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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projeto da Fábrica de Cal da Maxieira da MicroLime – Produtos de Cal e 
Derivados, S.A., realizado nos termos do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, 
que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, e Declaração de 
Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental. 
 
A Fábrica de Cal da Maxieira situa-se no concelho de Ourém, na freguesia de Fátima e 
mais concretamente a cerca de 700 m a Sudeste da povoação da Maxieira, a 
aproximadamente 2 km a Noroeste da povoação de Vale Alto, a 1 km a Este da 
Autoestrada A1 e a cerca de 4 km a Oeste da povoação de Bairro. 
 
A Fábrica de Cal da Maxieira ficará parcialmente localizada em terrenos pertencentes à 
Pedreira “Serrado das Oliveirinhas”. Esta pedreira encontra-se licenciada (Pedreira n.º 
6097 da Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo) e é propriedade da 
MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A.. 
 
Tendo por objetivo ampliar a área da pedreira licenciada e consequentemente garantir 
um maior período de vida útil para o funcionamento da instalação industrial foi também 
instruído um Estudo de Impacte Ambiental para a ampliação da pedreira junto da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDR-LVT). 
 
Além da ampliação da atual pedreira, a implantação da Fábrica de Cal da Maxieira 
envolverá ainda a beneficiação de um acesso existente com cerca de 376 m de extensão, 
que fará a ligação rodoviária da instalação industrial à Estrada de Minde (EM360). 
 
Na FIG. 1 apresenta-se a localização do projeto. 
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O Projeto da Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A., surge na 
sequência da necessidade de se colmatar a falta de capacidade instalada em Portugal 
para a produção de cal. 
 
Adicionalmente, a nova instalação industrial, ao disponibilizar ao mercado nacional maior 
quantidade de produto a um preço competitivo, contribuirá para a sua aplicação em 
processos de proteção ambiental, como sejam o tratamento de águas residuais, 
tratamento de lamas, tratamento de água potável, tratamento de efluentes gasosos, 
tratamento de resíduos sólidos urbanos e tratamento de solos contaminados. 
 
A nova unidade potenciará também uma posição no mercado externo seja espanhol, seja 
no mercado africano contribuindo deste modo para o aumento das exportações nacionais 
e consequentemente para o desenvolvimento da economia. 
 
O proponente do projeto é a MicroLime – Produtos de Cal e Derivados S.A., tendo a 
AGRI-PRO Ambiente Consultores, S.A desenvolvido todos os estudos e avaliações que 
integram o Estudo de Impacte Ambiental. 
 
A entidade licenciadora do Projeto da Fábrica de Cal da Maxieira é a Direção Regional de 
Economia de Lisboa e Vale do Tejo e a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é 
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental tiveram início em 
Dezembro de 2012 e terminaram em Junho de 2013. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo identificar e avaliar os impactes 
associados ao Projeto da Fábrica de Cal da Maxieira analisando o projeto e a sua 
integração na área envolvente, de modo a fornecer aos decisores as informações de 
carácter ambiental necessárias para a sua apreciação. 
 
O projeto que serviu de base ao presente Estudo de Impacte Ambiental apresenta um 
desenvolvimento ao nível do Projeto de Execução. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental integrou todas as avaliações ambientais recomendadas 
na legislação em vigor com interesse para o projeto em análise. 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO E ALTERNATIVAS ESTUDADAS 

As atuais aplicações da cal são diversas, nomeadamente a nível industrial, da construção 
civil e obras públicas, no sector ambiental e ainda na agricultura. 
 
No sector industrial é aplicável na indústria siderúrgica, na indústria mineira, na indústria 
metalúrgica dos não ferrosos, na indústria química, na indústria alimentar e na indústria 
do papel. Relativamente à aplicação da cal no sector da construção civil e obras públicas, 
atualmente a sua utilização em Portugal confina-se à fabricação de argamassas e 
estuques.  
 
No sector do ambiente, a cal é amplamente utilizada no tratamento de águas residuais 
domésticas, água potável, lamas das depuradoras, efluentes gasosos, resíduos sólidos 
urbanos e solos contaminados. A sua aplicação apresenta-se como ambientalmente 
vantajosa face a outros produtos químicos ambientalmente mais agressivos. 
 
