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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto (Plano de Pedreira) da Pedreira de Calcário 
Ornamental “Cabeça Gorda”, em fase de projecto de execução, pertencente à empresa 
CALSAL, LDA. (adiante designada por CALSAL). 

A CALSAL centra a sua actividade na exploração e comercialização de calcário ornamental, 
abastecendo a indústria de construção a nível nacional e internacional. 

A CALSAL possui atualmente uma pedreira de calcário ornamental, denominada “Chainça n.º 5”, 
localizada no Núcleo de Exploração de Pé da Pedreira, a cerca de 10 km para Sul da área onde se 
pretende agora licenciar a pedreira “Cabeça Gorda”. Na pedreira “Chainça n.º 5” a CALSAL explora a 
variedade de calcário Moca-Créme e abastece a indústria de construção a nível nacional e 
internacional.  

Na pedreira “Cabeça Gorda” será extraído calcário ornamental, vendido sob a designação comercial 
de “Semi-rijo”, que apresenta grande versatilidade na aplicação em obra, sendo sobretudo utilizado em 
revestimentos e fachadas. A utilização “Semi-rijo” em obras por todo o mundo deu grande destaque a 
este material e levou a que tenham surgido solicitações de mercado crescentes que conduziram à 
necessidade de assegurar um conjunto de reservas que permitam fazer face a esta procura, razão 
pela qual constitui peça essencial o licenciamento da pedreira “Cabeça Gorda”. 

Nos termos do ponto 2 do artigo 1º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, os projectos que, 
pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam considerados susceptíveis de provocar incidências 
significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um processo prévio de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua aprovação/licenciamento, por parte do 
ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela área do Ambiente.  

A tipologia do projecto que se pretende implementar enquadra-se na alínea a) do ponto 2 do Anexo II 
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, uma vez que se trata do licenciamento de uma 
pedreira localizada num raio de 1 km de outras pedreiras que em conjunto ultrapassam uma área de 
15 ha. Adicionalmente, a pedreira “Cabeça Gorda” localiza-se em área sensível concretamente no 
interior do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio “Serras de Aire e 
Candeeiros”, integrado na Rede Natura 2000. 

No EIA elaborado, do qual este documento constitui o Resumo Não Técnico, são avaliados os 
impactes induzidos pela instalação da pedreira “Cabeça Gorda”. 

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC), nos termos da alínea b) do ponto 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro. A entidade licenciadora do projeto é a Direção Regional da Economia do Centro, nos 
termos da alínea b), do n.º 2, do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. 
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A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental decorreu entre os meses de julho de 2012 e 
outubro de 2013, pelo que todos os levantamentos bibliográficos e de informação complementar 
efectuados neste âmbito foram realizados neste período.  

2. LOCALIZAÇÃO 

O local de implantação da pedreira “Cabeça Gorda”, onde se pretende extrair calcário ornamental, 
situa-se no Codaçal, freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós (Figura 1). A pedreira 
“Cabeça Gorda” localiza-se a 750 m a noroeste do Codaçal, a 900 m a oeste de Fradilhão e Lugar da 
Fonte, a mais de 900 m a este de Serro Ventoso, Mato Velho e Poio. 

O acesso ao local onde se localizará a pedreira “Cabeça Gorda” faz-se a partir da N 362 que liga 
Alcanede a Porto de Mós. Cerca de 50 m após o km 12 inflete-se para a EM 506. Após entrar na 
EM 506 é possível realizar 2 percursos para chegar à pedreira “Cabeça Gorda” o percurso do Codaçal 
e o percurso da Serra (Figura 1). 

• Percurso do Codaçal: após entrar na EM 506 e percorridos cerca de 5000 m, junto à localidade de 
Covão da Fonte inflete-se num acesso asfaltado em direção à localidade de Codaçal. Após 
percorrer 800 m nesta estrada existe um entroncamento em direção a Norte que conduz ao interior 
da futura pedreira “Cabeça Gorda”.  

• Percurso da Serra: após entrar na EM 506 e percorridos 900 m toma-se um caminho de terra 
batida em direção a Este que após 300 m inflete para Sul. Após percorrer 3200 m e já no interior 
do núcleo de pedreiras do Codaçal, encontra-se a área para futura pedreira “Cabeça Gorda”. 
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Figura 1– Localização da pedreira “Cabeça Gorda”. 
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3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área onde se pretende licenciar a pedreira “Cabeça Gorda” integra-se numa zona já intervencionada 
pela exploração de várias pedreiras de rocha ornamental (Figura 2), o núcleo de pedreiras do Codaçal. 
Esta área localiza-se na serra do Cabeço Gordo, no interior do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros (PNSAC) e do Sítio da Rede Natura 2000 com este nome (Figura 4). 

A ocupação do solo na envolvente da área de implantação do projeto apresenta duas situações 
diferenciadas: a presença de áreas sujeitas à exploração de rocha ornamental rodeada por matos com 
porte variável, pinheiros, eucaliptos e parcelas agrícolas. 

A envolvente mais próxima da área do projeto encontra-se ocupada por matos de porte mediano, 
parcelas agrícolas vedadas por muros de pedra seca (chouso ou chouço) e várias pedreiras de rocha 
ornamental. A área proposta para a pedreira “Cabeça Gorda” não se encontra intervencionada pela 
atividade extrativa e encontra-se ocupada por matos com porte variável, e uma escombreira (Figura 3). 
Muito recentemente, e no âmbito dos trabalhos de campo do Estudo de Impacte Ambiental, foi 
detetada, na área prevista para a nova pedreira “Cabeça Gorda”, a abertura de um caminho de acesso 
a um chouso localizado a Norte, no terreno contíguo ao terreno arrendado pela CALSAL, 
completamente alheio à vontade e sem conhecimento da CALSAL. 

A pedreira “Cabeça Gorda” localizar-se-á no cume do denominado Cabeço Gordo. A Sul encontra-se a 
povoação do Codaçal que pela sua proximidade (750 m) se encontra mais exposta à presença da 
pedreira (Figura 1 e Figura 2). 
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Figura 2– Fotografia aérea da área envolvente à pedreira 
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Figura 3– Fotografia aérea da área de intervenção do projeto 

De acordo com o Plano de Ordenamento (PO) do PNSAC em vigor, a área da futura pedreira abrange 
as classes de espaços “Áreas de Proteção Complementar do Tipo II”, e “Áreas de Intervenção 
Específica – Áreas sujeita a exploração extrativa: C.01 Codaçal”. 

