e Ocupação do Solo 

3.4.1 Situação de Referência.  

O EIA efectua uma correcta caracterização dos solos, verificando-se que de acordo com a Carta 

dos Solos de Portugal, e com os levantamentos de campo, o projecto engloba solos:   

 Podzolizados – com presença em maior percentagem, cerca de 70% de toda a área do 

projecto; 

 Incipientes -  numa faixa estreita paralela à ribeira da Pateira; 

 Aluviossolos – apenas numa faixa estreita, na zona onde a ribeira da Pateira atravessa a 

propriedade; e, 

 Litólicos Não Húmicos – com pouca expressão, numa faixa relativamente pequena, 

contígua à margem direita da ribeira da Pateira. 

Em termos de capacidade de uso do solo, estão presentes quatro tipos de classes de solos na 

área do projecto, nomeadamente a classe A, D e E, e as subclasses e e s. As limitações para a 

utilização agrícola destes solos são as seguintes: 

 A – sem limitações; 

 De e Ee – limitações resultantes de erosão e escoamento superficial; e, 

 Ds – limitações de desenvolvimento na zona radicular. 

A maioria da área do projecto é ocupada por solos da classe D – subclasse s (Ds), apresentando 

fracas condições para o desenvolvimento radicular, uma baixa a muita baixa capacidade 

produtiva para uso agrícola e moderadas limitações para pastagens e exploração florestal. 

Relativamente ao uso actual do solo, o EIA efectua uma caracterização com base em fotografias 

aéreas recentes e validadas com prospecção de campo, verificando-se que na área do projecto 

ocorrem principalmente usos florestais (pinheiros bravos, eucaliptos e alguns sobreiros dispersos) 

e indústria extractiva, algumas já exploradas e que foram ou estão a ser recuperadas 
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paisagisticamente. Embora com presença pouco significativa, também estão presentes áreas 

ocupadas por matos rasteiros e prados naturais, e áreas agrícolas na zona de várzea da ribeira 

da Pateira. 

3.4.2 Impactes sobre o Solo e Ocupação do Solo 

De acordo com o definido no projecto, primeiro processa-se a desmatação e seguidamente a 

decapagem da camada superficial (remoção da terra vegetal), tendo por objectivo a preservação 

da camada orgânica de solo. Prevê o EIA que seja armazenado toda a terra vegetal resultantes 

da operação de decapagem das área a explorar (cerca de 47 150 m
3
). Essa terra vegetal será 

armazenada em pargas, devidamente acondicionadas para posterior reutilização na recuperação 

paisagística das pedreiras, servindo de substrato para a implantação da vegetação. 

Os impactes negativos sobre os solos serão pouco significativos e temporários, uma vez que 

estes serão devidamente protegidos, de modo a ser utilizados posteriormente na recuperação 

paisagística. 

Uma vez que se trata da expansão de uma actividade já existente no local, os impactes negativos 

no solo e uso do solo apresentam menor magnitude do que se fosse dar início a uma nova 

exploração.   

Salienta-se que as áreas agrícolas, onde se localizam os solos com maior produtividade 

(classificados como RAN), não serão afectadas. 

Poderão ainda ocorrer impactes negativos nos solos resultantes do derramamento de produtos, 

como óleos, combustíveis e lubrificantes, induzindo contaminação dos solos.  

O EIA propõe diversas medidas de minimização, com as quais se concorda, que asseguram a 

manutenção adequada dos equipamentos, pelo que a sua descarga no solo resultará unicamente 

de uma situação acidental. 

Relativamente ao uso do solo, ocorrerão impactes negativos resultantes da alteração do tipo de 

ocupação dos solos, no entanto, considera-se que os impactes negativos associados à 

substituição dos usos actuais por uma área de extracção de inertes, serão reversíveis pela 

implementação faseada do PARP, permitindo a compatibilização das actividades de lavra com as 

actividades de recuperação paisagística uma vez que haverá recuperação do revestimento 

vegetal de forma ordenada com espécies adequadas às condições edafo-climáticas.   

Para a fase de desactivação, e de acordo com o PARP elaborado para o projecto integrado, após 

o término de cada fase de lavra, procede-se à aplicação das medidas preconizadas no PARP, 

prevendo-se que o impacte sobre o uso do solo nesta fase seja positivo, uma vez que haverá 

recuperação do revestimento vegetal de forma faseada e ordenada com espécies adequadas às 

condições edafo-climáticas. 

Para além da implementação e manutenção adequada do Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística preconizado, o EIA propõe medidas de minimização para a fase de exploração, com 

as quais se concorda e que se enumeram no Anexo 3 do presente parecer. 

3.4.3 Aspectos Conclusivos sobre o Solo e Ocupação do Solo 

Considera-se que do ponto de vista do Solo e Ocupação do Solo e face à situação de referência 

descrita no EIA e às características do projecto, os impactes identificados não são impeditivos da 

implementação do projecto, desde que sejam adoptadas as medidas de minimização constantes 

no EIA, que se consideram adequadas. 

3.5 Ordenamento do Território 

3.5.1 Enquadramento com os Instrumentos de Gestão Territorial 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) 

O projecto, encontra-se abrangido pelo PROTAML, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 68/2002, de 8 de Abril, instrumento fundamentalmente estratégico e orientador para 
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um adequado ordenamento do território da Área Metropolitana de Lisboa, pelo que, vinculando as 

entidades públicas (Art.º 3º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei 46/2009, de 20 de Fevereiro), neste caso a DGEG. As propostas apresentadas 

no EIA deverão ser compatíveis com as orientações do plano. 

O projecto enquadra-se no Esquema de Modelo Territorial “Áreas a Estabilizar” – “Área Florestal”, 

inserido na Unidade Territorial 10 – Arrábida – Espichel – Matas de Sesimbra – Lagoa de 

Albufeira, No que se refere às Matas de Sesimbra, estas são consideradas como um importante 

espaço da península, constituindo a única mancha integralmente florestal e contínua no seio da 

AML, detendo uma ocupação arbórea de elevado interesse florístico e faunístico. a norma 

1.3.10.5., é dada a orientação de “proteger as áreas com recursos geológicos cartografados na 

“Carta de Recursos Geológicos”, impedindo a sua afectação a outros usos que inviabilizem a sua 

exploração futura […]”. 

Em termos de Rede Ecológica Metropolitana (REM) o espaço é atravessado por “Ligações / 

Corredores Secundários”. 

Segundo o disposto na norma 2.2.5.1, do PROTAML, “Os IPT devem manter estes territórios 

livres de ocupação edificada e garantir que a função ecológica é dominante, ligando e integrando 

áreas da REM, onde os usos não devem ser incompatíveis com estas funções: 

a) Quando os corredores correspondam a linhas de água, especial atenção deve ser dada à 

ocupação marginal, garantindo áreas non aedificandi [v. norma 2.2.6.1, alínea e)] que 

permitam o funcionamento natural da rede de drenagem hídrica; 

b) Os direitos legalmente constituídos dos proprietários, ainda não materializados – em 

especial os localizados em áreas de risco - relativos a construções, edificações ou 

obstruções de qualquer natureza ao normal escoamento das águas, devem ser 

transferidos para outros locais” 

Segundo informação constante no PROTAML, a área do projecto encontra-se inserida na planta 

de recursos geológicos do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra (PPZSMS), 

pelo que o projecto se enquadra num dos objectivos estratégicos do PROTAML. 

A presença da REM, observa-se em duas “ligações de corredores secundários”que se unem. 

Uma ligação com orientação este–oeste situada a norte e a outra com orientação sul–norte que 

atravessa a área de estudo e se encontra associada à ribeira da Pateira. 

O PPZSMS, nos termos do Art.º 3º do seu regulamento, é compatível com o PROTAML, tendo 

obedecido às suas orientações. 

Analisando a aplicação da REM do PROTAML ao PPZSMS, verifica-se que a ligação a norte foi 

inserida na planta de implantação do PPZSMS em “Corredores nos Vales Principais” e 

“Corredores Locais Principais (nível 4)”, associada aos cursos de água existentes e não abrange 

a área do projecto. A ligação sul–norte foi inserida na planta de implantação do PPZSMS em 

“Corredores nos Vales Secundários (Nível 3)”, encontrando-se associada à ribeira da Pateira, 

inserindo-se na área de estudo.  

Segundo o estudo, no espaço abrangido por “Vales e Corredores Secundários”, será mantido o 

uso actual do solo, agrícola e florestal, pretendendo-se, ainda, promover a presença da ribeira da 

Pateira e da sua vegetação ripícola associada, a fim de viabilizar a implantação de actividades de 

recreio e lazer. 

Neste âmbito, não foram determinadas medidas de minimização específicas uma vez que na 

concepção do projecto se optou por integrar toda a zona da várzea como área a preservar, isto é, 

como área que não deverá ser objecto de qualquer intervenção, excepto operações de 

recuperação paisagística. 

Face ao exposto, conclui-se que o projecto não colide com este Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT), devendo as operações de preservação e recuperação paisagística a efectuar 

nos “Vales e Corredores Secundários (Nível 3)” obedecer ao estipulado no plano de gestão 

ambiental do PPZSMS. 
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Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROFAML) 

 A área em apreço encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal da 

AML, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 15/2006, de 19 de Outubro, o qual visa a 

promoção da gestão sustentável dos espaços florestais, assumindo maior significado as áreas de 

sobro e azinho. No entanto, caberá a Autoridade Florestal Nacional (AFN) pronunciar-se quanto a 

esta matéria. Neste sentido, a CA solicitou parecer à AFN, a qual é favorável ao projecto 

condicionado à preservação integral dos sobreiros. O parecer daquela entidade reporta ainda 

para um conjunto de condicionantes legais relativas a pinheiros e corte de sobreiros (Anexo 1).  

Plano Director Municipal (PDM) de Sesimbra 

Segundo a planta de ordenamento do PDM de Sesimbra, ratificado pela RCM nº 15/98, de 2 de 

Fevereiro e alterado pela Declaração nº 307/99, de 24 de Setembro e pela Declaração nº 

23/2004, de 6 de Fevereiro de 2004, o espaço em apreço localiza-se na Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão 9 – Mata de Sesimbra e abrange as classes de espaço “Espaço Agrícola” 

e “Espaço Florestal”. 

No entanto o espaço em apreço encontra-se abrangido pelo PPZSMS, pelo que o PDM apenas 

se aplica subsidiariamente em tudo o que não esteja regulado no PPZSMS. 

Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra (PPZSMS) 

O PPZSMS encontra-se ratificado pela Deliberação n.º 1012/2008, de 7 de Abril, publicada na II 

Série do Diário da República. 

Nesse plano é proposto um conjunto de medidas a adoptar na exploração de inertes, cujo 

objectivo é garantir uma resposta às orientações do PROTAML e regular territorialmente a 

actividade na área do plano, compatibilizando-a com o estabelecido no PDM de Sesimbra. 

Segundo a planta de implantação do PPZSMS, a área em apreço abrange as categorias de 

espaço “Espaços de Equipamento - Equipamentos Turísticos” e “Espaços Agro-florestais” e 

integra ainda um espaço de “Corredores nos Vales Secundários (nível III)”, que compreende o 

vale da ribeira da Pateira. 

Releva-se para o facto de que as áreas de exploração se encontram inseridas na sua grande 

maioria na delimitação da Carta de Recursos Geológicos do PPZSMS, tal como refere o art. 55º 

do respectivo regulamento. 

Verificou-se que entre a área de exploração proposta pelo projecto e a área prevista na carta de 

recursos geológicos do PPZSMS existem alguns desajustamentos. 

Assim, com o intuito de acautelar que não serão exploradas áreas fora dos limites fixados na 

carta de recursos geológicos, deve ser tido em consideração que a exploração dos recursos 

geológicos apenas será permitida dentro das áreas constantes do Projecto Integrado e que se 

integrem nos limites definidos na carta de recursos geológicos do PPZSMS. 

As áreas abrangidas nos diferentes núcleos em função da tipologia de ocupação do solo e das 

diferentes classes de espaço encontra-se resumida nas três tabelas (Tabela 3.1 – Núcleo Norte; 

Tabela 3.2 – Núcleo Este; Tabela 3.3 – Núcleo Sul) que se transcrevem das informações do EIA. 

Tabela 3.1 - Tipologia de ocupação do solo e classes de espaço do Núcleo Norte (Fonte: 

EIA) 

Tipologia de Ocupação do 

Solo 
Classe de Espaço Área (ha) 

Área afectada 

Espaços Agro-florestais 

14 

Área recuperada 6,8 

Área em recuperação 1,8 

Área a explorar 36,9 
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Área total do núcleo 45,5 

 

Tabela 3.2 - Tipologia de ocupação do solo e classes de espaço do Núcleo Este (Fonte: 

EIA) 

Tipologia de Ocupação do 

Solo 
Classe de Espaço Área (ha) 

Área afectada 
Espaços Agro-florestais 

2,1 

Área recuperada 2,9 

Área em recuperação 

Corredor nos Vales 

Secundários (nível III) 
0,1 

Espaços Agro-florestais 1,5 

Área a explorar Espaços Agro-florestais 3,5 

Área total do núcleo 6,1 

 

 

Tabela 3.3 - Tipologia de ocupação do solo e classes de espaço do Núcleo Sul (Fonte: EIA) 

Tipologia de Ocupação do 

Solo 
Classe de Espaço Área (ha) 

Área afectada 
Espaços Agro-florestais 30,9 

Equipamentos Turísticos 40,8 

Área recuperada 
Espaços Agro-florestais 

2,9 

Área em recuperação 4,1 

Área a explorar 
Espaços Agro-florestais 84,6 

Equipamentos Turísticos 6,8 

Área total do núcleo 101,5 

 

As classes de espaço abrangidas pelo projecto, segundo o disposto no regulamento do PPZSMS, 

são os Corredores Ecológicos de Nível 3; Espaços Agro-florestais; Espaços de equipamentos – 

Equipamentos Turísticos; e, Disposições transitórias sobre extracção de massas minerais. 

Evidenciam-se nos pontos seguintes o exposto nos artigos do regulamento do PPZSMS com 

relevância para as várias classes de espaço abrangidas pelo projecto. 

Corredores Ecológicos de nível 3 

As acções de conservação e a requalificação dos vales secundários integrados nos corredores 

ecológicos de nível 3 são orientadas pela planta de zonamento dos corredores ecológicos, de 

acordo com os princípios de conservação e gestão da Mata de Sesimbra estabelecidos no 

relatório e no programa de execução e financiamento (artigo 18.º – Conservação e 

requalificação).As actividades de recreio nos vales secundários integrados nos corredores 

ecológicos de nível 3 regem-se pelo disposto no quadro de actividades de desporto, recreio e 

lazer anexo ao presente regulamento (artigo 19.º – Actividades de recreio). 

São igualmente proibidas quaisquer outras actividades que possam limitar ou condicionar as 

funções destas áreas (artigo 19.º – Actividades de recreio). 