Assim uma nova instalação industrial ao disponibilizar no mercado nacional maior 
quantidade de produto a um preço competitivo, contribuirá para a sua aplicação de uma 
forma mais frequente em processos de proteção ambiental.  
 
De salientar, que a Fábrica de Cal da Maxieira a ser instalada será projetada, construída 
e explorada, de acordo com as melhores técnicas disponíveis pelo que apresenta 
vantagens ambientais significativas comparativamente às tradicionais fábricas de cal. 
 
O local selecionado para a implantação da futura Fábrica de Cal da Maxieira resulta de 
um longo processo que teve início em 2006 e que envolveu além da análise numa fase 
inicial de localizações alternativas, a realização de um Estudo de Impacte Ambiental que 
foi aprovado pelas entidades competentes. 
 
Mais concretamente, o processo de seleção do local de implantação da Fábrica de Cal 
teve início com a realização de estudos prévios em que foram efetuadas análises técnico-
económicas e ambientais de possíveis alternativas de localização. 
 
Sendo a cal um produto de baixo preço é difícil suportar o custo de transporte a grandes 
distâncias, pelo que se trata de uma indústria eminentemente regional, colocando-se o 
produto o mais perto possível das fontes de matéria-prima e dos clientes. 
 
Nesse sentido, e dado a principal região consumidora se localizar na região de Lisboa e 
Vale do Tejo, a primeira alternativa de localização equacionada foi a implantação da nova 
fábrica na atual fábrica de cal da MicroLime situada no Seixal – Paio Pires. 
 
Esta alternativa teve de ser abandonada, dado que as pedreiras de material calcário 
existentes e licenciadas na região apresentam um período de vida útil reduzido e não é 
expectável o licenciamento da respetiva ampliação dado localizarem-se no interior de 
uma área protegida (Parque Natural da Serra da Arrábida). 
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Deste modo, não existiam condições que permitissem a rentabilização do investimento, 
dado não haver garantia de fornecimento de matéria-prima (calcário) durante o período 
de vida útil da nova fábrica. 
 
Face a esta situação de impossibilidade de instalação da nova fábrica junto da fábrica 
existente, a MicroLime decidiu adotar uma estratégia integrada, que cada vez mais é 
adotada a nível internacional e que consiste na fábrica de cal ficar implantada junto da 
pedreira fornecedora da matéria-prima. 
 
A adoção desta abordagem integrada apresenta vantagens económicas e ambientais 
muito importantes pois permite anular o transporte rodoviário de calcário (matéria-prima) 
para a fábrica, o que no caso da instalação em estudo representaria um tráfego 
rodoviário de 10 camiões por hora, 8 horas por dia em 365 dias por ano, ou seja, um 
tráfego anual de 29 200 camiões. 
 
A MicroLime decidiu então estudar localizações alternativas para a implantação da nova 
fábrica de cal, que reunissem as seguintes condições: 
 

• Pedreira de material calcário licenciada e com reservas para pelo menos 25 anos 
de exploração da fábrica. O material calcário teria de ter boa qualidade (ser isento 
de argila), de modo a ser compatível com a qualidade de cal desejada e permitir o 
funcionamento dos fornos de cal em boas condições; 

 
• Pedreira com disponibilidade de área para a implantação dos equipamentos e 

edifícios que constituem uma fábrica de cal construída de acordo com as 
Melhores Tecnologias Disponíveis; 

 
• Pedreira localizada fora de uma área com estatuto de proteção (Área Protegida, 

Sítio de Interesse Comunitário, Zona de Proteção Especial, etc….); 
 

• Pedreira localizada numa zona com boas acessibilidades rodoviárias, que permita 
o fácil escoamento do produto (cal viva, cal hidratada e cal micronizada); 

 
• Pedreira localizada na proximidade da rede de gás natural, dado que este 

constitui um dos combustíveis utilizados no funcionamento da fábrica; 
 

• Pedreira situada na região envolvente aos principais consumidores de cal, ou 
seja, na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

 
• Possibilidade de comprar ou estabelecer acordo com o dono da pedreira. 