No que respeita ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós, na Planta de Ordenamento a área 
de implantação desta pedreira integra-se na classe de Espaços Florestais de Proteção - Matos de 
Proteção1, sendo que nesta classe de espaço, a atividade extrativa não é contemplada como um uso 
compatível. Contudo, com a publicação do Aviso n.º 2146/2012 de 10 de fevereiro, que refere que “as 

                                                                 
1 Estes Espaços não são compatíveis com a Indústria Extrativa, no entanto face à publicação da Alteração por adaptação ao PDM de 
Porto de Mós, através do Aviso n.º 2146/2012, de 10 de fevereiro, a questão da compatibilidade encontra-se ultrapassada. 
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disposições legais em vigor relativas à Reserva Ecológica Nacional, à Reserva Agrícola Nacional e ao 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, designadamente o Regulamento do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural, prevalecem sobre todas as prescrições do Plano referentes à 

ocupação e utilização do solo”, considera-se que para a área de implantação da pedreira “Cabeça 
Gorda” prevalece a classificação constante do POPNSAC que é compatível com a indústria extrativa. 

Adicionalmente, a CALSAL participa com a área contratualizada com a Junta de Freguesia de Serro 
Ventoso, no Projeto Integrado da Área de Intervenção Específica do Codaçal, vindo esta área a ser 
integrada numa classe de espaço compatível com a indústria extrativa. A deliberação do início do 
procedimento de elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rural do Núcleo do Codaçal consta 
do Aviso n.º 4895/2012 de 29 de março, publicado em Diário da República. 

Refere-se, ainda, que o Projeto da Pedreira “Cabeça Gorda” teve deliberação favorável à sua Proposta 
de Definição do Âmbito  

Relativamente às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, a área da pedreira encontra-se 
integrada na Reserva Ecológica Nacional (Área de Máxima Infiltração). 

Áreas sensíveis 

Nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, são consideradas 
áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

• Locais integrados na Rede Comunitária Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e Zonas de 
Proteção Especial); 

• Áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

• Áreas de Proteção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público, nos termos da 
Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

Tal como mencionado anteriormente, a área de inserção do Projeto está integrada no Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio da Rede Natura 2000 com este nome (Figura 4). 
Na vizinhança imediata da área de implantação do Projeto, não existem Monumentos Nacionais ou 
Imóveis de Interesse Público.  
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Figura 4– Enquadramento da pedreira “Cabeça Gorda” relativamente ao PNSAC e ao Sítio “Serras de 
Aire e Candeeiros” 
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4. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO 
PROJECTO 

O objetivo do Projeto da Pedreira “Cabeça Gorda” é o licenciamento de uma pedreira de calcário 
ornamental. 

Para um melhor entendimento da justificação do projeto e da sua relevância procede-se, de seguida, 
ao enquadramento nas condicionantes específicas da atividade extrativa. 

A localização das explorações de calcário ornamental, como toda a atividade mineira, está sujeita à 
condicionante geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. Este aspeto, embora 
evidente, raramente encontra suporte nos instrumentos de gestão territorial, quer por um insuficiente 
reconhecimento do território nacional ao nível dos recursos geológicos, quer pela concorrência no uso 
dos solos, área em que a Indústria Extrativa tem manifestamente demonstrado pouca capacidade de 
intervenção. 

Apesar de, em território nacional, existirem áreas que apresentam boas reservas de calcários com 
aptidão ornamental, nomeadamente, na orla ocidental e meridional, para que se possa efetuar a sua 
exploração comercial é necessário que a rocha em causa cumpra um conjunto de requisitos muito 
específicos. Associado a este tipo de requisitos encontra-se ainda o facto de a maior parte destas 
reservas se encontrar indisponível para a maioria dos exploradores, quer por não terem a posse dos 
terrenos, quer por se encontrarem condicionadas por questões de ordenamento do território, onde se 
destacam a Reserva Ecológica Nacional, os Sítios integrados na Rede Natura 2000, a Rede Nacional 
de Áreas Protegidas, ou outras servidões e restrições de utilidade pública. 

A extração e uso de rocha ornamental na arquitetura e construção civil é uma atividade que 
acompanha a humanidade desde tempos ancestrais. Em Portugal, a extração de rocha ornamental, 
sobretudo mármores e granitos, ainda que esteja disseminada um pouco por todo o país, apresenta 
maior expressão nas regiões do Noroeste Português e no interior Norte do Alentejo. 

No caso específico dos calcários sedimentares, os principais centros de produção são o Alentejo, o 
Maciço Calcário Estremenho e Lisboa e Vale do Tejo. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, os 
concelhos de Santarém e Alcobaça destacam-se por ser os maiores centros produtores de rocha 
ornamental. 

O sector das Rochas Ornamentais apresenta um grande peso na estrutura produtiva, quando se 
considera o conjunto das indústrias extrativas nacionais, representando cerca de 20 % do total deste 
sector económico. Destaca-se que, das rochas ornamentais extraídas em Portugal continental, o 
subsector dos “Mármores e rochas carbonatadas” (onde se incluem os calcários ornamentais) 
representam cerca de 67 % do valor da produção do sector da Rochas Ornamentais. 

A facilidade de exploração da maioria dos calcários portugueses, o tamanho dos blocos disponíveis e 
a sua grande homogeneidade textural e cromática, têm permitido a oferta de boas qualidades a preços 
favoráveis, pelo que estas rochas têm vindo a ser muito reclamadas pelos mercados internacionais. 
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A CALSAL centra a sua atividade na exploração, transformação e comercialização de calcário 
ornamental, abastecendo a indústria de construção civil e obras públicas. A CALSAL foi fundada em 
1992 e está inserida, juntamente com a empresa José Joaquim Amaro & Filhos, Lda., no grupo 
empresarial José Joaquim Amaro & Filhos. A CALSAL possui atualmente uma pedreira de calcário 
ornamental, denominada “Chainça n.º 5”, localizada no Núcleo de Exploração de Pé da Pedreira, a 
cerca de 10 km para Sul da área que se pretende agora licenciar a pedreira “Cabeça Gorda”. Na 
pedreira “Chainça n.º 5” a CALSAL explora a variedade de calcário Moca-Créme e abastece a indústria 
de construção a nível nacional e internacional.  