Espaços Agro-florestais 

O uso dominante dos espaços agro-florestais é florestal, complementado por usos agrícolas 

(artigo 34º). 
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A gestão dos espaços agro-florestais deverá ser realizada de acordo com as normas orientadoras 

de gestão florestal e de gestão agrícola e pastoril expressas na planta de prévia explicitação do 

zonamento e demais peças escritas e desenhadas do PPZSMS (artigo 36º - Gestão dos espaços 

agro-florestais) 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Sesimbra poderá autorizar 

a reconversão de culturas (artigo 36º - Gestão dos espaços agro-florestais). 

As autorizações a que se refere o número anterior dependem de parecer favorável da Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, quando a área envolvida for superior a 10 ha, ou da Direcção 

Regional da Agricultura do Ribatejo e Oeste (DRARO), quando a utilização for exclusivamente 

agrícola ou a área envolvida for inferior 10 ha (artigo 36º - Gestão dos espaços agro-florestais). 

Espaços de equipamentos – Equipamentos Turísticos 

As edificações implantadas nos solos integrados nos espaços de equipamentos podem ser 

destinadas a comércio, serviços e equipamentos sociais, culturais, desportivos e de lazer (artigo 

46.º – Usos permitidos). 

Nos espaços de equipamentos são admitidas as seguintes tipologias de ocupação, de acordo 

com a planta de implantação anexa e respectivo quadro síntese […] d) Campo de golfe; e) Outros 

equipamentos sociais, culturais, desportivos e de lazer […] A exploração de inertes, encontra-se 

consagrada no Título III do RPPZSMS (artigo 47.º - Tipologias de uso) 

Disposições transitórias sobre extracção de massas minerais 

No perímetro de intervenção do PPZSMS só podem ser autorizadas explorações de inertes nas 

áreas de exploração nele delimitadas, e desde que a proximidade das mesmas não se revele 

incompatível com a realização dos empreendimentos turísticos previstos, de acordo com o 

faseamento estabelecido no programa de execução e de financiamento (Artigo 55.º – Áreas de 

exploração). 

A localização e os limites das áreas de exploração de inertes referidas no número anterior são as 

constantes da carta de recursos geológicos, anexa ao presente regulamento (Artigo 55.º – Áreas 

de exploração). Sem prejuízo dos direitos titulados por licenças de exploração validamente 

concedidas antes da entrada em vigor do presente regulamento, as áreas de exploração 

existentes no perímetro de intervenção do PPZSMS, delimitadas nos termos do artigo anterior, 

apenas podem ser exploradas por um período máximo de (artigo 56.º – Prazo de exploração): 

a) Quinze anos, no caso de explorações de areias; 

b) Vinte e cinco anos, no caso de explorações de argilas. 

Nas áreas abrangidas na primeira fase de exploração, previstas e delimitadas, respectivamente, 

no programa de execução e financiamento e na carta de recursos geológicos, o prazo máximo 

estabelecido na alínea a) do número anterior é de cinco anos (artigo 56.º – Prazo de exploração). 

Os prazos estabelecidos no presente artigo são contados da entrada em vigor do PPZSMS. 

(artigo 56.º – Prazo de exploração) 

As explorações existentes regem-se pelos princípios enunciados no relatório e no programa de 

execução e financiamento, bem como nas normas técnicas para as quais aquele remete (artigo 

57.º – Regime de exploração).Em cada exploração poderão ser construídas instalações auxiliares 

fixas e anexos até um limite máximo global de 50 m
2
 de STP (Artigo 58.º – Anexos de pedreira). 

A recuperação e a reflorestação das explorações de inertes existentes serão realizadas de 

acordo com o respectivo Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) (artigo 59.º – 

Recuperação e reflorestação). 

O PARP de cada exploração é desenvolvido de acordo com as orientações expressas na planta 

de prévia explicitação do zonamento e demais peças escritas e desenhadas do PPZSMS para a 

ocupação das áreas a recuperar (artigo 59.º – Recuperação e reflorestação). 
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Segundo o EIA, o espaço abrangido pelos “Corredores nos Vales Secundários (Nível III)” que se 

encontram inseridos na “Área a Preservar”, não será objecto de qualquer intervenção, com a 

excepção da sua preservação e recuperação paisagística. 

Na área do projecto, os solos abrangidos pelas classes de espaço “Espaços Agro-Florestais” e 

“Espaços de Equipamentos – Equipamentos Turísticos, encontram-se inseridos na delimitação 

definida na “Planta de Recursos Geológicos” que contempla para a área de intervenção o 

desenvolvimento da actividade de extracção de areias e argilas com horizontes temporais que 

podem ir até ao limite de 5, 10, 15 ou 25 anos. 

Este modelo de exploração preconizado no Regulamento do PPZSMS (RPPZSMS) tem como 

objectivo a gestão sustentada dos recursos minerais compatibilizando esta actividade com os 

valores naturais e paisagísticos e ainda o desenvolvimento da actividade turística de recreio e de 

lazer. 

No espaço destinado a “Equipamentos Turísticos”, tal como previsto no PPZSMS a sua utilização 

após a exploração dos inertes destina-se à implementação de campos de golfe, referindo o EIA 

que “os empreendimentos turísticos serão executados em concomitância com a exploração”. No 

entanto, convém referir que nos termos do disposto no nº 1 do art. 55.º,”No perímetro de 

intervenção do PPZSMS só podem ser autorizadas explorações de inertes nas áreas de 

exploração nele delimitadas, e desde que a proximidade das mesmas não se revele incompatível 

com a realização dos empreendimentos turísticos previstos, de acordo com o faseamento 

estabelecido no programa de execução e de financiamento”.  

Quanto ao espaço abrangido pela classe de espaço “Espaços Agro-Florestais” existe uma grande 

área que após a exploração e a recuperação paisagística será transformada em grandes lagos 

que, segundo as normas técnicas para a exploração de massas minerais, não podem ultrapassar 

os 15 ha. Tendo a Câmara Municipal de Sesimbra e a actual AFN tido a sua intervenção na 

elaboração do PPZSMS, sem prejuízo do disposto no art. 36º do regulamento deverão as 

mesmas ser consultadas no âmbito do presente estudo. 

Face ao exposto, podemos concluir que o projecto não apresenta desconformidade com o 

disposto no RPPZSMS, desde que: 

 a exploração dos recursos geológicos apenas ocorra dentro das áreas apresentadas no 

Projecto Integrado e que se integrem nos limites definidos na Carta de Recursos 

Geológicos do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra; 

 as operações de preservação e recuperação paisagística nas áreas a preservar 

obedeçam ao estipulado no Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra, aprovado 

no PARP; e, 

 os anexos de pedreira obedeçam ao estipulado no art. 58º do RPPZSMS. 

 

3.5.2 Enquadramento do Projecto nas Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Reserva Ecológica Nacional (REN)  

A área de estudo insere-se em áreas classificadas como REN (Carta da REN do concelho de 

Sesimbra aprovada pela RCM n.º 194/97, de 3 de Outubro) em ecossistemas linhas de água e 

áreas de máxima infiltração. 

Nos termos do disposto no nº 1 do art. 20º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de Agosto, são 

interditos os usos e as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzem em: 

 operações de loteamento; 

 obras de urbanização, construção e ampliação e ampliação; 

 vias de comunicação; 

 escavações e aterros; e, 
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 destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao normal e 

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e 

das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais.  

As propostas para o projecto apresentadas no estudo são interditas em áreas abrangidas pela 

REN.  

Constituem excepções, os usos e as acções que sejam consideradas compatíveis com os 

objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas em REN que, cumulativamente, não coloquem em causa as funções das 

respectivas áreas, nos termos do anexo I do referido diploma e constem do respectivo anexo II – 

nº 2 e 3 do mesmo artigo da legislação mencionada, cumprindo os requisitos constantes da 

Portaria nº 1356/20087, de 28 de Novembro. 

De acordo com o EIA, a REN ocupa, no interior da área do PINPMS cerca de 5,6 ha, sendo que a 

sua totalidade está integrada nas áreas a preservar (conforme o Desenho 2 – Zonamento da área 

de projecto do EIA) as quais não serão objecto de qualquer tipo de intervenção no âmbito do 

presente projecto. 

Salienta-se que as áreas a preservar apresentam limites físicos bem desmarcados no terreno – 

caminhos, valas de drenagem e vegetação arbórea e arbustiva bem desenvolvida – e que serão 

mantidos a fim de dar cumprimento ao PPZSMS (Fonte: EIA). 

Assim e face ao exposto, uma vez que não irá existir qualquer intervenção neste espaço a não 

ser acções de conservação do existente, conclui-se que o projecto não apresenta qualquer 

incompatibilidade com esta restrição de utilidade pública. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN)  

 A área do projecto ocupa áreas afectas à RAN. De acordo com a legislação em vigor 

(DECRETO-LEI 73/2009, de 31 de Março), nos solos RAN estão proibidas todas as acções que 

destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas.  

Apesar do estudo mencionar que no âmbito do PINPMS não está previsto que as áreas afectas à 

exploração afectem as áreas inseridas na RAN, deverá a Comissão Regional da Reserva 

Agrícola Nacional de Lisboa e Vale do Tejo pronunciar-se quanto a esta matéria. 

3.5.3 Outras Servidões  

Dado ter-se verificado que a área de intervenção do projecto é atravessada por linhas eléctricas 

de alta e média tensão, linhas de água, (algumas das quais com exploração abaixo do nível 

freático), zonas florestais com predominância de sobreiros, proximidade a empreendimentos 

turísticos e, ainda conforme mencionado no EIA, poder haver uma eventual interferência com o 

traçado do IC21, que se encontra em fase de selecção de corredores, considera-se que deverão 

vir a ser cumpridos todos os aspectos e observações legais decorrentes dos pareceres das 

entidades com competência no projecto, nomeadamente Rede Eléctrica Nacional, Electricidade 

de Portugal, ARH, Tejo, AFN, Câmara Municipal de Sesimbra, Turismo de Portugal, Estradas de 

Portugal. 

3.5.4 Aspectos Conclusivos sobre o Ordenamento do Território 

Face ao acima exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado aos 

aspectos que expõem de seguida, também constantes do Anexo 3 do presente parecer. 

1. A exploração dos recursos geológicos apenas será permitida dentro das áreas 

apresentadas no Projecto Integrado e que se integrem nos limites definidos na Carta de 

Recursos Geológicos do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra. 

2. As operações de preservação e recuperação paisagística a efectuar na “Área a 

Preservar” obedeçam ao estipulado no Plano de Gestão Ambiental do PPZSMS e os 

anexos de pedreira obedeçam ao estipulado no art. 58º do RPPZSMS. 
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3. Sem prejuízo da apreciação feita em sede própria ao Plano de Lavra (DR-LVT/MEI) e ao 

Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (CCDR LVT), as explorações deverão 

respeitar o estipulado nas “Normas Técnicas para a Extracção de Massas Minerais” e no 

“Plano de Gestão Ambiental”, elementos fundamentais do PPZSMS. 

4. Cumprimento dos aspectos e observações legais decorrentes dos pareceres das 

entidades com competência no projecto, nomeadamente Turismo de Portugal, ARH Tejo, 

Câmara Municipal de Sesimbra, AFN, Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional, 

Estradas de Portugal, Rede Electrica Nacional. 

 

3.6 Sistemas Ecológicos 

3.6.1 Situação de Referência 

Habitats 

A área de estudo (área do PINPMS acrescida de uma envolvente de 50 m) inclui, segundo o EIA, 

sete habitats de interesse comunitário (constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 

de Abril na sua actual redacção), sendo dois deles prioritários: 

1. Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) (2150*).  

Na área de estudo ocorre como subcoberto de pinhais, aparecendo maioritariamente associado 

aos habitats 2250* e 2260, pelo que o seu estado de conservação é considerado fraco. É um 

habitat prioritário. 

2. Depressões húmidas intradunares (2190) 

Devido aos efeitos da exploração de inertes e da criação de zonas de depressão e lagos, foram 

criadas condições para a instalação deste habitat, já bastante frequente na área e apresentando 

um bom estado de conservação. 

3. Dunas litorais com Juniperus spp. (2250*). 

Na área de estudo ocorre como subcoberto de pinhais, aparecendo maioritariamente associado 

aos habitats 2150 e 2260, pelo que o seu estado de conservação é considerado fraco. É um 

habitat prioritário. 

4. Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletallia (2260) 

Este habitat é frequente na área de estudo já que aparece associado a prados, pinhais, montado, 

2150, 2250* e eucaliptal. Também por esse motivo o seu estado de conservação é considerado 

fraco. 

5. Montado de Quercus suber (6310) 

Este habitat é pouco frequente na área de estudo, ocorrendo na envolvente imediata das 

pedreiras mais a norte. Segundo o EIA o seu estado de conservação é razoável. 

6. Pradarias Húmidas Mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion (6420) 

Ocorre na área envolvente à Ribeira da Pateira e corresponde, segundo o EIA, a uma faixa de 

prados pastoreados e ruderalizados, pelo que o seu estado de conservação é considerado fraco. 

7. Florestas - galerias de Salix alba e Populus alba (92A0). 

Ocorre associado a linhas de água, embora algo degradado ao nível do estrato arbustivo. 

Para além dos habitats referidos, existem ainda: 

 lagos com juncal, caniçal e vegetação ripícola nas margens; 

 prados e pastagens de plantas anuais pioneiras; 

 pinhal: floresta de produção ou plantação de pinheiro bravo e/ou manso; 
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 eucaliptal: floresta de produção ou plantação; 

 áreas em exploração: areeiros e exploração de argila; e, 

 áreas em recuperação. 

Em termos de representatividade na área de estudo, destacam-se o pinhal (que ocupa mais de 

55 ha) e o habitat 2150* (que ocupa 53 ha). Seguidamente aparecem o habitat 2260 (16 ha); o 

habitat 2250* (12 ha); o habitat 6310 (10 ha); e, o habitat 2190 (9 ha). 

 

Flora 

Foram identificadas na área do projecto 130 espécies de flora pertencentes a 121 géneros e a 49 

famílias, sendo de destacar as que se apresentam na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Espécies de flora protegida identificadas na área do projecto 

Taxa  Espécie 

Protegida 

Espécie 

Endémica 

Estatuto / Protecção 

Armeria rouyana L. 
Boiss. & Reuter. 

 

x x  Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro – Anexo B-II – espécie prioritária. 

 Endemismo Sadense. 

 Espécie em perigo de extinção 

Juniperus navicularis 
Gand. 

 

 x  Endemismo Sadense 

 Espécie em perigo de extinção 

Salix salviifolia Brot. 
ssp. australis Franco 

x x  Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro – Anexos B-II e B-IV 

Thymus capitellatus 
Hoffmanns & Link 

x x  Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo B-IV 

 Endemismo Português 

 Espécie vulnerável 

Quercus ilex L. x   Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de Maio de 2001, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. 

Quercus suber L. x   Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de Maio de 2001, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. 

Ulex jussiaei Webb  x  Endemismo Português 

Iberis ciliata ssp. 

welwitschii (Boiss.) 

Moreno 

 x  Endemismo Ibérico 

Ulex australis ssp. 
welwitschianus  

(Plach.) 

Espírito-Santo & al. 

 x  Endemismo Ibérico 

Serapias spp. x   Convenção de CITES 

 

É de salientar que foi possível verificar, na visita ao local, que foi já realizada a recuperação de 

algumas áreas já exploradas. Segundo o EIA, as espécies utilizadas na recuperação, típicas de 

pinhais, montados, matos, galerias ripícolas e vegetação ribeirinha representam um incremento 

muito significativo na regeneração natural desta área, sendo que a médio prazo muitas espécies 

típicas da região Sadense, mesmo as protegidas, aqui se poderão desenvolver. 
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Fauna 

Mamíferos 

O EIA refere 14 espécies potenciais de mamíferos para a área de estudo, das quais apenas foi 

confirmada a presença de duas, sendo uma delas o coelho bravo, espécie que possui estatuto de 

conservação “quase ameaçado”. 

Do total de espécies potenciais, 10 constam do Decreto-Lei nº 140/99, destacando-se quatro 

espécies de quirópteros com estatuto de conservação “vulnerável” (morcego-de-ferradura-

grande, morcego-rato-grande, morcego-de-franja e morcego-de-peluche). É de salientar, no 

entanto, que, segundo o EIA, não foram identificados potencias abrigos de quirópteros na área de 

estudo, pelo que se ocorrerem, estas espécies deverão fazê-lo apenas em passagem e 

alimentação. 

Aves 

Foram identificadas 141 espécies como potenciais para a área de estudo, tendo sido confirmada 

a presença de 47. 

Do total de espécies potenciais, 21 constam do Anexo A-I do Decreto-Lei nº 140/99, sendo que 

10 delas apresentam estatuto de conservação “desfavorável”: abetouro, garçote, goraz, 

tartaranhão-ruivo-dos paúis, falcão peregrino, caimão, noitibó cinzento, alcaravão, garça 

vermelha e águia pesqueira. As três últimas foram confirmadas na área de estudo. 

De salientar ainda mais 15 espécies que embora não constem do Anexo A-I do Decreto-Lei nº 

140/99, possuem estatuto de conservação “desfavorável” (açor, ógea, maçarico-das-rochas, 

noitibó de nuca vermelha, andorinhão real, petinha das árvores, Cartaxo-nortenho, cigarrinha 

ruiva, toutinegra-das-figueiras) ou “quase ameaçado” (maçarico bique-bique, rouxinol-pequeno-

dos-caniços, taralhão cinzento, chapim-de-mascarilha, picanço-barreteiro, corvo). Apenas as 

espécies sublinhadas foram confirmadas na área de estudo. 

Em suma, e no que diz respeito às aves, apesar da área de estudo constituir uma zona bastante 

intervencionada e com elevados níveis de perturbação (devido à laboração das explorações) 

possui uma elevada riqueza específica para a qual contribui de forma significativa a existência de 

massas de água. 

Importa ainda referir que a região onde se insere a área de estudo apresenta um interesse 

significativo para a avifauna, como atesta a existência de quatro Important Bird Area (IBA), que 

constituem também Zonas de Protecção Especial (ZPE) criadas para integrar a Rede Natura 

2000, numa envolvente de cerca de 20 km: Lagoa Pequena (PTZPE0049); Cabo-Espichel 

(PTZPE0050); Estuário do Tejo (PTZPE0010); e, Estuário do Sado (PTZPE0011). 

Répteis  

Foram identificadas 16 espécies como potenciais para a área de estudo, tendo sido confirmada a 

presença de quatro.  

Do total de espécies potenciais, três constam do Decreto-Lei nº 140/99 (embora apresentem o 

estatuto de conservação “pouco preocupante” em Portugal); duas apresentam o estatuto de 

conservação “quase ameaçado” (lagartixa do mato ibérica a lagartixa de dedos denteados, esta 

última confirmada na área de estudo); e, uma apresenta o estatuto de conservação “vulnerável”, 

sendo também endemismo ibérico e espécie confirmada (lagartixa de Carbonell). 

Anfíbios 

Foram identificadas 13 espécies como potenciais para a área de estudo (cerca de 76% das 

espécies que ocorrem em Portugal continental), tendo sido confirmada a presença de duas. 

Do total de espécies potenciais, oito constam do Decreto-Lei nº 140/99, destacando-se dois 

endemismos ibéricos: tritão de ventre laranja (confirmada na área de estudo) e a rã de focinho 
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pontiagudo (esta última com estatuto de conservação “quase ameaçado” de acordo com o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal). 

3.6.2 Impactes sobre os Sistemas Ecológicos 

Destruição dos habitats através da destruição directa da vegetação.  

A eliminação do coberto vegetal e da camada fértil do solo – incluindo do banco de sementes do 

solo é inevitável em toda a área de extracção, o que cria dificuldades à posterior regeneração 

natural das espécies vegetais. 

Tendo em conta os habitats presentes na área de estudo e a sua representatividade a nível 

regional/nacional (análise feita com base na cartografia de habitats dos Sítios da Rede Natura 

2000 disponibilizada pelo ICNB, I.P. e que cobre 46% do total dos Sítios), o EIA considera que as 

afectações são pouco expressivas.  

Salienta, no entanto o habitat 2250* - Dunas litorais com Juniperus spp., habitat prioritário, uma 

vez que o projecto afectará cerca de 6% da sua área cartografada a nível nacional. Importa 

realçar no entanto que, para alem do facto da área cartografada ser inferior a 50% do total dos 

Sítios, o habitat 2250* pode, segundo o EIA, ser observado em áreas não cartografadas, fora dos 

Sítios. 

Importa também referir que o habitat 6310 – montado de sobro e as manchas de sobreiros 

dispersos não serão afectados pelo projecto. 

Relativamente aos impactes sobre a flora, nomeadamente as espécies protegidas por legislação 

e/ou Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção (RELAPE), o EIA 

considera que não são abundantes na área de estudo, referindo também que muitas delas foram 

observadas nas áreas já recuperadas (quer porque estão incluídas no PARP, quer por normal 

colonização das áreas adjacentes onde ocorrem). Importa, sobre este assunto, salientar que o art 

12º do Decreto-Lei nº 140/99 proíbe a colheita, corte, desenraizamento ou destruição das 

espécies constantes dos seus anexos B-II e B-IV. 

Em suma, o EIA avalia os impactes sobre a flora, vegetação e habitats como negativos, 

significativos e de magnitude fraca. Importa, no entanto, referir que, sempre que uma área esteja 

liberta da lavra está prevista a sua recuperação imediata, através da modelação, colocação de 

terra vegetal, plantações e sementeiras, isto é, através da implementação do PARP, que é, 

naturalmente, parte integrante do PINPMS. A implementação do PARP contribuirá, segundo EIA 

e segundo o projecto, para minimizar a significância e a magnitude dos impactes negativos uma 

vez que: 

 aplica os princípios constantes no Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra 

(PGAMS), elaborado em simultâneo com o PPZSMS; 

 visa, sempre que possível, o restabelecimento da vegetação autóctone por recurso a 

espécies de flora local; 

 tem como um dos objectivos a valorização da área do ponto de vista biofísico através do 

seu enriquecimento florístico; 

 prevê uma recolha de sementes nas zonas dos habitats prioritários (2150* e 2250*) antes 

da sua destruição para posterior utilização na recuperação; 

 prevê o transplante de várias espécies de arbustos para as zonas em recuperação, 

nomeadamente algumas espécies sensíveis: Juniperus navicularis, Armeria rouyana, 

Iberis ciliata ssp. Welwitschii, Thymus capitallatus, Corema album. É de referir, no entanto 

que as três últimas não constam da lista das sementeiras (capítulo 4 do PARP), embora 

constem das medidas de minimização indicadas no EIA; e, 

 prevê a instalação de vegetação natural ripícola nas margens dos lagos que resultarão 

da exploração, nomeadamente Salix atrocinerea, Salix salvifolia, Populus alba, Populus 

nigra. 
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Não obstante o exposto, pelo facto de o PGAMS aplicar-se uma área muito extensa do projecto, 

e não ter obtido a validação pela entidade competente na área da conservação e biodiversidade, 

considera-se que deverá ser obtida a aprovação do ICNB, I.P, nomeadamente no que diz 

respeito ao Programa de Gestão para Espaços Naturais (com impactes directos nos recursos 

ecológicos). 

Substituição dos biótopos ocupados pela fauna 

O projecto prevê, grosso modo, a substituição do pinhal, matos, eucaliptal e caniçal por “novos 

habitats” criados pela exploração: áreas de lago e de solo sem vegetação, numa primeira fase. 

No final da recuperação paisagística estão previstos os seguintes habitats:  

 Cercal-sobreiral: dominância de Quercus suber, Quercus ilex e Quercus faginea, 

acompanhados de Arbutus unedo, Erica sp., Pistacia lentiscus, Phillyrea sp., Quercus 

coccifera, etc; 

 Piorral-carrascal: Pinus pinea, Quercus coccifera, Juniperus navicularis e também Q. 

suber, Q. faginea, Pistacia lentiscus, Phillyrea sp.,Rhamnus sp., Erica sp., etc; 

 Galerias com salgueiral (zona periférica a planos de água): Salix atrocinerea, Salix 

salvifolia, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Populus alba, Populus nigra, Alnus 

glutinosa, acompanhados de Erica sp., Laurus nobilis, Sambucus nigra, Tamarix africana, 

etc; 

 Prados de gramíneas (zona periférica a planos de água); e, 

 Juncal-caniçal (zonas inundadas). 

Estas alterações levarão, segundo o EIA, à perca de áreas de alimentação, refúgio e reprodução 

de algumas espécies, especialmente de aves, levando, certamente, à deslocação de algumas 

espécies para áreas próximas onde existam biótopos de substituição. Este impacte é considerado 

pelo EIA como negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, e parcialmente reversível. 

De facto, a criação de novos lagos e respectivas zonas periféricas podem revelar-se ter um 

impacte positivo para um considerável número de espécies mais associadas a meios aquáticos. 

Para além disso, se observarmos a ocupação dos habitats por parte da fauna actualmente 

presente na área de estudo, verificamos que o habitat aquático é o preferencial da maior parte 

das espécies com estatuto de conservação desfavorável ou “quase ameaçado” (14 em 36 

espécies). Assim, espera-se que, com as zonas já recuperadas, e à medida que a recuperação 

for avançando, estas espécies continuem a frequentar a área de estudo. Espera-se também que 

os novos planos de água possam constituir um pólo de atracção para, se não mais espécies, pelo 

menos para mais efectivos destas mesmas espécies. 

O habitat florestal é o segundo mais procurado pelas espécies mais sensíveis (10 em 36 

espécies). E também neste caso se espera que, à medida que forem sendo criados os habitas de 

Cercal-sobreiral e Piorral-carrascal, estas espécies possam voltar a instalar-se. 

Diminuição da eficácia fotossintética no coberto vegetal das zonas envolventes 

Prevê-se uma diminuição da eficácia fotossintética no coberto vegetal das zonas envolventes 

devido à emissão de poeiras e de gases provenientes da laboração das explorações, associadas 

essencialmente ao transporte. Impacte negativo, localizado, minimizável e reversível. 

Acréscimo de mortalidade das espécies com menor mobilidade,  

Prevê-se um acréscimo de mortalidade das espécies com menor mobilidade, sobretudo répteis e 

anfíbios. Impacte negativo, pouco significativo. 

Impactes cumulativos 

O EIA considera que, tendo em conta outros projectos previstos para a zona, nomeadamente o 

Empreendimento Turístico das Matas de Sesimbra Sul (alvo de DIA favorável condicionada), os 

impactes cumulativos atribuíveis ao PINPMS são negativos, significativos mas de fraca 

magnitude, sobretudo devido à recuperação prevista através do PARP. 
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3.6.3 Aspectos Conclusivos sobre os Sistemas Ecológicos 

Do acima exposto conclui-se que o projecto induzirá impactes negativos significativos nos 

habitats de importância comunitária, embora de magnitude reduzida, exceptuando-se o habitat 

2250*, que, segundo os dados disponíveis (bastante incompletos) terá uma afectação de 6% da 

sua área cartografada a nível nacional.  

No entanto o PARP contribuirá para minimizar os impactes negativos uma vez que prevê o 

restabelecimento da vegetação autóctone, nomeadamente através da recolha (para posterior 

utilização na recuperação) de sementes nas zonas dos habitats prioritários (2150* e 2250*); do 

transplante de várias espécies de arbustos para as zonas em recuperação (algumas sensíveis); 

e, da instalação de vegetação ripícola nas margens dos lagos. 

No que diz respeito às espécies de flora protegidas por legislação ou RELAPE, o EIA considera 

que não são abundantes na área de estudo e que muitas delas foram observadas nas áreas já 

recuperadas. Importa, no entanto, salientar que o art 12º do Decreto-Lei nº 140/99 proíbe a 

colheita, corte, desenraizamento ou destruição das espécies constantes dos seus anexos B-II e 

B-IV, como é o caso de Armeria rouyana e Thymus capitellatus cujo transplante está previsto. 

Relativamente à substituição dos actuais biótopos (ocupados pela fauna) por novos biótopos, 

levará à perda de áreas de alimentação, refúgio e reprodução, especialmente de aves, levando à 

sua deslocação para zonas adjacentes, o que o EIA considera constituir um impacte negativo 

pouco significativo e de magnitude reduzida.  

Espera-se que, à medida que a recuperação for avançando as espécies que se deslocaram 

possam voltar a frequentar a área de estudo, até porque já existem áreas recuperadas. 

Concretamente no que diz respeito às espécies mais sensíveis (36 espécies com estatuto de 

protecção desfavorável ou “quase ameaçado”), elas ocupam actualmente preferencialmente o 

biótopo aquático (39%) e florestal (28%), pelo que se espera que a substituição de biótopos não 

tenha efeitos negativos muito significativos, e que possa mesmo (no caso dos lagos) promover a 

atracção de espécies com hábitos aquáticos. 

Considera-se que relativamente aos recursos ecológicos, o parecer sobre o PINPMS poderá ser 

favorável condicionado a aprovação por parte da Câmara Municipal de Sesimbra  e do ICNB do 

Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra, nomeadamente o Programa de Gestão para 

Espaços Naturais, nos quais o PARP se baseou. 

Relativamente ao art. 12º do Decreto-lei nº 140/99, que proíbe a colheita, corte, desenraizamento 

ou destruição das espécies constantes dos seus anexos B-II e B-IV, como é o caso de Armeria 

rouyana e Thymus capitellatus cujo transplante está previsto (e no caso de não serem 

transplantados serão destruídos) considera-se que o projecto só poderá obter parecer favorável, 

após pronúncia do ICNB. 

 

3.7 Qualidade do Ar 

Embora a CCDR-LVT tenha comunicado que devido à falta de recursos humanos não emitiria 
parecer, a CA acordou integrar o seguinte texto proposto pela CCDR-LVT no presente parecer, o 
qual teve por base a análise efectuada no EIA. 
 
De acordo com o EIA,  

 
“ O Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra encontra-se, como o nome indica, numa zona de 
mata com muito reduzida ocupação humana. O núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra possui 
sete explorações divididas em três núcleos (Norte, Este e Sul), em duas das quais se extrai 
argila, sendo as restantes de areia. 
 