Na pedreira “Cabeça Gorda” será extraído calcário ornamental, vendido sob a designação comercial 
de “Semi-rijo”, que apresenta grande versatilidade na aplicação em obra, sendo sobretudo utilizado em 
revestimentos e fachadas. A utilização “Semi-rijo” em obras por todo o mundo deu grande destaque a 
este material e levou a que tenham surgido solicitações de mercado crescentes que conduziram à 
necessidade de assegurar um conjunto de reservas que permitam fazer face a esta procura, razão 
pela qual constitui peça essencial o licenciamento da pedreira “Cabeça Gorda”. 

A CALSAL, consciente da importância deste material e da procura que despertou no mercado, 
contratou propriedade à junta de freguesia de Serro Ventoso para proceder ao licenciamento da 
pedreira “Cabeça Gorda.” 

Assim, em julho de 2012, foi entregue na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA) para o projeto da pedreira “Cabeça Gorda”, ao 
abrigo do Artigo 11º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, 
de 8 de novembro, para a qual se solicitou que não se realizasse Consulta Pública da PDA. 

No parecer que emitiu em outubro de 2012, a Comissão de Acompanhamento (CA) deliberou 
favoravelmente relativamente à PDA apresentada, tendo, no entanto, levantado algumas questões que 
teriam que ser respondidas no âmbito do EIA. De entre os fatores ambientais que mereceram 
comentários no âmbito da PDA destacam-se a Descrição do Projeto, a Geologia e Geomorfologia, os 
Recursos Hídricos, a Qualidade do Ar, o Ambiente Sonoro, a Ecologia e o Ordenamento do Território.  

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projeto (Plano de Pedreira) da pedreira “Cabeça Gorda” foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, sendo um 
vasto documento técnico que descreve os métodos e técnicas associadas à atividade da pedreira e no 
qual se incluem o Plano de Lavra, o Plano de Segurança e Saúde, o Plano de Deposição ou Aterro, o 
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) e o Estudo de Viabilidade Económica, visto 
que se trata do licenciamento de uma pedreira da classe 2. 

Salienta-se que, na conceção do projeto, foram já integrados os dados e as recomendações 
resultantes da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. Dentro dos principais objetivos que se 
pretendem alcançar com o Projeto referem-se os seguintes: 
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• Com a implementação deste Plano de Pedreira resultará um aproveitamento racional do recurso 
mineral e a libertação de áreas para recuperação paisagística; 

• Com o desenvolvimento da lavra por fases e atendendo às medidas de segurança e de 
minimização de impactes ambientais previstas, será garantido um bom desempenho ambiental da 
exploração; 

• As atividades de monitorização ambiental previstas permitirão avaliar e controlar a eficácia das 
medidas implementadas; 

• O impacte positivo que decorre da criação de 4 postos de trabalho diretos, é magnificado pelo facto 
de esta pedreira garantir muitos outros indiretos. 

O projeto que se pretende desenvolver consiste, especificamente, na exploração de calcário 
ornamental (Desenhos 1, 2 e 3 anexos). A exploração do maciço rochoso na área intervenção será 
precedida por um conjunto de operações preparatórias da lavra com vista a serem garantidos os 
parâmetros de segurança, de economia, de bom aproveitamento do recurso e de proteção ambiental. 

A primeira dessas operações é a desmatagem sendo a sequência temporal da retirada do coberto 
vegetal articulada com o avanço da lavra e com a subsequente recuperação paisagística. De seguida 
procede-se à decapagem (remoção da terra vegetal), efetuada com recurso a uma pá carregadora, 
funcionando com o balde (pá) em posição rasante ao solo. O solo resultante da decapagem será 
guardado num depósito denominado parga, e estas terras serão, posteriormente reutilizadas na 
recuperação paisagística da pedreira. 

O desmonte do recurso mineral será realizado do seguinte modo (Figura 5): primeiramente procede-se 
à perfuração vertical e horizontal, nos limites do bloco a extrair, de forma a passar o fio diamantado 
que procederá ao corte das faces laterais (verticais). No corte horizontal da base do bloco (corte de 
levante) e da face de tardoz (vertical), será utilizada uma roçadora de cadeia diamantada. O corte das 
faces laterais realiza-se através de uma máquina de fio diamantado. 

 

Figura 5 – Ilustração das operações que compõem o método de desmonte da rocha. 

Legenda: 
1 - Perfuração (perfuradora) 
2 - Corte (fio diamantado ou roçadora) 
3 - Derrube (almofadas hidráulicas e outros) 
4 - Esquadrejamento (fio diamantado e 
martelos) 
5 - Esquadriamento (martelos pneumáticos ou 
fio diamantado) 

1 

4 

2 

3 
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As operações principais da atividade desta pedreira são o corte do calcário, o derrube das talhadas 
individualizadas, o esquartejamento da talhada desmontada em blocos transportáveis, a remoção dos 
blocos vendáveis para o parque de blocos e dos estéreis para a escombreira. Relativamente aos 
blocos irregulares, será efetuada a operação de esquadriamento, no fundo da pedreira (com recurso a 
martelos pneumáticos ou máquinas de fio diamantado).  

A totalidade de reservas úteis da pedreira cifram-se em cerca de 1 31 390 m3 (78 475 t) de calcário 
ornamental a desmontar in situ. Para tal, serão escavados cerca de 104 650 m3 de material, dos quais 
cerca de 73 260 m3 serão estéreis rejeitados. 

Atendendo às reservas existentes, a exploração deverá estar concluída em cerca de 11 anos, 
considerando uma produção de 3000 m3/ano. 

De referir que esse horizonte temporal, atendendo às características de variabilidade dos mercados 
consumidores, deverá ser entendido como uma estimativa baseada na conjuntura atual, cuja 
atualização será efetuada anualmente nos relatórios a enviar para as entidades da tutela, podendo 
sofrer alterações. 

Do material estéril (rejeitados) produzido na pedreira, cerca de 80% (cerca de 58 600 m3), serão 
comercializados como subprodutos em função das condições de mercado. As principais aplicações 
desses materiais podem ser como agregados, na construção civil, ou tal qual, na estabilização de 
taludes. As principais aplicações desses materiais podem ser como agregados, na construção civil, ou 
tal qual, na estabilização de taludes. Cerca de 20% do material será enquadrado no processo de 
recuperação paisagística, mais concretamente na modelação da área explorada. 

A exploração da pedreira será desenvolvida de forma a compatibilizar-se a lavra com a recuperação 
paisagística permitindo que estas possam evoluir paralelamente, minimizando, em cada momento, a 
área a afetar à lavra.  

A estratégia de base para uma correta recuperação paisagística é a de possuir uma zona de 
exploração atrás da qual existe uma zona a ser aterrada e outra em que o aterro possui a configuração 
próxima da final. 

Na Figura 6 mostra-se como a exploração e a recuperação paisagística poderão avançar em 
simultâneo e de forma articulada. 
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Figura 6 – Metodologia preconizada para a lavra/recuperação. 

As intervenções de recuperação paisagística terão início após a desativação da correspondente fase 
da lavra. As operações associadas à recuperação passarão pela modelação final do terreno, 
espalhamento da terra viva e sementeira das espécies adaptadas à região. A última fase corresponde 
à recuperação final de toda a área intervencionada, incluindo as zonas ocupadas com as instalações 
de apoio à pedreira, após o seu desmantelamento. 

O objetivo final da recuperação paisagística é a integração da área intervencionada pela pedreira na 
envolvente (Desenho 6 em anexo). Dentro dos principais objetivos a atingir com o Plano Ambiental e 
de Recuperação Paisagística destaca-se: 

• Garantir que os impactes associados à exploração desta pedreira não extravasam a área da 
pedreira, dando especial atenção ao facto de que o projeto se localiza no Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio integrado na Rede Natura 2000 com o mesmo nome; 

• Integrar a área intervencionada pela pedreira nos planos de ordenamento com vigência sobre o 
local; 

• Atenuar a emissão de poeiras e ruídos para a envolvência; 

• Minimizar a curto / médio prazo o impacte visual e paisagístico associado à exploração da pedreira 
e respetivas infraestruturas associadas; 

• A total reposição do coberto vegetal nas áreas intervencionadas; 

• Assegurar o baixo custo de manutenção da vegetação estabelecida, garantindo, desta forma, a 
permanência de uma paisagem equilibrada; 

• A condução, em tempo útil, do sistema resultante da recuperação a um novo equilíbrio. 

ZONA A 
EXPLORAR 

ZONA EM 
EXPLORAÇÃO 

ZONA 
RECUPERADA 

ZONA EM 
RECUPERAÇÃO 
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O faseamento da lavra e da recuperação paisagística definido para a pedreira “Cabeça Gorda” foi 
concebido com o objetivo de dar cumprimento ao estipulado no Plano de Ordenamento do Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POPNSAC). Deste modo o faseamento proposto para a 
pedreira será constituído por duas fases de exploração e duas fases de recuperação (Figura 7). 

1ª fase

2ª fase

LIMITE DA ÁREA A LICENCIAR

LIMITE DE ESCAVAÇÃO

FASEAMENTO DA LAVRAFASEAMENTO DA LAVRAFASEAMENTO DA LAVRAFASEAMENTO DA LAVRA

 

LIMITE DA ÁREA A LICENCIAR

LIMITE DE ESCAVAÇÃO

FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICAFASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICAFASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICAFASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

ACESSO

RECUPERAÇÃO
CONCOMITANTE
COM A LAVRA

RECUPERAÇÃO
NO FINAL DA
EXPLORAÇÃO

 

Figura 7- Representação esquemática do faseamento da lavra e da recuperação paisagística.  
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Atendendo à produção anual, aos trabalhos de exploração e de recuperação paisagística estima-se 
que, após os 11 anos de exploração da pedreira, será necessário mais um ano para a implementar a 
recuperação na totalidade da área e depois deixar passar mais dois para assegurar que toda a área 
intervencionada foi efetivamente recuperada. Assim, todos os trabalhos associados à pedreira estarão 
finalizados em 14 anos. 

A exploração da pedreira “Cabeça Gorda” irá permitir a criação de 4 postos de trabalho diretos, 
recebendo os trabalhadores formação específica para as atividades que irão desenvolver. O horário de 
laboração terá a duração de 40 horas semanais, restritas aos dias úteis e ao período diurno, 
estendendo-se a sua atividade por todo o ano. 

6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O objetivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao 
projeto da pedreira “Cabeça Gorda”, face à situação de referência, considerada como a que 
atualmente existe no local de implantação do projeto.  

A área de intervenção do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes 
ambientais potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos, socioeconómicos, patrimoniais, 
de planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada 
uma das componentes ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de minimização específicas. 

Relativamente ao clima, não se prevê que as atividades da pedreira venham a ter impactes. No 
entanto verificou-se que algumas características climáticas, por exemplo os ventos e a chuva, poderão 
influenciar a dispersão de poeiras. 

Relativamente à geologia, não existem quaisquer aspetos de interesse particular que importem 
preservar, pelo que não existem quaisquer impactes gerados pelo projeto. 

Em relação à geomorfologia, o impacte direto e negativo que resulta da modificação do relevo, é 
permanente e irreversível, uma vez que os estéreis não são suficientes para repor a topografia inicial. 
As operações de recuperação paisagística serão simultâneas à exploração, pelo que existirão apenas 
depósitos temporários de estéreis e de terra vegetal. Nestas condições, conclui-se que os impactes, 
sendo negativos, serão pouco importantes e temporários. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos não se prevê a ocorrência de impactes 
resultantes da escavação do maciço calcário, uma vez que o projeto não irá intercetar o lençol freático 
que se localiza pelo menos à cota 406, isto é a mais de 134 m de profundidade relativamente à cota 
do piso base da corta da pedreira (cota 540). 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, verifica-se que a área de exploração da pedreira 
“Cabeça Gorda” não irá afetar qualquer linha de água, nem irá interromper o escoamento dos terrenos 
vizinhos. 
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Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os impactes negativos poderão ser devidos a 
algum derrame acidental de esgotos das instalações sociais, ou no caso de se verterem 
acidentalmente óleos ou combustíveis, que poderiam afetar as águas subterrâneas. Perante uma 
eventual situação de acidente, o impacte na qualidade das águas será negativo e importante, se não 
forem tomadas medidas imediatas de controlo.  