As fontes de poluentes atmosféricos existentes no local e envolvente devem-se unicamente às 
explorações existentes no núcleo e ao tráfego de viaturas na EN 378. Esta via de comunicação 
apresenta um volume de tráfego bastante elevado com uma percentagem significativa de viaturas 
pesadas. O tráfego de pesados desta via resulta não só da exploração das pedreiras do Núcleo 
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da Mata de Sesimbra, como de outras pedreiras existentes nos vários núcleos existentes no 
concelho de Sesimbra. 
As principais fontes de poluentes atmosféricos associadas à laboração das várias pedreiras do 

Núcleo da Mata de Sesimbra são o tráfego de viaturas pesadas e a circulação de pás 

carregadoras em acessos não asfaltados. A produção de poluentes atmosféricos a partir destas 

fontes depende do regime de laboração das pedreiras uma vez que as mesmas estão 

directamente relacionadas com produção. De referir que uma das pedreiras possui uma unidade 

de lavagem de areias, no entanto, dado que a laboração deste equipamento se processa por via 

húmida a geração de poluentes atmosféricos, em especial de partículas em suspensão, é 

inexistente. 

A exploração das areias na maior parte das pedreiras processa-se, após intercepção do nível 

freático, com recurso a uma draga, sendo a lavagem das areias realizada numa nora. Estes 

processos decorrem por via húmida pelo que a geração de partículas é inexistente. No caso das 

argilas a exploração é feita sazonalmente, apenas nos períodos sem pluviosidade. Nestas 

situações, a geração de partículas em suspensão decorre das operações de carregamento dos 

veículos pesados e da circulação de viaturas nos acessos não asfaltados. 

Neste tipo de explorações, o principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão. As 

partículas com menor diâmetro específico são as que apresentam consequências mais gravosas 

para a saúde humana, nomeadamente as partículas com diâmetro inferior a 10 μm, denominadas 

por PM10. 

A sua dispersão depende de processos de natureza essencialmente física, como a advecção e a 

difusão, sobretudo a difusão turbulenta. A deposição, em especial a deposição por via húmida, é 

um factor limitante da dispersão deste tipo de poluentes. Como consequência, a principal 

afectação fica normalmente limitada a uma pequena área localizada na vizinhança próxima das 

fontes emissoras“ 

Não existindo dados representativos do local, foram feitas medições de qualidade do ar para o 

parâmetro PM10, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e no 

documento “Metodologia para a Monitorização de Níveis de Partículas no Ar Ambiente, em 

Pedreiras”, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente.  

As medições foram efectuadas nos seguintes locais:  

 Ponto 1 – situado a cerca de 600 metros da actual área em exploração de areias do 

Núcleo Norte; 

 Ponto 2 – situado a cerca de 600 metros da actual área em exploração devendo, no limite 

ficar a 300 metros da frente de desmonte; e, 

 Ponto 3 – situado junto à única habitação existente na envolvente da área de estudo, e 

que se encontra a cerca de 1100 metros de distância do limite da área de implantação do 

PINPMS. 

Os valores obtidos não excedem o valor limite, sendo as medições realizadas em pleno 

funcionamento das pedreiras. 

Com o objectivo de quantificar os impactes resultantes do projecto em avaliação, foram 

realizadas simulações (utilizando o modelo de dispersão EPA CALINE 4), que permitissem 

determinar as concentrações de PM10, com e sem controlo de emissões, tendo sido considerados 

os mesmos locais caracterizados na situação actual. 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a laboração da pedreira é responsável pela 

ocorrência de impactes negativos ao nível da qualidade do ar, podendo considerar-se que não 

serão muito significativos.  

“Os valores mais elevados ocorrerão no ponto A1 que se situa a apenas 150 m do limite da 

pedreira do Núcleo Norte. Ainda assim, os valores não deverão exceder o limite legal, mesmo na 

ausência de controlo das emissões e considerando a produção máxima. No ponto A2 prevê-se a 

ocorrência de níveis de empoeiramento inferiores aos previstos para o ponto A1 o que se justifica 
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pelo facto de se localizar a uma distância mais elevada daquela  pedreira (300 m).Com controlo 

das emissões, os níveis de empoeiramento deste local serão inferiores ao limite de detecção. 

No ponto A3, onde se localiza o único receptor sensível identificado na envolvente do núcleo, os 

níveis de empoeiramento não excedem o valor limite, sendo bastante reduzidos. Neste ponto, 

caso sejam controlados as emissões de partículas os níveis de empoeiramento serão inferiores 

ao limite de detecção. 

Assim, os impactes negativos decorrentes da laboração das várias pedreiras do núcleo serão 

negligenciáveis, temporários (ocorrendo apenas durante a laboração da pedreira) e reversíveis, 

com o encerramento e recuperação das explorações“.  

Concorda-se com as medidas de minimização e com o Plano de Monitorização propostos no EIA. 

 

3.8 Património Arqueológico e Arquitectónico 

3.8.1 Situação de Referência 

Os trabalhos arqueológicos para a elaboração do factor ambiental património foram efectuados 

de acordo com a metodologia mais adequada para esta fase de projecto.  

Neste âmbito, procedeu-se à pesquisa documental incluindo consulta bibliográfica, consulta a 

fontes e bases de dados e análise toponímica. Numa segunda fase procedeu-se à prospecção 

sistemática da totalidade da área de implantação do projecto, trabalhos estes que permitiram 

concluir que se trata de uma área com grande perturbação, já muito intervencionada pela 

extracção e depósito de inertes, facto este que ocasionou uma profunda perturbação 

estratigráfica. Destaque deverá ser conferido ainda à dificuldade sentida durante o trabalho de 

campo pela falta de visibilidade de grande parte do terreno devido não só ao tipo de coberto 

vegetal, como à topografia acidentada resultante da actividade extractiva. 

Apesar disso, pela informação recolhida concluiu-se que a região possui registo de importantes 

vestígios arqueológicos que atestam a presença humana em época pré-histórica. Dentro da área 

de incidência directa do projecto (AID) foi recolhida informação documental sobre a existência de 

um sítio arqueológico pré-histórico - 1 A Cabeço da Pedra, apesar de, durante os trabalhos de 

campo, não ter sido possível confirmar a sua existência. De referir que na Área de Incidência 

Indirecta (AII) ou zona envolvente, foram igualmente referenciadas mais duas ocorrências de 

características idênticas, apontando para a possibilidade de se tratar de uma área onde poderão 

ocorrer impactes sobre o património arqueológico não possíveis de quantificar neste momento 

com precisão. 

 

3.8.2 Impactes sobre o Património 

Importa salientar que a falta de visibilidade de grande parte do terreno impede, como se disse, 

que se faça uma correcta avaliação de impactes, sendo por isso necessário implementar, para 

além da condicionante proposta, um conjunto de medidas para a fase de obra que permitam 

garantir a salvaguarda de eventuais vestígios de cariz arqueológico. 

O EIA considerou que, face ao conhecimento actual da área onde se implanta o projecto, não é 

possível determinar com precisão o tipo de impactes que podem vir a ocorrer dado não terem 

sido confirmados vestígios arqueológicos referenciados na fase de pesquisa, sobretudo pelas 

dificuldades sentidas na análise do solo. Contudo, a equipa do EIA concluiu que será necessário 

equacionar a possibilidade destes impactes ocorrerem sobretudo durante as fases de 

desmatação, desmonte e abertura de novos caminhos. 

Analisadas as medidas de minimização do EIA considera-se que, apesar de se concordar com o 

proposto, devem antes ser adoptadas aquelas que constam deste parecer (enumeradas no 

Anexo 3), bem como integrada a condicionante agora proposta (Anexo 3). 
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3.8.3 Aspectos Conclusivos sobre o Património 

Dado o tipo de projecto que pressupõe o desmonte total dos sedimentos, torna-se necessário 

garantir a eventualidade da destruição de um elemento património que se considera de valor 

elevado propondo-se, para tal, a seguinte condicionante:   

 Antes dos trabalhos de descubra, a totalidade da zona correspondente à ocorrência 

referenciada como 1 A – Cabeço da Pedra localizado no Núcleo Sul, no caminho de 

circulação interna, deverá ser objecto de uma desmatação cuidada, seguida de uma 

prospecção arqueológica exaustiva. Caso sejam detectados vestígios arqueológicos, a 

área deverá ser objecto de escavação arqueológica integral, garantindo assim a 

salvaguarda pelo registo.  

Face ao exposto, considera-se que, do ponto de vista patrimonial, não existem inconvenientes à 

implementação do projecto pelo se pode emite parecer favorável condicionado à condicionante e 

à implementação das medidas que constam do Anexo 3 deste parecer. 

 

3.9 Paisagem / PARP 

O PARP elaborado com base no Plano de Lavra da exploração teve como objectivo promover e 

concretizar, de forma integrada e faseada no tempo, (em articulação com as diversas actividades 

da pedreira) a recuperação e integração paisagística das nove pedreiras. 

O PARP propõe uma solução final tendo por base os usos definidos no PPZSMS, criando todas 

as condições para o desenvolvimento da flora e da fauna local de modo a haver compatibilização 

entre a natureza e o turismo já previsto no Plano de Pormenor (PP). 

Com base nas características homogéneas das diferentes zonas, o PARP propõe a criação de 

espaços funcionais diferenciados, tais como, áreas destinadas a lazer, recreio, desporto e ainda, 

considera nos pontos de cotas mais elevadas, a criação de zonas destinadas a estadia e 

miradouros.  

A proposta de recuperação apresentada prevê o enquadramento paisagístico para toda a área do 

projecto integrado, independentemente de existirem ou não, áreas que não serão objecto de 

exploração (por exemplo, o vale da Ribeira da Pateira). 

Em termos de modelação/enchimento, o projecto prevê três situações de enchimento: parcial, 

mínimo e ainda áreas onde não ocorrerá qualquer enchimento.  

Nos núcleos Norte e Este, nas zonas a explorar acima do nível freático e para estabilização de 

taludes e reposição da rede de drenagem, o enchimento será parcial. Em algumas zonas do 

Núcleo Sul e para uma melhor integração com a envolvente, o enchimento será também parcial. 

Em alguns taludes do Núcleo Sul, e para um melhor enquadramento visual e paisagístico com a 

morfologia envolvente, o enchimento será mínimo. Verificar-se-á ausência de enchimento nas 

zonas de lago a criar abaixo do nível freático, com excepção do lago situado no extremo sul da 

área de intervenção, onde ocorrerá um enchimento parcial, e em alguns taludes do Núcleo Sul, 

em que a inclinação dos taludes permitirá a sua regeneração em termos de vegetação. 

No enchimento, serão utilizados os estéreis produzidos em cada núcleo de pedreiras, sendo que 

em algumas zonas, se prevê a utilização de rochas e solos não contendo substâncias perigosas, 

nomeadamente na modelação do Núcleo Norte, modelação dos taludes localizados acima do 

nível freático e nas zonas de reposição da drenagem natural para a ribeira da Pateira, 

melhorando consequentemente todo o enquadramento morfológico com a envolvente.  

No Núcleo Este, a modelação geral da área prevê uma reposição da drenagem natural para a 

Ribeira da Pateira, que irá melhorar também, o enquadramento morfológico com a envolvente e 

no Núcleo Sul. Para suavização dos taludes de escavação e modelação geral do extremo sul da 

área, de forma a compatibilizar o uso futuro previsto no PP das Matas de Sesimbra (campo de 

golfe) serão também utilizadas rochas e solos não contendo substâncias perigosas 
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Após a modelação geral do terreno, todo o solo será mobilizado e posteriormente, será feito o 

espalhamento de terra vegetal, com uma espessura média de 0,15 m. 

O material vegetal proposto, tem como objectivo, reconstituir, o mais rapidamente possível, o 

coberto vegetal, recorrendo à utilização de sementeiras (tradicional ou hidrossementeiras) e de 

plantações de espécies adaptadas ao local.  

Em termos de espécies vegetais, o PARP prevê três zonas distintas: 

 zonas de encosta – as áreas de plano inclinado afastadas do nível freático, onde se 

incluem os taludes de escavação, adequados ao desenvolvimento de espécies 

características de Carvalhal de Zona Húmida Quente; 

 zonas periféricas dos planos de água – áreas marginais dos lagos e da ribeira da Pateira, 

correspondendo a áreas húmidas e potencialmente inundadas durante parte do ano. 

Mata Ribeirinha; e, 

 zonas inundadas – áreas alagadas durante grande parte do ano, nas margens interiores 

dos lagos e das ilhas propostas. Para estas áreas propõem-se o desenvolvimento de 

espécies características de zonas de caniçal e juncal. 

As sementeiras propostas têm como principal objectivo assegurar a estabilidade, a protecção dos 

solos. Foram propostos cinco tipos de sementeiras: zonas de Cercal-Sobreiral, zona do Piorral-

Carrascal, Zonas periféricas dos planos de água, zonas de galerias com salgueiral, zonas de 

Juncal-Caniçal e ainda uma de prados de gramíneas. As sementeiras serão feitas em duas 

aplicações sucessivas, intervaladas de quatro a seis semanas, aplicando-se em primeiro lugar 

uma mistura de espécies herbáceas e depois a de espécies arbustivas. 

As espécies arbóreas foram também seleccionadas, tendo em conta as diferentes zonas de 

intervenção: 

 as zonas de encosta – Cercal - Sobreiral, Piorral – Carrascal; e, 

 as zonas periféricas dos planos de água - galerias com salgueiral. 

Concorda-se com as medidas cautelares propostas no PARP, que devem ser tidas em conta 

durante a execução do mesmo. Concorda-se igualmente com as operações de manutenção e de 

conservação propostas para um período de vigência de dois anos, após a conclusão do PARP. 

As operações de desactivação têm como objectivo principal o desmantelamento das instalações 

fixas, de remobilização dos equipamentos móveis, de forma faseada, em articulação com o 

faseamento da recuperação de cada uma das áreas.  

3.9.1 Aspectos Conclusivos sobre o PARP 

Face ao exposto, considera-se que o PARP reúne as condições necessárias para ser aprovado.  

Posteriormente, em fase de licenciamento, o valor total orçamentado para a recuperação 

paisagística deverá vir a ser apresentado individualmente, pelos titulares das licenças, para 

fixação do valor da respectiva caução / pedreira. 

 

3.10 Ruído 

3.10.1 Situação de Referência 

De acordo com o estudo, os núcleos habitacionais mais próximos da área do PINPMS são 

Fontainhas e Pinhal do General, a cerca de 1800 m a norte. No entanto, o estudo identificou uma 

habitação – receptor sensível R1 – a cerca de 1100 m a este do limite da área do PINPMS, que 

corresponde à situação mais crítica em termos de potencial afectação dos níveis sonoros pelo 

projecto em avaliação. 

Para efeitos de caracterização acústica da situação actual, foram efectuadas medições acústicas 

junto do receptor R1 em dois dias distintos, a 1,5 m de altura acima do solo. Uma vez que, 
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actualmente, todas as pedreiras no núcleo apresentam o mesmo horário de laboração no período 

diurno (das 8h às 17h, com interrupção das 12h às 13h), foram efectuadas medições nesse 

período com e sem o funcionamento das pedreiras, de modo a verificar o cumprimento dos 

valores limite legais na situação actual. 

Tendo em conta as medições efectuadas junto do receptor R1, foi obtido um valor de 46,4 dB(A) 

para o indicador Lden e um valor de 38,2 dB(A) para o indicador Ln, valores típicos de ambientes 

sonoros pouco perturbados. Com base nessas medições, o estudo verificou o cumprimento do 

critério de exposição máxima no receptor considerado. Neste contexto há a salientar que, não 

tendo o Município de Sesimbra efectuado a classificação oficial de zonas mista e sensíveis, 

atendeu-se ao prescrito no n.º 3 do art.º 11º do Regulamento Geral de Ruído (RGR), sendo 

aplicáveis os valores limite de exposição de Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), limites impostos para 

zonas não classificadas. 

Relativamente à verificação do cumprimento do critério de incomodidade na situação actual, 

aplicável ao período diurno, o estudo determinou uma diferença de 3,1 dB(A) entre o ruído 

ambiente e o ruído residual, o que significa que esse critério é cumprido, uma vez que no caso 

das pedreiras em questão o valor limite para o critério de incomodidade será de 6 dB(A). 

É de salientar que, a diferença entre os valores de ruído ambiente (que inclui a laboração das 

pedreiras – ruído particular) e os valores de ruído residual é devida, forçosamente, ao ruído 

particular, dado que as restantes fontes em presença se devem manter constantes. Assim, os 

valores apresentados pelo estudo demonstram que, actualmente, as pedreiras do núcleo 

influenciam o ambiente sonoro do receptor R1 em cerca de 3 dB(A). Contudo, o EIA afirma 

(pág. III.76) que o ruído gerado pela laboração das pedreiras é imperceptível no receptor R1 e, 

para justificar o facto dos valores de ruído ambiente serem cerca de 3 dB(A) superiores aos 

valores de ruído residual, afirma ainda (pág. III.77) que essa diferença de 3 dB(A) se deve a “(…) 

factores externos à laboração e ao tráfego induzido pelas pedreiras do núcleo, uma vez que o 

ruído gerado pelos trabalhos de exploração não é perceptível no local de medição”. Após 

solicitação de esclarecimentos sobre esta incongruência, o Aditamento ao EIA (Março de 2010) 

indica: 

“De facto, perspectiva-se que a exploração das pedreiras do núcleo não possuam qualquer 

influência sobre os níveis de ruído do local caracterizado. No entanto, à data de realização das 

medições esse ruído era em parte perceptível o que justifica a diferença registada entre o ruído 

ambiente e o ruído residual.” 

Face ao exposto, e tendo em conta que o receptor R1 se encontra a uma distância superior a 

1 km das pedreiras do núcleo, considera-se que as medições acústicas realizadas pelo estudo 

não garantem a representatividade dos níveis sonoros do local em avaliação. No entanto, uma 

vez que a ordem de grandeza dos níveis sonoros medidos é consideravelmente inferior aos 

valores limite, afigura-se que na situação actual são cumpridos os critérios de exposição máxima 

e de incomodidade. 

3.10.2 Impactes devidos ao Ruído 

O estudo efectuou a avaliação de impactes para a fase de exploração do núcleo de pedreiras, 

que compreende as actividades de desmonte dos maciços de areia e argila, o seu carregamento 

e expedição em camiões, através da previsão dos níveis sonoros no receptor considerado (R1), 

com base em simulações através do software de previsão e mapeamento do ruído – Predictor 

Type 7810. 

Atendendo à tipologia de fontes de ruído em modelação, o estudo indica ter considerado as 

normas de cálculo recomendadas pela Agência Portuguesa do Ambiente e referidas no Anexo II 

do Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho (NMPB-Routes-96 para o ruído do tráfego rodoviário 

e Norma ISO 9613-2 para o ruído industrial). Os principais parâmetros de cálculo considerados 

foram uma malha de cálculo de 20 m x 20 m, a 1ª ordem de reflexão, um coeficiente de absorção 

sonora de 0,0 e um raio de busca de 5000 m, enquanto que a equidistância das curvas de nível 

da cartografia utilizada foi de 10 m. Foram ainda apresentados mapas de ruído do indicador Lden 

para dois cenários, calculados a uma altura acima do solo de 4 m. 
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Os dois cenários considerados nas previsões correspondem à produção máxima e à produção 

mínima das várias explorações que constituem o PINPMS. As simulações consideraram o 

período de funcionamento da pedreira, que apenas ocorre no período diurno (oito horas), fontes 

de ruído fixas (equipamentos da frente de desmonte e dragas) e fontes de ruído móveis 

(circulação de pás carregadoras e transporte em camiões), bem como os dados de tráfego 

disponíveis para as vias de comunicação. 

Os resultados das simulações, para o receptor avaliado em cada um dos dois cenários 

considerados, indicam que o critério de exposição máxima será cumprido e que, após a 

implementação do projecto, os níveis sonoros devem manter-se praticamente inalterados face à 

situação actual. Em termos do critério de incomodidade, os resultados também revelam o seu 

cumprimento em ambos os cenários, verificando-se que o cenário de produção máxima 

corresponde à maior diferença entre o ruído ambiente e o ruído residual (4,2 dB(A)), mas que 

continua a ser inferior ao valor limite para o critério de incomodidade (6 dB(A)). 

Em termos de impactes cumulativos do projecto em avaliação com outros projectos existentes ou 

previstos na zona, o estudo considera que: 

 em relação à pedreira n.º 5894 (Quinta de Sto. António), para além desta se situar a 

cerca de 1500 m, o eventual contributo nos níveis sonoros através dos veículos pesados 

(de expedição de material) já se encontra contemplado nos dados de tráfego 

considerados nas simulações; 

 relativamente ao empreendimento turístico previsto para a área imediatamente a Sul do 

PINPMS, os eventuais impactes negativos podem ocorrer na fase de construção, devido 

ao tráfego de pesados. Contudo, face à distância a que se encontra o receptor sensível, 

os impactes serão pouco significativos; e, 

 em termos do projecto do IC21, os eventuais impactes negativos no ambiente sonoro 

podem ocorrer na fase de construção e de exploração. Contudo, o estudo considera não 

ser possível uma quantificação desses impactes, uma vez que não é conhecido o traçado 

definitivo a construir nem o volume de tráfego previsto para a via. 

3.10.3 Aspectos Conclusivos sobre o Ruído 

Assim, o estudo conclui que o projecto em avaliação, apesar de provocar um agravamento dos 

níveis sonoros na envolvente, irá cumprir os critérios de exposição máxima e de incomodidade 

junto do receptor sensível avaliado (R1), pelo que se considera que os impactes serão negativos 

mas pouco significativos e de magnitude reduzida 

Uma vez que o estudo não prevê a ocorrência de impactes negativos significativos, não 

considera necessária a implementação de medidas de minimização. Contudo, de modo a limitar a 

exposição de zonas habitacionais a níveis elevados de ruído, o estudo recomenda medidas de 

minimização, com as quais se concorda, pelo que as mesmas devem ser implementadas. O 

Anexo 3 apresenta as medidas de minimização e plano de monitorização a implementar. 

 

3.11 Socio-Economia 

3.11.1 Situação de Referência 

O núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra, composto por quatro pedreiras de areia e três de 

argila, é relevado pelo EIA como um dos mais importantes núcleos de pedreiras da AML. As 

explorações de areia são responsáveis por cerca de 40 % do abastecimento da AML e por cerca 

de 10 a 15 % da produção nacional em agregados arenosos. As explorações de argila abastecem 

as duas fábricas de cerâmica da Península de Setúbal, produtoras e fornecedoras de tijolos para 

a construção civil e obras públicas da AML e do sul do País. 

A área de implantação apresenta uma ocupação tipicamente rural, embora com alterações 

significativas da sua topografia original, devido às actividades industriais de extracção de areias e 
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argilas existentes, originando a criação de lagoas, banquetas circundantes e alguns depósitos de 

materiais rejeitados. 

A fisiografia local é pouco acentuada, com forte ocupação florestal (predominância do pinhal e do 

eucaliptal), que proporciona a protecção visual das áreas afectadas pelas explorações, 

observáveis da imediata vizinhança dos respectivos limites e de alguns locais da EN378. A rede 

hidrográfica é pouco densa, destacando-se a ribeira da Pateira, que atravessa a área no sentido 

NW-SE, afluindo, a norte, na margem esquerda da ribeira da Apostiça, que desagua na lagoa de 

Albufeira, localizada a oeste. 

As localidades que se encontram na envolvente próxima da área são: Fernão Ferro (3 km para 

norte), Pinhal do General (1,5 km para nordeste), Carrasqueira e Venda-nova (2 km para sul) e 

Alto das Vinhas (2 km para sudeste). O isolamento das Herdades da Mesquita e do Calhariz 

relativamente a estes núcleos populacionais é ainda acentuado pelo facto de estas propriedades 

apresentarem um denso coberto vegetal, onde se destacam as espécies arbóreas como o 

pinheiro bravo (Pinnus pinaster). 

Em termos de recursos humanos, cada empresa possuirá o seu quadro de pessoal afecto a cada 

pedreira, nomeadamente: gerente, encarregado administrativo, condutores manobradores, 

motoristas, operador de unidade de beneficiação, operário de manutenção. Os funcionários 

afectos a cada pedreira possuem formação específica nas respectivas actividades que 

desenvolvem, num total de 129 trabalhadores. Além do pessoal afecto às pedreiras, as empresas 

possuem ainda um conjunto de consultores técnicos que procedem a vários trabalhos 

relacionados com as acções de formação e com a optimização dos processos de exploração e 

com os serviços de segurança e saúde no trabalho. A responsabilidade técnica de cada pedreira 

é assegurada por um técnico que possui formação superior e adequada ao tipo de exploração, 

registado na Direcção-Geral de Energia e Geologia. O pessoal afecto às pedreiras de areia 

laborará num só turno, 8horas/dia, durante 5 dias/semana e 12meses/ano.  

Eventualmente, poderão ocorrer trabalhos de manutenção de equipamentos aos sábados. A 

actividade nas pedreiras de argila decorre de forma sazonal, recaindo maioritariamente no 

período entre Maio e Setembro, período estival em que é possível proceder à extracção deste 

material 

3.11.2 Impactes sobre a Socio-Economia. 

Os impactes identificados encontram-se associados a condicionantes de partida como a 

localização da matéria-prima, condicionada pela disponibilidade espacial e pela qualidade dos 

recursos, e que determina a localização das unidades de extracção. A estas condições de 

restrição acrescem as decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento 

estabelecidas para o território, salientando-se no caso os aglomerados populacionais existentes e 

a sua relação com o tipo e frequência de circulação do transporte afecto às pedreiras. Assim, os 

impactes são essencialmente os instalados, prefigurando-se algumas correcções e minimizações 

para a sua atenuação, dispondo-se os exploradores a assegurar a sua adopção para melhor 

compatibilizar a actividade extractiva com a salvaguarda da qualidade de vida das populações e 

com a preservação do património natural. 

Os impactes negativos esperados relacionam-se com o funcionamento da maquinaria, o tráfego 

de veículos pesados, o potencial congestionamento do tráfego e aumento do risco de acidentes 

na EN378, sendo de destacar que, dado que se tratam essencialmente da 

ampliação/regularização das pedreiras existentes e em laboração, estes impactes não serão 

significativos relativamente à situação já instalada no terreno. 

Como impacte positivo identifica-se a manutenção de 129 postos de trabalho directos. 

O aumento do tráfego perspectivado decorre do desenvolvimento urbanístico do concelho de 

Sesimbra, com especial destaque para os empreendimentos previstos para a área do projecto. O 

tráfego automóvel na EN378 tem tendência a aumentar ao longo dos anos, uma vez que é 

acesso obrigatório a uma grande via: Auto-estrada A2 e por outro lado o acesso mais directo a 

Sesimbra para que vem do norte. 
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Actualmente, o volume tráfego é de cerca de 33 camiões por hora, em cada sentido. Idêntico o 

que se verificará no futuro num cenário de produção mínima (Tabela 3.5). Os eventuais pontos de 

conflito no trânsito e, consequentemente, maior perigosidade, estarão sobretudo limitados ao 

tráfego que transita da área do PINPMS de/para a EN378. 

Tabela 3.5 Volume de tráfego associado a cenários de produção mínima e máxima nos 

núcleos de exploração Norte, Este e Sul (Fonte: EIA) 

Núcleo 

Produção Máxima Produção Mínima 

Produção 

(ton/ano) 

Tráfego 

(camiões/hora) 

Produção 

(ton/ano) 

Tráfego 

(camiões/hora) 

Norte e Este 1 185 000 26 580 000 14 

Sul 900 000 19 900 000 19 

Total 2 085 000 45 1 480 000 33 

Tráfego total nos dois 

sentidos 
- 90 - 66 

 

O EIA propõe garantir-se a aplicação de regras de trânsito específicas (nomeadamente restrições 

à velocidade) que permitam diminuir eventuais efeitos no congestionamento e perigosidade 

rodoviárias da EN378. Como recomendação e com o objectivo de minimizar eventuais efeitos 

negativos da circulação de veículos pesados de transporte de materiais de e para ao núcleo de 

pedreiras, propõe também, que em conjunto com as restantes pedreiras do concelho que utilizem 

esta via, sejam efectuadas comparticipações financeiras para a manutenção e recuperação das 

vias. 

No sentido de aumentar a eficácia das medidas que promovem a melhoria da circulação afecta 

às pedreiras propõe-se ainda colocar sinais de limite de velocidade na EN378, nos dois sentidos, 

a cerca de 150/200m da entrada para o caminho de acesso directo às explorações, assim como 

sinais de aviso de “perigos vários” com a especificação de pesados associados. Propõe ainda 

manter o troço da EN378 de aproximação à entrada directa para as explorações limpo de 

poeiras. 

3.11.3 Aspectos conclusivos sobre a Socio-economia 

Considera-se que o projecto é viável desde que seja dado cumprimento às medidas propostas 

pelo EIA e as decorrentes da presente avaliação (Anexo 3) com vista à minimização e controlo da 

perturbação e perigosidade na circulação viária afecta às pedreiras envolvidas. 

 

3.12 Resíduos 

No PINPMS, é referido que são produzidos resíduos mineiros (estéreis) resultantes da extracção 

do recurso mineral, e que, de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, são 

designados por “Resíduos de extracção de minérios não metálicos” – LER 01 01 021, e que no 

projecto em avaliação correspondem a materiais areno -argilosos existentes nos núcleos Norte e 

Este, e sem valor económico.  

São, ainda, produzidos resíduos (também estéreis) nas unidades industriais de crivagem e 

lavagem que se classificam como “Areias e argilas” - LER 01 04 09 (Portaria n.º 209/2004, de 3 

de Março) e que ocorrem em quantidades praticamente insignificantes, sendo constituídos por 

nódulos de argila e argila disseminada no maciço arenoso. 

A listagem dos resíduos não mineiros resultantes da normal actividade industrial de cada pedreira 

foi devidamente identificada e classificada segundo a referida Portaria. 
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 Nas explorações de argila e uma vez que não existem instalações de apoio (sociais e 

administrativas) não são produzidos resíduos não mineiros. 