A qualidade das águas superficiais poderá ser afetada pelas atividades extrativas devido ao 
arrastamento ou deposição de partículas de poeiras ou por descarga acidental de óleos e lubrificantes 
utilizados nas máquinas e veículos utilizados na exploração e transporte dos calcários. O impacte 
resultante, ao nível da qualidade da água, por partículas de poeiras é considerado pouco importante, 
uma vez que não existem linhas de água de carácter permanente que as transportem. O derrame de 
óleos e lubrificantes na água ou no solo poderá resultar de uma situação acidental, num curto espaço 
de tempo e de âmbito muito localizado, pelo que o impacte resultante, embora negativo, é considerado 
pouco importante. 

Os solos presentes na área de intervenção da pedreira são, essencialmente, solos calcários e 
apresentam bastantes limitações para a utilização agrícola. O Plano de Pedreira prevê a retirada das 
terras de cobertura, o seu armazenamento, tratamento e posterior colocação nas zonas a recuperar. 
Deste modo, independentemente da capacidade produtiva que os solos em causa apresentam, 
considera-se que os impactes associados ao projeto serão pouco importantes, uma vez que os solos 
aqui presentes serão preservados. 

Quanto à qualidade do ar, conclui-se que poderão ocorrer impactes negativos na área envolvente à 
exploração, em especial se não existir o controlo das emissões nas vias não pavimentadas. 
Realizando-se a aspersão de água dos acessos, não são de esperar situações em que as 
concentrações de partículas em suspensão atinjam níveis superiores ao legislado, pelo que os 
impactes gerados, embora negativos, são pouco significativos. 

Do ponto de vista do ambiente sonoro os trabalhos de caracterização da situação de referência 
permitiram concluir que, apesar do elevado número de pedreiras existente no núcleo do Codaçal, os 
níveis de ruído existentes nos recetores sensíveis mais próximos é relativamente reduzido. De facto, 
os valores medidos foram inferiores ao limite estabelecido pela legislação em vigor. A implementação 
do projeto, irá levar a um ligeiro aumento dos níveis de ruído nos recetores sensíveis existentes na 
envolvente da pedreira, no entanto, este aumento será pouco significativo sendo previsível o 
cumprimento dos valores limite. 

No que respeita à flora e à vegetação, destaca-se que a área prevista para a pedreira “Cabeça 
Gorda” se integra no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e no Sítio “Serras de Aire e 
Candeeiros”, integrado na Rede Natura 2000, não se tendo detetado a presença de espécies ou 
habitats classificados na área de intervenção do projeto. Assim, como principais impactes sobre a flora 
e vegetação, tem-se sobretudo, a degradação da vegetação, pelo aumento das poeiras na envolvente 
à pedreira. Os impactes são considerados negativos mas minimizáveis pela implementação faseada 
do PARP e das medidas de minimização na exploração. 

Relativamente à fauna, e concretamente à diversidade biológica, a área de estudo, apesar de inserida 
numa zona protegida (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e Sítio Classificado com o 
mesmo nome) apresenta-se bastante intervencionada devido às pedreiras que operam na envolvente. 
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A exploração da pedreira implicará uma série de ações que terão consequências diretas e indiretas 
sobre os animais, mas que terão pouca importância dado que não se prevê a afetação de espécies 
ameaçadas. Estas ações dizem respeito, por um lado, à retirada completa do coberto vegetal nas 
áreas de escavação, à compactação de solos e às movimentações de terra e, por outro lado, ao 
aumento da perturbação (ruído, perturbação visual resultante da presença pessoal e funcionamento de 
maquinaria). 

Com vista à avaliação da afetação da paisagem, considera-se que o impacte visual da pedreira será 
pouco significativo uma vez que a localização da cumeada do denominado “Cabeço Gordo”, num dos 
locais mais elevados da área em estudo, e a respetiva lavra não ser realizada em flanco de encosta, 
para além da topografia “encaixada” confirmada pela análise biofísica elaborada, reduz 
consideravelmente a extensão da bacia visual, limitando a visibilidade para os principais observadores 
sensíveis, nomeadamente, as povoações e vias de comunicação rodoviária mais importantes na sua 
envolvente próxima ou intermédia. Ainda assim, é de destacar a afetação visual de alguns 
observadores sensíveis, sobretudo no quadrante Este, interseccionando parte da EM 506 e o 
povoamento de Covão da Fonte. Concluiu-se que os impactes sobre a paisagem são negativos mas 
pouco importantes, temporários e reversíveis porque o projeto inclui a recuperação paisagística 
faseada das áreas exploradas, isto é, à medida que as cotas finais da exploração vão sendo atingidas 
é reposto um coberto vegetal com características semelhantes ao da envolvência. 

A avaliação dos impactes de um projeto associado à indústria extrativa, sobre o descritor da 
sócioeconomia, é a que apresenta maior complexidade. De facto, a determinação da sua importância 
não se pode aferir simplesmente pelos empregos diretos que cria ou pelo seu volume de faturação, 
dada a importância que assume para a viabilidade de toda uma fileira industrial que abastece e o facto 
de ser uma matéria-prima que, após transformação, é essencialmente para exportação. É sobre a 
sócioeconomia que irão incidir os impactes positivos mais importantes, quer localmente quer a um 
nível mais abrangente. 

Destaca-se que o calcário extraído nesta zona, uma variedade ornamental com a designação 
“Semi-rijo”, é alvo de solicitações do mercado nacional e internacional. Em resumo, os impactes do 
projeto são, na sua generalidade positivos, sendo muito importantes à escala regional e local, pois 
garantirão a criação de emprego direto e, igualmente, muito relevantes ao nível da manutenção e 
criação de emprego indireto, contribuindo de forma importante para a diversificação do tecido 
económico local, regional e mesmo nacional. 