As manutenções ligeiras dos equipamentos são realizadas nas oficinas existentes em cada 

pedreira, devendo estas estarem devidamente preparadas para assegurar a correcta gestão dos 

resíduos produzidos, à excepção das de argila que não possuem oficinas.  

A gestão das lamas das fossas sépticas, será assegurada pelos serviços municipalizados ou por 

outra entidade credenciada. 
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4. Resultados da Consulta Pública  
A Consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis, desde o dia 09/04/2010 a 27/05/2010. 

No âmbito da consulta pública foram recebidos dois pareceres provenientes da Câmara Municipal 

de Sesimbra e da Estradas de Portugal, S.A. (EP). 

A Câmara Municipal de Sesimbra considera que o PINPMS está de acordo com os objectivos 

estabelecidos no PPZSMS para a área e com as disposições transitórias sobre extracção de 

massas minerais contidas naquele instrumento de ordenamento, designadamente no que 

respeita à área de intervenção, horizontes de exploração, orientações metodológicas de 

extracção, modelação e recuperação paisagística das explorações. 

Refere, ainda, que todos os descritores assinalam impactes positivos, muitos deles significativos, 

associados a ambas as fases, de exploração e de desactivação, com maior incidência na última, 

sendo que a maior parte dos impactes negativos significativos são minimizáveis através das 

medidas propostas. 

Assim, considera que o balanço ambiental da implementação do projecto é positivo, não 

colocando em causa a integridade ambiental e social do concelho, correspondendo a uma mais 

valia para o aproveitamento das massas minerais em presença, de uma forma sustentada. 

A EP informa que na área onde se desenvolve o PINPMS encontra-se a ser desenvolvido o 

Estudo Prévio da Ligação do Nó de Coina (A2) a Sesimbra. 

Refere, ainda, que duas das soluções equacionadas no estúdio prévio rodoviário interferem com 

a área afecta ao projecto, tendo sido promovidos contactos com a DGEG, no sentido de se 

articular as soluções viárias com o projecto previsto para a área das pedreiras. 
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5. Conclusão  
Foram avaliados os impactes ambientais do PINPMS, resultantes da exploração de três núcleos 

de exploração, Núcleo Norte, Núcleo Sul e Núcleo Este, determinados pelas diferentes 

características geológicas da área. No Núcleo Norte serão exploradas argilas e areias, com 

reservas úteis de 1983600 t e 4415100 t, respectivamente, no Núcleo Sul areias (14962700 t) e 

no Núcleo Este, argilas (335800 t). 

A área de intervenção do PINPMS integra as Herdades da Mesquita e do Calhariz, situada a este 

da EN378 e a sul do aglomerado populacional Quinta do Conde/Fernão Ferro/Quinta dos 

Morgados/Fontainhas na freguesia de Castelo, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal. 

Para os vários factores ambientais, foram analisados conjuntos de medidas e planos que possam 

minimizar os impactes negativos e/ou potenciar os impactes positivos do PINPMS. 

De um modo geral, o PINPMS visa o aproveitamento racional dos recursos geológicos em 

exploração e uma correcta e faseada recuperação paisagística das áreas exploradas. Pretende 

ainda definir as regras de exploração e recuperação paisagística e dar cumprimento ao previsto 

no PPZSMS. 

O PINPMS tem ainda como principal objectivo aplicar medidas de recuperação paisagística no 

espaço afectado pelos núcleos das pedreiras, em cocomitância com o avanço da lavra, através 

da implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), possibilitando a 

requalificação ambiental dos espaços afectados, possibilitando o uso futuro a dar ao espaço 

definido pela Câmara Municipal de Sesimbra no âmbito do PPZSMS. 

Os potenciais impactes ambientais negativos significativos incluem os impactes sobre a 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, pelo potencial aumento do risco de poluição dos 

aquíferos; os aspectos relacionados com a paisagem, e a importância de implementação do 

PARP; áreas sensíveis para a conservação da natureza, flora, vegetação e habitats; e, os 

impactes ao nível do uso do solo e ordenamento do território, na medida em que determinará as 

decisões a tomar para o desenvolvimento futuro do uso do solo (habitação, turismo, educação, 

emprego, lazer, comércio e serviços).  

Destacam-se de seguida para os vários factores ambientais, os impactes expectáveis 

decorrentes da exploração do PINPMS. 

Geologia e Geomorfologia 

Os impactes na geologia originam-se na fase de exploração devido à extracção do recurso 

geológico, com a respectiva afectação das formações geológicas. Estes impactes são 

permanentes, negativos directos, certos e irreversíveis. 

Do ponto de vista da geomorfologia os principais impactes ambientais, que serão permanentes, 

negativos e irreversíveis são os relacionados com a movimentação de terras, devido à escavação 

do recurso geológico e consequente alteração do modelado. Contudo, será minimizável se for 

implementada a modelação prevista para a área, com a utilização de estéreis e a recepção de 

materiais semelhantes, excedentes em locais próximos. 

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

A qualidade das águas superficiais poderá ser afectada pelas operações resultantes das 

actividades extractivas, devido ao arrastamento ou deposição de partículas de poeiras, bem 

como a descarga acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos da 

exploração, resultando em impactes negativos significativos, contudo minimizáveis. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os impactes são sobretudo devido à intercepção do 

nível freático, à remoção de solo de cobertura e ao desmonte que contribuem para o aumento da 

vulnerabilidade do aquífero à poluição. Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os 

impactes são sobretudo devido a possíveis derrames acidentais de óleos e afins, descarga 

acidental de efluentes e aumento do teor de partículas sólidas, estes impactes são considerados 
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negativos, e caso ocorram significativos. No entanto, através do cumprimento das medidas de 

minimização estes impactes poderão ser evitados.  

Face ao exposto considera-se que os impactes negativos do projecto ao nível dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos poderão ser minimizados, com a correcta implementação das 

medidas de minimização.  

Solo e Ocupação do Solo 

Os impactes negativos sobre os solos serão pouco significativos e temporários, uma vez que 

estes serão devidamente protegidos, de modo a ser utilizados posteriormente na recuperação 

paisagística. 

Uma vez que se trata da expansão de uma actividade já existente no local, os impactes negativos 

no solo e uso do solo apresentam menor magnitude do que se fosse dar início a uma nova 

exploração.   

Salienta-se que as áreas agrícolas, onde se localizam os solos com maior produtividade 

(classificados como RAN), não serão afectadas. 

Poderão ainda ocorrer impactes negativos nos solos resultantes do derramamento de produtos, 

como óleos, combustíveis e lubrificantes, induzindo contaminação dos solos. 

Ordenamento do Território 

O projecto, encontra-se abrangido pelo PROTAML. Segundo informação constante no 

PROTAML, a área do projecto encontra-se inserida na planta de recursos geológicos do 

PPZSMS. 

No PPZSMS é proposto um conjunto de medidas a adoptar na exploração de inertes, cujo 

objectivo é garantir uma resposta às linhas de orientação do PROTAML e regular territorialmente 

a actividade na área do plano, compatibilizando-a com o estabelecido no PDM de Sesimbra. 

Segundo a planta de implantação do PPZSMS, a área em apreço abrange as categorias de 

espaço “Espaços de Equipamento - Equipamentos Turísticos” e “Espaços Agro-florestais” e  

integra ainda um espaço de “Corredores nos Vales Secundários (nível III)”, que compreende o 

vale da ribeira da Pateira. 

No que respeita os Corredores Ecológicos de nível 3, As acções de conservação e a 

requalificação dos vales secundários integrados nos corredores ecológicos de nível 3 são 

orientadas pela planta de zonamento dos corredores ecológicos, de acordo com os princípios de 

conservação e gestão da Mata de Sesimbra estabelecidos no relatório e no programa de 

execução e financiamento (artigo 18.º – Conservação e requalificação). 

No espaço destinado a “Equipamentos Turísticos”, tal como previsto no PPZSMS a sua utilização 

após a exploração dos inertes destina-se à implementação de campos de golfe, referindo o EIA 

que “os empreendimentos turísticos serão executados em concomitância com a exploração”. 

Quanto ao espaço abrangido pela classe de espaço “Espaços Agro-Florestais” existe uma grande 

área que após a exploração e a recuperação paisagística será transformada em grandes lagos 

que, segundo as normas técnicas para a exploração de massas minerais, não podem ultrapassar 

os 15 há. 

A área de estudo insere-se em áreas classificadas como REN, em ecossistemas linhas de água e 

áreas de máxima infiltração, contudo não se prevê qualquer intervenção neste espaço, com 

excepção de acções de conservação. Segundo o EIA, não está previsto que as áreas afectas à 

exploração afectem as áreas inseridas na RAN. 

Relativamente ao Ordenamento do Território, salienta-se que a exploração dos recursos 

geológicos apenas será permitida dentro das áreas apresentadas no Projecto Integrado e que se 

integrem nos limites definidos na Carta de Recursos Geológicos do Plano de Pormenor da Zona 

Sul da Mata de Sesimbra. As operações de preservação e recuperação paisagística a efectuar na 

“Área a Preservar” devem obedecer ao estipulado no Plano de Gestão Ambiental do PPZSMS e 
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os anexos de pedreira devem obedeceram ao estipulado no art. 58º do RPPZSMS. Sem prejuízo 

da apreciação feita em sede própria ao Plano de Lavra e ao Plano Ambiental de Recuperação 

Paisagística, as explorações deverão respeitar o estipulado nas “Normas Técnicas para a 

Extracção de Massas Minerais” e no “Plano de Gestão Ambiental”, elementos fundamentais do 

PPZSMS. 

Sistemas Ecológicos 

O projecto induzirá impactes negativos significativos nos habitats de importância comunitária, 

embora de magnitude reduzida, exceptuando-se o habitat 2250*, que, segundo os dados 

disponíveis (bastante incompletos) terá uma afectação de 6% da sua área cartografada a nível 

nacional.  

No entanto o PARP contribuirá para minimizar os impactes negativos uma vez que prevê o 

restabelecimento da vegetação autóctone, nomeadamente através da recolha (para posterior 

utilização na recuperação) de sementes nas zonas dos habitats prioritários (2150* e 2250*); do 

transplante de várias espécies de arbustos para as zonas em recuperação (algumas sensíveis); 

e, da instalação de vegetação ripícola nas margens dos lagos. 

No que diz respeito às espécies de flora protegidas por legislação ou RELAPE, o EIA considera 

que não são abundantes na área de estudo e que muitas delas foram observadas nas áreas já 

recuperadas. Importa, no entanto, salientar que o art 12º do Decreto-Lei nº 140/99 proíbe a 

colheita, corte, desenraizamento ou destruição das espécies constantes dos seus anexos B-II e 

B-IV, como é o caso de Armeria rouyana e Thymus capitellatus cujo transplante está previsto. 

Relativamente à substituição dos actuais biótopos (ocupados pela fauna) por novos biótopos, 

levará à perda de áreas de alimentação, refúgio e reprodução, especialmente de aves, levando à 

sua deslocação para zonas adjacentes, o que o EIA considera constituir um impacte negativo 

pouco significativo e de magnitude reduzida.  

Espera-se que, à medida que a recuperação for avançando as espécies que se deslocaram 

possam voltar a frequentar a área de estudo, até porque já existem áreas recuperadas. 

Concretamente no que diz respeito às espécies mais sensíveis (36 espécies com estatuto de 

protecção desfavorável ou “quase ameaçado”), elas ocupam actualmente preferencialmente o 

biótopo aquático (39%) e florestal (28%), pelo que se espera que a substituição de biótopos não 

tenha efeitos negativos muito significativos, e que possa mesmo (no caso dos lagos) promover a 

atracção de espécies com hábitos aquáticos. 

Considera-se que relativamente aos recursos ecológicos, o parecer sobre o PINPMS poderá ser 

favorável condicionado a aprovação por parte da Câmara Municipal de Sesimbra  e do ICNB do 

Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra, nomeadamente o Programa de Gestão para 

Espaços Naturais, nos quais o PARP se baseou. 

Relativamente ao art. 12º do Decreto-lei nº 140/99, que proíbe a colheita, corte, desenraizamento 

ou destruição das espécies constantes dos seus anexos B-II e B-IV, como é o caso de Armeria 

rouyana e Thymus capitellatus cujo transplante está previsto (e no caso de não serem 

transplantados serão destruídos) considera-se que o projecto só poderá obter parecer favorável, 

após pronúncia do ICNB. 

Assim, considera-se que relativamente aos recursos ecológicos, o parecer sobre o PINPMS 

poderá ser favorável condicionado a aprovação por parte da Câmara Municipal de Sesimbra e do 

ICNB do Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra, nomeadamente o Programa de 

Gestão para Espaços Naturais, nos quais o PARP se baseou. 

Qualidade do Ar 

Segundo o EIA, de acordo com os resultados obtidos, de medições da qualidade do ar 

efectuadas em três locais, verifica-se que a laboração da pedreira é responsável pela ocorrência 

de impactes negativos ao nível da qualidade do ar, podendo considerar-se que não serão muito 

significativos.  
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O único receptor sensível identificado no EIA, situa-se a cerca de 1100 metros a este do Núcleo 

Este. Da apreciação do EIA, os níveis de empoeiramento não excedem o valor limite, sendo 

bastante reduzidos. Neste ponto, caso sejam controlados as emissões de partículas os níveis de 

empoeiramento serão inferiores ao limite de detecção. 

Património Arqueológico e Arquitectónico 

De uma forma geral dado o tipo de projecto que pressupõe a decapagem total dos sedimentos, 

torna-se necessário garantir a eventualidade da destruição de um elemento património que se 

considera de valor elevado propondo-se, para tal, que antes dos trabalhos de decapagem e 

descubra, a totalidade da zona correspondente à ocorrência referenciada como 1 A – Cabeço da 

Pedra localizado no Núcleo Sul, no caminho de circulação interna, deverá ser objecto de uma 

desmatação cuidada, seguida de uma prospecção arqueológica exaustiva. Caso sejam 

detectados vestígios arqueológicos, a área deverá ser objecto de escavação arqueológica 

integral, garantindo assim a salvaguarda pelo registo.  

Considera-se que, do ponto de vista patrimonial, não existem inconvenientes à implementação do 

projecto desde que implementadas as medidas e condicionantes que constam do presente 

parecer. 

PARP 

Considera-se que o PARP apresentado no EIA reúne as condições necessárias para ser 

aprovado, contudo deverá obter a concordância do ICNB, e incluir as medidas que possam vir a 

ser consideradas necessárias por aquela entidade. Posteriormente, em fase de licenciamento, o 

valor total orçamentado para a recuperação paisagística deverá vir a ser apresentado 

individualmente, pelos titulares das licenças, para fixação do valor da respectiva caução / 

pedreira. 

Ruído 

O projecto em avaliação, apesar de provocar um agravamento dos níveis sonoros na envolvente, 

irá cumprir os critérios de exposição máxima e de incomodidade junto do receptor sensível 

avaliado (R1), pelo que se considera que os impactes serão negativos mas pouco significativos e 

de magnitude reduzida 

Uma vez que o estudo não prevê a ocorrência de impactes negativos significativos, não 

considera necessária a implementação de medidas de minimização. Contudo, de modo a limitar a 

exposição de zonas habitacionais a níveis elevados de ruído, o estudo recomenda medidas de 

minimização, com as quais se concorda, pelo que as mesmas devem ser implementadas. O 

Anexo 3 apresenta as medidas de minimização e plano de monitorização a implementar. 

Sócio-Economia 

Os impactes identificados encontram-se associados a condicionantes de partida como a 

localização da matéria-prima, condicionada pela disponibilidade espacial e pela qualidade dos 

recursos, e que determina a localização das unidades de extracção. A estas condições de 

restrição acrescem as decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento 

estabelecidas para o território, salientando-se no caso os aglomerados populacionais existentes e 

a sua relação com o tipo e frequência de circulação do transporte afecto às pedreiras. Assim, os 

impactes são essencialmente os instalados, prefigurando-se algumas correcções e minimizações 

para a sua atenuação, dispondo-se os exploradores a assegurar a sua adopção para melhor 

compatibilizar a actividade extractiva com a salvaguarda da qualidade de vida das populações e 

com a preservação do património natural. 

Os impactes negativos esperados relacionam-se com o funcionamento da maquinaria, o tráfego 

de veículos pesados, o potencial congestionamento do tráfego e aumento do risco de acidentes 

na EN378, sendo de destacar que, dado que se tratam essencialmente da 

ampliação/regularização das pedreiras existentes e em laboração, estes impactes não serão 

significativos relativamente à situação já instalada no terreno. 

Como impacte positivo identifica-se a manutenção de 129 postos de trabalho directos. 
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O aumento do tráfego perspectivado decorre do desenvolvimento urbanístico do concelho de 

Sesimbra, com especial destaque para os empreendimentos previstos para a área do projecto. O 

tráfego automóvel na EN378 tem tendência a aumentar ao longo dos anos, uma vez que é 

acesso obrigatório a uma grande via: Auto-estrada A2 e por outro lado o acesso mais directo a 

Sesimbra para que vem do norte. 

Consulta Pública 

No âmbito da CP foram recebidos dois pareceres provenientes da Câmara Municipal de 

Sesimbra e da EP. Nenhum dos pareceres se opõe à realização do projecto. A Câmara 

reconhece os impactes positivos do projecto, principalmente no que respeita aos impactes 

resultantes da desactivação do projecto. Adiciona, que constitui uma mais-valia para o 

aproveitamento das massas minerais em presença, de uma forma sustentada. A EP informa que 

na área onde se desenvolve o PINPMS encontra-se a ser desenvolvido o Estudo Prévio da 

Ligação do Nó de Coina (A2) a Sesimbra. Refere, ainda, que duas das soluções equacionadas no 

estúdio prévio rodoviário interferem com a área afecta ao projecto, tendo sido promovidos 

contactos com a DGEG, no sentido de se articular as soluções viárias com o projecto previsto 

para a área das pedreiras. 

Resumo dos Pareceres das Entidades Externas Consultadas 

A AFN é favorável ao projecto condicionado à preservação integral dos sobreiros. O parecer 

daquela entidade reporta ainda para um conjunto de condicionantes legais relativas a pinheiros e 

corte de sobreiros. 

A DRAP LVT refere que é favorável ao projecto, desde que sejam salvaguardados os solos RAN 

e aplicadas as medidas de minimização previstas no EIA, bem como sejam atendidas as 

orientações decorrentes e aplicáveis do Programa Agrícola e Pastoril, incluído no PGAMS. 

A SIMARSUL do Grupo Águas de Portugal, refere que o projecto não deverá ter interferências 

com as infra-estruturas da SIMARSUL dada a distância considerável à área do projecto. 

Síntese Conclusiva 

Em suma, a avaliação efectuada permitiu concluir que o projecto provoca, a nível geral, impactes 

negativos locais e significativos, alguns de carácter temporário e reversível. 

O projecto comporta também uma série de impactes positivos, destacam-se a manutenção de 

129 postos de trabalhos directos e o desenvolvimento sustentável local e regional, com base na 

exploração do recurso mineral. Por outro lado, a implementação das medidas do PARP de forma 

faseada em função do avanço da lavra, contribuirá para a renaturalização de toda a área 

afectada pela indústria extractiva. Desta forma a implementação do PARP, permitirá incrementar 

a qualidade global dos solos da área de intervenção, aumentando a sua capacidade de uso e 

possibilitando ocupações variadas e alternativas no futuro. Com a exploração abaixo do nível 

freático, serão criados novos lagos, aliás situação já existente, que poderão estabelecer impactes 

positivos para algumas espécies associadas a meios aquáticos, como guarda-rios, galinha-de-

água, mergulhão. 

Da análise conjunta dos impactes do projecto sobre os vários factores ambientais relevantes, a 

CA emite parecer favorável ao PINPMS condicionado à implementação das medidas de 

minimização e à efectivação dos planos de monitorização propostos no EIA e enumerados no 

Anexo 3, e que contemple as condicionantes expostas no Anexo 3 do presente parecer, 

destacando-se de seguida as enumeradas nos pontos que se seguem. 

a) Os exploradores instalados na área objecto de projecto integrado devem, no prazo 

previsto no n.º 3 do artigo 29.º Decreto -Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, apresentar à entidade 

licenciadora o plano de pedreira, devidamente adaptado, relativo à área de que são 

titulares, incluindo as áreas adjacentes que não serão objecto de exploração. 

b) Preservação integral dos sobreiros. 
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c) Apresentação à autoridade de AIA de uma solução para a redução dos altos níveis de 

óleos e gorduras registados nas lagoas e na ribeira da Pateira. 

d) A exploração dos recursos geológicos apenas será permitida dentro das áreas 

apresentadas no Projecto Integrado e que se integrem nos limites definidos na Carta de 

Recursos Geológicos do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra. 

e) As operações de preservação e recuperação paisagística a efectuar na “Área a 

Preservar” obedeçam ao estipulado no Plano de Gestão Ambiental do PPZSMS e os 

anexos de pedreira obedeçam ao estipulado no art. 58º do RPPZSMS. 

f) Sem prejuízo da apreciação feita em sede própria ao Plano de Lavra e ao Plano 

Ambiental de Recuperação Paisagística, as explorações deverão respeitar o estipulado 

nas “Normas Técnicas para a Extracção de Massas Minerais” e no “Plano de Gestão 

Ambiental”, elementos fundamentais do PPZSMS. 

g) Cumprimento dos aspectos e observações legais decorrentes dos pareceres das 

entidades com competência no projecto, nomeadamente Turismo de Portugal, ARH Tejo, 

Câmara Municipal de Sesimbra, Autoridade Florestal Nacional, Comissão Regional da 

Reserva Agrícola Nacional, Estradas de Portugal, Rede Eléctrica Nacional. 

h) Consultar a Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional de Lisboa e Vale do Tejo 

no caso de serem afectados solos RAN, situação não prevista no estudo de impacte 

ambiental. 

i) Aprovação por parte do ICNB e da Câmara Municipal de Sesimbra do Plano de Gestão 

Ambiental da Mata de Sesimbra, nomeadamente o Programa de Gestão para Espaços 

Naturais. 

Devem ser concretizados, as medidas de minimização, bem como dos programas de 

monitorização a desenvolver de acordo com as directrizes constantes do presente parecer 

(consignadas no Anexo 3), e respectivo cumprimento. 

O presente parecer não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 

autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades 

com competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões. 
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Pareceres Externos à CA 

 Autoridade Florestal Nacional 

 DRAP LVT 

 SIMARSUL - Águas de Portugal 
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ANEXO 3 - Condicionantes; Medidas de Minimização/Compensação; Planos de 
Monitorização 

Identificação 

Designação do Projecto: Projecto Integrado do Núcleo das Pedreiras da Mata de Sesimbra (PINPMS) 

Tipologia de Projecto: Anexo I, nº21 
Fase em que se encontra 

o Projecto: 
Projecto de Execução 

Localização: Freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal 

Proponente: Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Entidade licenciadora: 
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação 

(DRLVT/MEI) 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 6 de Julho de 2010 
 

Parecer da CA: 

Parecer Favorável Condicionado ao 

Projecto do Núcleo das Pedreiras da Mata de Sesimbra (PINPMS) e que integra 
os projectos relativos ao: 

 Núcleo Norte da área do PINPMS 

 Núcleo Este da área do PINPMS 

 Núcleo Sul da área do PINPMS 

 
 

Condicionantes 

Gerais 

1. Concretização das medidas de minimização e compensação, bem como dos 
programas de monitorização a desenvolver de acordo com as directrizes 
constantes no presente parecer, e respectivo cumprimento. 

2. O presente parecer não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em 
vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas áreas 
sujeitas a condicionantes e servidões. 

3. Os exploradores instalados na área objecto de projecto integrado devem, no 
prazo previsto no n.º 3 do artigo 29.º Decreto -Lei n.º 270/2001, de 6 de 
Outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 
Outubro, apresentar à entidade licenciadora o plano de pedreira, 
devidamente adaptado, relativo à área de que são titulares, incluindo as 
áreas adjacentes que não serão objecto de exploração. 

4. Preservação integral dos sobreiros. 
5. Aplicar na íntegra as medidas cautelares constantes do Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística (PARP) aprovado. Qualquer alteração ao PARP, 
deverá ser objecto de aprovação prévia pela entidade competente Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-LVT) 

Recursos Hídricos 

6. Apresentação à autoridade de AIA de uma solução para a redução dos altos 
níveis de óleos e gorduras registados nas lagoas e na ribeira da Pateira. 

Ordenamento do Território 

7. A exploração dos recursos geológicos apenas será permitida dentro das 
áreas apresentadas no Projecto Integrado e que se integrem nos limites 
definidos na Carta de Recursos Geológicos do Plano de Pormenor da Zona 
Sul da Mata de Sesimbra. 

8. As operações de preservação e recuperação paisagística a efectuar na “Área 
a Preservar” obedeçam ao estipulado no Plano de Gestão Ambiental do 
PPZSMS e os anexos de pedreira obedeçam ao estipulado no art. 58º do 
RPPZSMS. 

9. Sem prejuízo da apreciação que virá a ser feita em sede própria ao Plano de 
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Lavra, as explorações deverão respeitar o estipulado nas “Normas Técnicas 
para a Extracção de Massas Minerais” e no “Plano de Gestão Ambiental”, 
elementos fundamentais do PPZSMS. 

10. Cumprimento dos aspectos e observações legais decorrentes dos pareceres 
das entidades com competência no projecto, nomeadamente Turismo de 
Portugal, Administração da Região Hidrográfica do Tejo, Câmara Municipal 
de Sesimbra, Autoridade Florestal Nacional, Comissão Regional da Reserva 
Agrícola Nacional, Estradas de Portugal, Rede Eléctrica Nacional. 

11. Consultar a Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional de Lisboa e 
Vale do Tejo no caso de serem afectados solos RAN, situação não prevista 
no estudo de impacte ambiental. 

Sistemas Ecológicos 

12. Aprovação por parte da Câmara Municipal de Sesimbra e do Instituto da 
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), do Plano de Gestão 
Ambiental da Mata de Sesimbra, nomeadamente o Programa de Gestão para 
Espaços Naturais, nos quais o Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística (PARP) se baseou. 

13. Relativamente ao art. 12º do Decreto-lei nº 140/99, que proíbe a colheita, 
corte, desenraizamento ou destruição das espécies constantes dos seus 
anexos B-II e B-IV, como é o caso de Armeria rouyana e Thymus capitellatus 
cujo transplante está previsto (e no caso de não serem transplantados serão 
destruídos) considera-se que o projecto só poderá obter parecer favorável, 
após pronúncia do ICNB. 

Património 

14. Antes dos trabalhos de descubra, a totalidade da zona correspondente à 
ocorrência referenciada como 1 A – Cabeço da Pedra localizado no Núcleo 
Sul, no caminho de circulação interna, deverá ser objecto de uma 
desmatação cuidada, seguida de uma prospecção arqueológica exaustiva. 
Caso sejam detectados vestígios arqueológicos, a área deverá ser objecto de 
escavação arqueológica integral, garantindo assim a salvaguarda pelo 
registo. 

 
 

 

Medidas de Minimização e de Compensação 

 Concretização discriminada (espacial e temporalmente) das medidas de minimização relativas a todos os 
factores ambientais, para as fases prévia à construção, de construção e de exploração, tendo por base as 
medidas referidas no EIA e propostas pela CA. 

 Inclusão no Caderno de Encargos das medidas de minimização específicas para a fase de exploração. 

 

Fase prévia à exploração 

Gerais 

15. Cumprir as medidas constantes do documento da APA. 

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

16. Proceder ao planeamento da lavra no sentido do aproveitamento integral dos recursos ocorrentes, com 
posterior recuperação da área morfologicamente afectada 

Solo e Ocupação do Solo 

17. Definir um faseamento adequado para a exploração e recuperação de cada um dos núcleos, que promova a 
revitalização das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e concentrado em áreas 
bem delimitadas. 
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18. Definir, clara e antecipadamente, os locais de deposição da terra viva decapada (pargas) e respectivos 
percursos entre estas e as áreas de depósito final 

Fase de Exploração  

Gerais 

1. Cumprimento das medidas expressas em www.apa.pt 
2. Deve ser assegurada a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 

presentes em obra, sendo mantidos os registos actualizados dessa manutenção e/ou revisão por 
equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respectivo fabricante.  

3. Implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos, nomeadamente, 
óleos e combustíveis e resíduos sólidos, através da sua recolha e condução a depósito/destino final 
apropriado, reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações do solo e meio 
hídrico. 

4. Implementação do PARP de forma a efectuar a requalificação ambiental em simultaneidade com o avanço 
da lavra. O PARP a ser aprovado, deverá obter a prévia concordância do ICNB, e incluir as medidas que 
possam vir a ser consideradas necessárias por aquela entidade. 

5. Limitar as áreas de circulação de veículos e máquinas às zonas afectas à exploração. 
 

Geologia e Geomorfologia / Recursos Minerais 

6. Manutenção dos taludes devido ao risco de erosão, escorregamentos ou assentamentos. 
7. Devido à implementação de empreendimentos turísticos previstos para a área a sul do Núcleo Sul, apenas é 

permitida a exploração por um período de cinco anos. Neste caso sugere-se que este período esteja 
relacionado com o aproveitamento total do recurso mineral disponível, no interior do perímetro definido na 
mata de Sesimbra para a exploração de inertes. 

Recursos Hídricos 

8. Os limites das escavações das explorações devem estar a uma distância de 70 m da ribeira da Pateira 
9. Manutenção com periodicidade a estipular, de modo a proceder à limpeza das valas e dos sólidos suspensos 

acumulados no fundo da bacia de decantação. 
10. Construir uma segunda lagoa de sedimentação no Núcleo Este. 
11. As águas provenientes das lagoas de sedimentação devem ser encaminhadas para a ribeira da Pateira 

através de uma vala devidamente tratada com coberto vegetal de forma a impedir a erosão desta e o 
assoreamento da ribeira. 

12. Caso ocorra um derrame de produtos químicos no solo ou que se verifique a existência de materiais de 
escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até 
esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

13. Sempre que necessário devem efectuar-se limpezas das passagens hidráulicas existentes na ribeira da 
Pateira. 

14. As explorações de argila devem garantir uma espessura mínima relativa ao nível freático de modo a não 
permitir o aparecimento de água nos trabalhos. 