Relativamente ao património arqueológico e construído, no decurso dos trabalhos de campo 
efetuados detetou-se a presença de um muro de pedra solta na envolvente da área de exploração que, 
embora não apresente um valor patrimonial importante, não será afetado. Adicionalmente, e como 
medida de minimização geral, recomenda-se a execução de acompanhamento arqueológico para 
todas as operações que envolvam o revolvimento da camada superior do solo. 

No que respeita ao ordenamento do território, segundo o regulamento do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Porto de Mós, na Planta de Ordenamento a área de implantação desta pedreira integra-se 
na classe de espaços “Espaços Florestais de Proteção - Matos de Proteção”. 
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Os “Espaços Florestais – Matos de proteção” são compatíveis com a Indústria Extrativa, face à 
publicação da alteração por adaptação ao PDM de Porto de Mós, onde no n.º 4 do Artigo 6.º do 
Aviso n.º 2146/2012, de 10 de Fevereiro, se estabelece que “As disposições legais em vigor relativas à 
Reserva Ecológica Nacional, à Reserva Agrícola Nacional e ao Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros, designadamente o Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural, 

prevalecem sobre todas as prescrições do Plano referentes à ocupação e utilização do solo”. 

De acordo com o Plano de Ordenamento (PO) do PNSAC, a área de exploração da pedreira “Cabeça 
Gorda” abrange a classe de espaço “Área de Proteção Complementar do Tipo II” e localiza-se no 
interior da “Área de Intervenção específica - C.01 Codaçal”, a qual se integra na categoria “Áreas 
sujeitas a exploração extrativa”. Assim, o projeto em análise enquadra-se plenamente nesta tipologia 
de área. 

No que concerne às condicionantes existentes sobre a área a ser intervencionada pelo Projeto, estas 
prendem-se com o facto de esta zona se integrar na Reserva Ecológica Nacional (REN). Esta 
classificação deve-se ao facto de esta zona ser uma Área de Máxima Infiltração (atualmente 
denominada como Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos), dadas as características 
do substrato geológico subjacente (calcários). Na conceção do projeto, assegurou-se a 
compatibilização da atividade extrativa com o facto desta zona se encontrar em REN, através da 
inclusão de cuidados acrescidos no que respeita à gestão e manuseamento de substâncias 
potencialmente poluentes (combustíveis, óleos e lubrificantes usados) de forma a garantir que não 
existirá qualquer perigo de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos. 

Foram ainda avaliados os impactes cumulativos, considerados como aqueles que resultam do 
somatório das afetações resultantes de ações humanas passadas, presentes ou previstas para 
determinada área, independentemente do facto de a entidade responsável pela ação ser pública ou 
privada. Verificou-se que o resultado do somatório das afetações resultantes de ações humanas tem 
incidência sobretudo sobre os Recursos hídricos, a Qualidade do ar, o Ambiente sonoro, a Ecologia, a 
Paisagem e o Ordenamento do território. No entanto, da avaliação efetuada concluiu-se que os 
impactes cumulativos expectáveis são, de uma forma geral, pouco importantes e bastante 
semelhantes à situação atualmente existente na envolvente. 

De acordo com novo enquadramento legal que regulamenta o regime da REN o projeto da pedreira 
“Cabeça Gorda”, terá de contemplar medidas que permitam a drenagem dos terrenos confinantes. 
Estas medidas encontram-se previstas no projeto da pedreira “Cabeça Gorda” pela implementação de 
sistemas de drenagem periféricos. Adicionalmente o Regime Legal da REN prevê que o projeto da 
pedreira esteja sujeito a uma aprovação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a qual é 
emitida no âmbito do presente procedimento do Avaliação de Impacte Ambiental.   
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7. PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação atual sem proceder à 
exploração da pedreira de calcário ornamental “Cabeça Gorda”. Este exercício, tal como qualquer 
outro tipo de projeção, define, essencialmente, uma evolução dos descritores ambientais considerados 
na situação atual, por um lado e, por outro, considera o enquadramento institucional em que se insere 
o projeto em causa com base, sobretudo, nos instrumentos de planeamento e ordenamento do 
território definidos para a área. 

No que respeita ao plano de ordenamento do território com incidência sobre a área em estudo, o Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós, destaca-se que esta zona se enquadra em “Espaços 
Florestais de Proteção - Matos de Proteção”, pelo que existe a hipótese de não haver lugar à 
implementação de nenhum projeto de extração de rocha ornamental, sendo que a área em estudo 
poderá manter-se, no essencial, inalterada, isto é, com um uso silvo-pastoril. 

Na ausência do licenciamento da pedreira, do ponto de vista biofísico, caso o projeto não venha a ser 
aprovado, é de prever que não ocorram alterações significativas nesta área. De facto, dado que esta 
zona se encontra relativamente afastada de qualquer povoação, e consequentemente não sofre 
grandes pressões urbanísticas, e tendo em conta que na envolvente à área de projeto existem 
diversas pedreiras em exploração, é de prever que as alterações nesta área se restrinjam ao 
crescimento e adensamento da vegetação nas áreas a intervencionar com o projeto. 

Atendendo a que o calcário ornamental extraído nesta zona, conhecido comercialmente como 
“Semi-rijo”, apresenta um elevado valor de mercado, e que toda a área envolvente se encontra 
ocupada com pedreiras, é expectável que, a curto/médio prazo, e caso o licenciamento da pedreira 
“Cabeça Gorda” não se concretize, se venha a proceder a nova tentativa de licenciamento de uma 
pedreira neste local, ainda que esse projeto possa vir a apresentar características diferentes do aqui 
apresentado. 

Assim, e a prazo, a não aprovação do projeto da pedreira “Cabeça Gorda” poderá conduzir à pesquisa, 
prospeção e abertura de nova pedreira de calcário ornamental na envolvente próxima. A abertura de 
uma nova pedreira irá significar um maior consumo de tempo e recursos financeiros na pesquisa, 
prospeção e desenvolvimento do processo técnico e burocrático para a sua abertura, tempo esse que 
terá necessariamente reflexos nas vantagens competitivas da empresa a nível local/regional.  
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8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do projeto, definiram-se as 
medidas corretivas e minimizadoras que garantem o adequado equilíbrio do ambiente na área de 
intervenção e na sua envolvente. São apresentadas as medidas de minimização a adotar durante as 
várias fases de implementação do projeto (exploração, desativação e pós-desativação) com vista à 
mitigação das perturbações previstas.  

Algumas destas medidas constituem aspetos integrados ou complementares das intervenções 
inscritas no Plano de Pedreira que são incluídas tanto nos respetivos Projetos parcelares (Plano de 
Lavra e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística - PARP), como na própria laboração da 
pedreira. Outras referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de forma a 
garantir que este Projeto constitua uma referência no domínio da integração e da proteção ambiental. 

Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os 
fatores ambientais que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspetivados. Estas 
medidas serão integradas no próprio Plano de Pedreira e passam pela correta gestão da exploração 
do recurso mineral, já que é nesta fase que os impactes mais significativos foram detetados e, 
posteriormente, pela implementação e manutenção adequada do PARP preconizado. Assim, 
sintetizam-se seguidamente as medidas de carácter geral a implementar, após o que se descrevem as 
medidas minimizadoras dos impactes ambientais detetados, específicas para os fatores ambientais 
que apresentam maior sensibilidade em função da avaliação de impactes efetuada. 

8.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Na fase de exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas 
seguintes atuações: 

� o avanço da exploração será efetuada de forma faseada, com o objetivo de promover a 
revitalização das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível, concentrando 
as afetações em áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes 
locais e em simultâneo; 

� as ações respeitantes à exploração serão confinadas ao menor espaço possível, limitando as 
áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas 
limítrofes; 

� todo o perímetro da área de intervenção será vedado e sinalizado, de forma a limitar o mais 
possível a entrada de estranhos à pedreira e, desta forma, evitar acidentes; 
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� a destruição do coberto vegetal será limitada às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos e a prossecução do projeto garante que estas são convenientemente replantadas no 
mais curto espaço de tempo possível (pela avanço faseado da recuperação em função da lavra); 

� os locais de deposição dos stocks de materiais, da terra viva decapada (pargas) e dos depósitos 
de estéreis, e respetivos percursos entre estes e as áreas de depósito final foram definidos clara 
e antecipadamente; 

� o PARP contempla a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior 
utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e desta forma garantir um maior sucesso 
na implantação da vegetação; 

� os estéreis serão transportados e depositados o mais rapidamente possível para as áreas a 
modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da 
pedreira; 

� será implementado o Plano de Gestão de Resíduos integrado no Plano de Pedreira, que garante 
a correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados à pedreira, 
nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua 
recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente - APA), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e 
contaminações; 

� os equipamentos a utilizar na pedreira deverão respeitar as normas legais em vigor, relativas às 
emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 

� a vegetação integrada no PARP respeitou o elenco florístico da região, garantindo desta forma 
um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e custos de manutenção; 

� o projeto prevê a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à 
exploração, garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes 
atmosféricos e ruído; 

� os acessos terão que ser mantido em boas condições de trafegabilidade, por aplicação de “tout 
venant” nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos; 

� todos os acessos à pedreira terão que ser regados regular e sistematicamente, durante as 
épocas mais secas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

� a CALSAL deverá realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira sobre 
as normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos; 

� o Plano de Monitorização integrado no presente EIA será implementado, de forma a detetar a 
existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correção atempada; 

� a CALSAL deverá assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 
entrada e saída de viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança como a 
minimização das perturbações na atividade das povoações envolventes. 
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Na fase de desativação preconizam-se as seguintes medidas gerais: 

� a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques de 
depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.) terá que ser assegurada, garantindo 
o seu adequado encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pela APA; 

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

� será efetuada uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades 
associadas à exploração da pedreira são devidamente recuperadas de acordo com o PARP 
definido, procedendo-se aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço 
de tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente. 

Finalmente, para a fase de pós-desativação destacam-se as seguintes medidas gerais: 

� avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das atividades de monitorização 
e conservação da área da pedreira, com especial atenção para o comportamento dos taludes e 
crescimento da vegetação; 

� efetuar vistorias regulares à área da pedreira de forma a verificar o estado de conservação da 
vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes. 

A implementação destas medidas de minimização, na sua maioria integradas no Plano de Pedreira, 
trará benefícios, diretos e indiretos, sobre a generalidade dos descritores ambientais, pelo que 
seguidamente só se procede à sua descrição quando existem ações concretas com influência sobre os 
domínios de análise em causa. 

8.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos: Ainda que não se prevejam quaisquer impactes 
negativos significativos sobre os recursos hídricos, reforça-se a necessidade de dar cumprimento a 
medidas preventivas de onde se destaca a limpeza e manutenção das valas periféricas às áreas de 
escavação e dos acessos às zonas de trabalho, a limitação das emissões de poeiras e o cuidado 
redobrado no desmantelamento de todas as estruturas associadas à atividade industrial. 

Qualidade das águas: A implementação das medidas sistematizadas no anteriormente é essencial 
para a garantia da proteção da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, sendo de destacar a 
importância da revisão e manutenção periódica da maquinaria, da implementação de sistemas de 
drenagem adequados e da respetiva conservação, da manutenção adequada da fossa séptica 
estanque, da contenção das fontes poluentes, especialmente na manutenção e abastecimento do 
equipamento, e do desmantelamento final das infraestruturas de apoio à pedreira. 

Qualidade do ar: As poeiras constituem o principal poluente atmosférico que emitido pelos trabalhos 
de exploração da pedreira “Cabeça Gorda”, pelo que é essencial o controlo das emissões fugitivas de 
partículas provenientes dos caminhos não asfaltados no interior e no acesso da pedreira, recorrendo à 
rega por aspersão de água, essencialmente no semestre seco.  
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Relativamente ao transporte dos materiais, deverá ser dada especial atenção ao controlo do estado de 
conservação e de limpeza das viaturas utilizadas para este transporte. 

Ambiente sonoro: De acordo com o Regulamento Geral de Ruído (RGR) sugere-se que Câmara 
Municipal de Porto de Mós, tenha em consideração as previsões efetuadas neste EIA, não devendo 
ser autorizada a construção de habitações ou outros edifícios de ocupação sensível em áreas onde se 
perspetiva a ocorrência de níveis de ruído superiores a 55 dB(A). 