15. As explorações de areia devem garantir um limite máximo de exploração de 12 m abaixo do nível freático, 
não devendo em nenhum caso ultrapassar as lentículas de argila existentes inferiormente. 

16. No decurso da implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), os materiais 
inertes colocados mais próximos da superfície devem originar um solo permeável que não impeça a normal 
infiltração das águas da chuva. 

17. Os estaleiros de apoio à exploração devem estar bem impermeabilizados, de modo a não haver 
contaminação das águas subterrâneas e superficiais de combustíveis e óleos. 

18. Toda a área afecta aos estaleiros deve ser limpa de todos os materiais que possam ser focos de poluição 
dos recursos hídricos. 

19. Deve ser assegurada a manutenção e revisão periódicas da fossa séptica estanque. 
20. Deve proceder-se à rega dos caminhos de acesso à pedreira de modo a não haver possibilidade de re-

suspensão de materiais de granulometria fina. 

Solo e Ocupação do Solo 

21. Confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de intervenção 
para que estas não extravasem e afectem, desnecessariamente, as zonas limítrofes. 

http://www.apa.pt/


ANEXO 3 - Condicionantes; Medidas de Minimização/Compensação; Planos de Monitorização 

Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2194) 

Ref. Documento: ANEXO 3 REL-CA-PINPMS-AIA2194.docx 

6 Jul. 10 

 

4 / 7 

 

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

23. Proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior utilização dos 
trabalhos de recuperação paisagística. 

24. Transportar e depositar os estéreis, o mais rapidamente possível para as áreas a modelar definitivamente, 
evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da pedreira. 

Sistemas Ecológicos 

25. Instalar uma barreira (cortina arbórea de rápido crescimento ou solução alternativa com material artificial que 
se possa depois retirar) que evite o transporte eólico de poeiras para as áreas vizinhas de matos ao longo 
dos acessos que possuam sobreiros e matos psamófilos, como é o caso do acesso sul à exploração da 
Sulinerte Lda. 

26. Promover uma campanha de recolha de sementes (no Verão) a realizar por equipa especializada, nas zonas 
dos habitats prioritários (2150* e 2250*) antes da sua destruição. As sementes apuradas devem ser 
posteriormente incluídas no PARP. 

27. Realizar acções de transplante dos arbustos de indivíduos de Phillyrea angustifolia, Daphne gnidium, 
Corema album, Juniperus navicularis, Ameria rouyana, Iberis ciliata ssp. welwitschii e Thymus capitallatus, a 
realizar por equipa especializada. Estes arbustos deverão ser retirados das maiores áreas de pinhal com 
matos a afectar pelas explorações, de forma a reconstituir estes habitats nas áreas que estejam em 
recuperação. As espécies acima referidas devem ser incluídas no PARP. 

28. Transplantar o máximo de exemplares da espécie Juniperus navicularis presentes na mancha de pinhal da 
Neto Marques & Marques – Transporte de Mercadorias, Lda. – “Mesquita n.º 7, pedreira n.º 5896”. Esta 
acção deverá ser executada no Outono e no Inverno, de forma a aumentar a probabilidade de sucesso. 
Poderão também ser feitas experiências de germinação e sementeira. 

29. Garantir que as áreas em recuperação sejam alvo de manutenção de forma a criar as condições para o 
normal desenvolvimento dos habitats naturais, nomeadamente através do controlo de espécies exóticas e 
infestantes, da substituição de perdas e do adensamento de manchas de vegetação mais ralas. 

30. Manter uma faixa mínima de 10 m em redor dos sobreiros que se localizam na envolvente imediata dos 
núcleos a explorar, de modo a garantir que as suas raízes não são danificadas. 

31. Evitar as acções de desmatação e decapagem, bem como o início da extracção em vertentes ocupadas por 
ninhos, entre Março e Junho, de modo a minimizar os impactes sobre as aves que nidificam no solo e nas 
vertentes. 

32. Caso se constate que um determinado ponto de pedreira está a ser utilizado como local de nidificação de 
aves com elevado valor conservacionista, como sejam rapinas, devem ser restringidos os trabalhos neste 
local durante o período de nidificação. 

33. Requalificação da ribeira da Pateira através da eliminação de espécies exóticas e infestantes e da plantação 
de espécies arbóreas ripícolas como Salix atrocinerea, Salix salvifolia, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, 
Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa. 

Património 

34. Antes do início dos trabalhos de desmatação e descubra, incluir na Planta de Condicionantes - todas as 
ocorrências situadas na zona de Incidência do Projecto e na Zona Envolvente. 

35. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do início da lavra, de todas as 
áreas de incidência do projecto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de 
conhecimento, incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes;  

36. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações de desmatação e decapagem até se 
atingirem níveis arqueologicamente estéreis. Este acompanhamento, que apenas poderá ser efectuado por 
técnico profissional devidamente autorizado pela Tutela deverá efectuar-se também durante a instalação de 
estaleiros e abertura de novos caminhos. Este acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, 
se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir a presença em todas as 
frentes. 

37. 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 exploração ou na fase preparatória, forem 
encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão 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. 

38. Incluir no Caderno de Encargos todas as medidas dirigidas para a fase de obra referentes ao Património. 
39. Para a fase de desactivação, acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras em zonas não afectadas anteriormente pelo projecto. Este acompanhamento 
deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, 
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terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

Ruído 

40. Utilização de equipamentos que cumpram os requisitos legais relativos à emissão de ruído, devendo ainda 
ser evitada a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo 
fabricante. De salientar que a redacção desta medida no EIA encontra-se incorrecta, uma vez que é citado o 
Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março, diploma esse que já se encontra revogado pelo Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de Novembro. 

41. Recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas e de 
ruído, minimizando os efeitos da sua presença. 

42. Efectuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, garantindo o 
cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído. 

Socio-economia 

43. Aplicar de regras de trânsito específicas (nomeadamente restrições à velocidade) que permitam diminuir 
eventuais efeitos no congestionamento e perigosidade rodoviárias da EN 378. Deve ainda colocar sinais de 
limite de velocidade na EN-378, nos dois sentidos, a cerca de 150/200m da entrada para o caminho de 
acesso directo às explorações, assim como sinais de aviso de “perigos vários” com a especificação de 
pesados associados. 

44. Manter o troço da EN378 de aproximação à entrada directa para as explorações limpo de poeiras 
45. Com o objectivo de minimizar eventuais efeitos negativos da circulação de veículos pesados de transporte de 

materiais de e para ao núcleo de pedreiras, deve, em conjunto com as restantes pedreiras do concelho que 
utilizem esta via, efectuar comparticipações financeiras para a manutenção e recuperação das vias. 

46. Aplicar regras de trânsito específicas (nomeadamente restrições à velocidade) que permitam diminuir 
eventuais efeitos no congestionamento e perigosidade rodoviárias da EN378. 
 

47. Como recomendação e com o objectivo de minimizar eventuais efeitos negativos da circulação de veículos 
pesados de transporte de materiais de e para o núcleo de pedreiras, propõe também, que em conjunto com 
as restantes pedreiras do concelho que utilizem esta via, sejam efectuadas comparticipações financeiras 
para a manutenção e recuperação das vias. 

48. Colocar sinalização de limite de velocidade na EN378, nos dois sentidos, a cerca de 150/200m da entrada 
para o caminho de acesso directo às explorações, assim como sinais de aviso de “perigos vários” com a 
especificação de pesados associados. 

49.  Manter o troço da EN378 de aproximação à entrada directa para as explorações limpo de poeiras. 

Qualidade do Ar 

50. Proceder ao controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes dos caminhos não asfaltados no 
acesso ao Núcleo Sul, recorrendo à rega por aspersão de água. 
 

Programas de Monitorização 

Recursos Hídricos – Qualidade da Água 

Objectivos 

1. Fornecer evidência objectiva sobre a eventual contaminação das águas superficiais e subterrâneas; 

QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Parâmetros a monitorizar 

2. O programa de monitorização deverá incluir, no mínimo, a avaliação dos seguintes parâmetros: pH, 
temperatura, hidrocarbonetos dissolvidos, sólidos suspensos totais, óleos e gorduras, condutividade eléctrica, 
oxigénio dissolvido, CQO e CBO5. 

3. Nas lagoas, dada a sua conexão directa às águas subterrâneas, devem ainda ser monitorizados o 
manganês, coliformes totais e fecais. 

Locais de amostragem, leitura ou observação 

4. Os pontos de monitorização localizados na ribeira da Pateira a montante e a jusante e nas três lagoas 
artificiais. 
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Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários 

5. Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, ou outros que vierem a ser estabelecidas em legislação que revogue 
este Decreto-Lei. 

Frequência de amostragem, leitura ou observação 

6. A frequência de amostragem para análises da qualidade da água deverá ser trimestral. 

Duração do programa 

7. O período de monitorização da qualidade da água superficial deverá ser efectuado durante a fase de 
exploração  

Critérios de avaliação de desempenho 

8. Para a análise dos resultados deve ser considerado o Anexo XXI relativos aos objectivos ambientais de 
qualidade mínima para as águas superficiais do Decreto-Lei n.º236/98 de 1 de Agosto, complementarmente e 
para os parâmetros que não constem desde Anexo deve ser considerado o Anexo XVI do mesmo Decreto-
Lei. 

9. Verificando-se desvios, as medidas a adoptar serão, essencialmente, de reforço da inspecção sobre o estado 
de manutenção dos equipamentos e da sua revisão periódica, monitorização da maquinaria de modo a evitar 
derrames e controlo da circulação na pedreira. 

QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Parâmetros a monitorizar  

10. O programa de monitorização deverá incluir, no mínimo, a avaliação dos seguintes parâmetros: pH,  
hidrocarbonetos dissolvidos, manganês, coliformes totais, óleos e gorduras e condutividade eléctrica. 

Locais de amostragem, leitura ou observação 

11. O local de monitorização é poço P1 a jusante do local de exploração 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários 

12. Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, ou outros que vierem a ser estabelecidas em legislação que revogue 
este Decreto-Lei.  

Frequência de amostragem, leitura ou observação 

13. A frequência de amostragem para análises da qualidade da água subterrâneas deverá ser  semestral 
efectuada em época de água baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos meses 

Duração do programa 

14. O período de monitorização da qualidade da água subterrânea deverá ser efectuado durante a fase de 
exploração e 3 anos após a sua cessação. 

Critérios de avaliação de desempenho 

15. A degradação da qualidade da água relativamente ao VMR e VMA constantes do Anexo I do Decreto-Lei 
n.º236/98 de 1 de Agosto. 

16. Verificando-se desvios, as medidas a adoptar serão, essencialmente, de reforço da inspecção sobre o estado 
de manutenção dos equipamentos e da sua revisão periódica, monitorização da maquinaria de modo a evitar 
derrames e controlo da circulação na pedreira. 
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Património 

1. De modo a acautelar a possibilidade de serem destruídos vestígios arqueológicos na área de exploração, 
torna-se necessário efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções de desmatação e 
decapagem neste caso apenas até se atingirem níveis arqueologicamente estéreis. Este acompanhamento 
apenas poderá ser efectuado por técnico profissional devidamente autorizado pela Tutela. Se durante estes 
trabalhos forem encontrados vestígios, os trabalhos deverão ser suspensos no local, ficando o arqueólogo 
obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR IP as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de 
medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em atenção que as áreas com vestígios arqueológicos 
a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas. 

Ruído 

O programa de monitorização proposto pelo estudo indica que este só terá início com a entrada em exploração do 
empreendimento turístico previsto a sul da área do PINPMS, ficando a definição do(s) local(ais) a monitorizar 
dependente da identificação dos receptores sensíveis. No entanto, o programa proposto no EIA deverá ser revisto 
tendo em conta os seguintes aspectos que se enumeram nos pontos seguintes. 

1. Deverá acautelar a eventual classificação oficial de zonas mistas e sensíveis pelo Município de Sesimbra na 
verificação do cumprimento dos valores limite legais. 

2. Nas campanhas a realizar deverá ser registado o parâmetro LAeq, nos três períodos de referência (diurno, 
entardecer e nocturno), tendo em vista a determinação dos indicadores Lden e Ln. Por outro lado, as 
medições deste parâmetro deverão ser efectuadas em modos Fast e Impulse e em bandas de 1/3 de oitava 
para aferição da presença de componentes impulsivas e tonais, tendo em vista a determinação do nível de 
avaliação LAr. 

3. As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na Norma Portuguesa NP 
1730:1996, complementada, com os procedimentos constantes do documento Circular de Clientes nº 
02/2007 (“Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com 
o Decreto-Lei nº 9/2007”) editado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), de forma a assegurar que 
os resultados das medições sejam representativos do período temporal que se pretende caracterizar. 

4. Em termos de periodicidade, a primeira campanha de monitorização deve ter lugar no primeiro ano de 
exploração, devendo ser garantido que as pedreiras do núcleo se encontram em pleno funcionamento. 
Posteriormente, a monitorização deverá acompanhar o avanço da lavra/as diferentes frentes da lavra, sendo 
recomendável uma periodicidade quinquenal (de 5 em 5 anos). 

5. Nos casos em que sejam detectadas não conformidades com o RGR, devem ser despoletadas medidas de 
minimização, sendo necessário efectuar nova avaliação após a concretização dessas medidas, de forma a 
demonstrar que foi reposta a conformidade legal. 

6. Em situação de reclamação, devem ser efectuadas medições acústicas no local em causa imediatamente 
após a reclamação. Esse local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 

7. Recomenda-se ainda a consulta do documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – 
Fase de Obra e Fase de Exploração”, publicado em Novembro de 2009 e disponível no portal da APA 
através do link: 
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/ruido/notastecnicas/Paginas/default.aspx 

8. Relativamente ao receptor avaliado no estudo (R1), tendo em conta que o mesmo se situa a cerca de 1100 
m do limite da área do PINPMS e que a avaliação de impactes revelou o cumprimento integral dos critérios 
de exposição máxima e de incomodidade, considera-se não ser necessário efectuar a monitorização desse 
receptor. Contudo, devem ser salvaguardadas as seguintes situações: 

a. eventuais situações de reclamação, em que devem ser efectuadas medições acústicas no(s) 
local(ais) alvo de reclamação e averiguado o cumprimento dos valores limite legais (as medições 
devem ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na Norma Portuguesa NP 
1730:1996, complementada pelos procedimentos constantes da Circular de Clientes nº 02/2007 do 
IPAC, de forma a assegurar que os resultados das medições sejam representativos do período 
temporal que se pretende caracterizar); e, 

b. eventuais modificações na exploração que alterem os pressupostos considerados na avaliação de 
impactes efectuada no EIA (por exemplo, em termos de equipamentos, técnicas ou horário de 
funcionamento) e que possam afectar os níveis sonoros do receptor R1. 

Qualidade do Ar 

Deve implementar o programa de monitorização preconizado no EIA, com a salvaguarda de que em situação de 
reclamação, devem ser efectuadas medições no local em causa imediatamente após a reclamação. Esse local 
deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 
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