Flora e vegetação e Fauna e habitats: A efetiva execução do PARP é um fator decisivo para tornar 
reversíveis os impactes esperados uma vez que este prevê utilização de vegetação da região e 
respeita a forma/padrões como a vegetação se distribui no território. 

Paisagem: As medidas de minimização dos impactes visuais e paisagísticos resultantes da 
exploração da pedreira “Cabeça Gorda” consistem essencialmente na efetiva implementação do 
PARP, incluído no Plano de Pedreira, o qual garantirá a sua recuperação faseada, em articulação com 
o avanço da lavra. Destaca-se que muitas das medidas integradas no PARP terão, também, 
incidências benéficas sobre outros parâmetros ambientais, uma vez que, no seu conjunto, tenderão a 
proteger de uma forma integrada toda a envolvência ambiental nos seus múltiplos aspetos. Assim, e 
em resultado da elaboração do EIA, foram incluídas no PARP as seguintes orientações para 
minimização dos impactes associados à fase de exploração: 

• A integração paisagística da pedreira contemplou a sementeira de misturas de herbáceas e 
herbáceo-arbustiva em toda a área objeto de licenciamento; 

• O elenco florístico selecionado corresponde, na sua maioria, à vegetação local, a fim de garantir a 
renaturalização do espaço; 

• Promoveu-se a minimização das alterações à morfologia do território nas áreas a recuperar 
através do seu aterro com estéreis resultantes da exploração, a que se seguirá, a reposição das terras 
de cobertura e o restabelecimento de um coberto vegetal autóctone; 

• Está previsto que a recuperação paisagística da pedreira tenha início logo que se atinjam, em 
cada fase da exploração, as cotas finais da lavra, o que será efetuado através da modelação da área, 
revestimento dos taludes criados com terra viva e posterior execução do plano de sementeiras e 
plantações. 

Para a fase de desativação, considera-se essencial que a implementação do PARP só seja dada como 
completamente concluída, após vistoria que comprove a reconversão de todas as zonas afetadas no 
decurso da atividade extrativa.  

Sócio-economia: Nos empregos que se venham a criar na pedreira “Cabeça Gorda”, e com o objetivo 
de reduzir os níveis de desemprego e permitir uma maior aceitação da incomodidade associada à 
implementação do projeto, deve optar-se por contratação na população local. 

Serão adotadas as medidas de minimização de ruído e qualidade do ar definidas nos respetivos 
capítulos específicos. De igual modo, serão adotadas medidas de proteção individual dirigidas aos 
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trabalhadores mais expostos à poluição sonora e atmosférica resultante da exploração de acordo com 
as normas legais em vigor. 

Será colocada sinalética de trânsito vertical e horizontal adequada na entrada e saída de veículos 
afetos à exploração da pedreira no entroncamento do acesso à pedreira com a EN 362, de forma a 
ordenar e compatibilizar o tráfego de veículos pesados afetos à exploração com o tráfego quotidiano 
registado nessa via. A circulação de veículos pesados junto a aglomerados populacionais, ou no 
interior destes, irá processar-se apenas entre as 8 h e as 20 h, de forma a salvaguardar a qualidade 
de vida das populações nas horas de descanso. 

Património arqueológico e arquitetónico: As atividades que envolvam o revolvimento e escavação 
ao nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e escavação da camada superficial) obrigam a 
acompanhamento integral dos trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à 
afetação de vestígios arqueológicos incógnitos, o que foi contemplado no Plano de Monitorização. 

O responsável da exploração deverá obrigatoriamente comunicar à Direção Geral do Património 
Cultural e ao PNSAC o aparecimento de cavidades cársicas, devendo fazê-lo de imediato, no sentido 
de serem acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse patrimonial. 

Ordenamento do território: Atendendo a que a área da pedreira se encontra integrada na Reserva 
Ecológica Nacional (REN), classificada como “Área de Máxima Infiltração” (atualmente denominada 
como Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos), considera-se que as medidas de 
minimização relativas a este descritor passam pelo cumprimento integral das Medidas de Minimização 
Geral, e das recomendações explicitadas para os Recursos hídricos superficiais e subterrâneos, que 
asseguram a salvaguarda de potenciais contaminações do sistema aquífero, a Qualidade das águas 

9. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Este EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da 
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de 
impactes, e que são as seguintes: a geomorfologia, a qualidade do ar, o ambiente sonoro e o 
património. 

A implementação do plano de monitorização permite a avaliação contínua da qualidade ambiental da 
área de implementação do projeto, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua 
interpretação permitindo, através da análise de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo 
da situação de referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré-definidos. Desta forma, 
será também possível estabelecer relações entre os padrões observados e as ações específicas do 
projeto e encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que 
venham a ser detetados.  

Prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão 
apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação com 
as previsões efetuadas no EIA. 
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10. CONCLUSÕES 

Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspetos: 

1. De acordo com a avaliação técnica efetuada neste EIA, não é previsível que o projeto da pedreira 
de calcário ornamental “Cabeça Gorda” venha a induzir impactes ambientais negativos que o 
possam inviabilizar; 

2. Os impactes positivos mais significativos induzidos pelo projeto ocorrem ao nível da 
sócioeconomia, com expressão local e mesmo nacional, por via das exportações; 

3. A implementação das medidas de minimização preconizadas permitem reduzir, de forma evidente, 
a projeção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização do espaço 
afetado pela exploração. 

A implantação desta unidade industrial é viável, tanto em termos técnicos como económicos. As 
características únicas do calcário ornamental, a existência de um mercado com significativas 
potencialidades e a vontade de prosseguir uma estratégia de melhoramento contínuo, justificam o 
projeto de implementação da pedreira. 
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Anexo 
Desenho 1 – Levantamento topográfico da pedreira (escala 1:1 000); 
Desenho 2 – Zonamento da área da pedreira (escala 1:1000); 
Desenho 3 – Configuração final de escavação (escala 1:1 000); 
Desenho 6 – Plano geral de recuperação paisagística (escala 1:1 000); 
 
 
 
 
 
 
Nota: Os desenhos apresentados foram impressos em formato A3, pelo que não se 
encontram à escala 

 

 

 

 

 