 
 
Face às condições geológicas existentes no território de Portugal Continental e tendo em 
atenção que as pedreiras de calcário do concelho de Sesimbra não eram viáveis devido a 
encontrarem-se em pleno Parque Natural da Serra da Arrábida, assim como as pedreiras 
da Região Algarvia, devido à distância a que se encontram do principal centro 
consumidor, o maciço calcário estremenho, onde se insere a Serra de Candeeiros, 
apresenta-se como a única região com potencial para a implantação do projeto. 
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Além disso, trata-se de uma região onde atualmente existe a exploração deste material, 
constituindo a fábrica em estudo uma mais valia importante no processo de exploração, 
ao converter localmente um produto natural num produto de maior valor acrescentado. 
 
No seguimento do processo de seleção da localização da futura Fábrica de Cal foram 
estabelecidos vários contactos com as Câmaras Municipais e pedreiras da região em que 
foram estudadas as seguintes localizações: 
 

• Pedreira “Cabeço das Raposas” na Giesteira, concelho de Fátima. Trata-se de 
uma pedreira com 4 hectares licenciados e 9 hectares de propriedade. A 
localização assim como a qualidade da matéria-prima era boa mas não foi 
possível estabelecer acordo com o proprietário pelo que esta localização foi 
abandonada; 
 

• Pedreira “Cabeço do Poio” em Reguengo do Fetal com uma área de 
aproximadamente 20 hectares. Esta localização teve de ser abandonada pois 
embora tivesse sido possível estabelecer acordo com o proprietário mais tarde 
constatou-se que a pedreira não se encontrava licenciada além da própria 
Câmara Municipal da Batalha não considerar a localização desejável; 

 
• Pedreira “Cabeço do Sobreiro” em S. Mamede, concelho da Batalha com uma 

área de aproximadamente 116 hectares. Esta localização teve de ser abandonada 
por incluir uma pequena parte do terreno com classificação de Reserva Ecológica 
Nacional e por ainda não estar definida no Plano Diretor Municipal da Batalha 
como área destinada à exploração de inertes; 
 

• Pedreira “Cova da Feitosa” situada em Moimento, concelho de Ourém, que se 
encontra licenciada e apresenta uma área 18,6 hectares, dispondo de materiais 
calcários de excelente qualidade além de se localizar afastada cerca de 7 km do 
Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros e a mais de 3 km do Sítio de 
Importância Comunitária Serra de Aire. 

 
 
Tendo em conta, o interesse demonstrado pela Câmara Municipal de Ourém na 
implantação da instalação industrial no concelho assim como a existência de condições 
favoráveis à implantação da Fábrica de Cal na Pedreira “Cova da Feitosa”, a MicroLime 
desenvolveu o processo de Avaliação de Impacte Ambiental para esta localização, o qual 
conduziu à sua aprovação e obtenção de todo o licenciamento necessário à construção 
da unidade fabril. 
 
No entanto, tendo em conta contatos posteriores com a Câmara Municipal de Ourém, 
esta entidade demonstrou interesse em que a instalação industrial ficasse localizada 
numa zona mais afastada do núcleo histórico de Fátima, razão pela qual a MicroLime – 
Produtos de Cal e Derivados, S.A. decidiu investir numa localização alternativa que 
cumprisse todos os requisitos acima referidos. 
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A localização da nova Fábrica de Cal na Maxieira, numa área anexa à atual pedreira 
licenciada “Serrado das Oliveirinhas” reúne os requisitos necessários e cumpre o objetivo 
de se encontrar afastada do núcleo urbano de Fátima (≅ 6 km) e a cerca de 1 km da 
povoação mais próxima (Maxieira). 
 
Adicionalmente apresenta acessibilidades locais privilegiadas pela possibilidade de 
ligação à Estrada de Minde, que permite o acesso direto à Auto-estrada do Norte A1 e a 
partir daí a qualquer local da região de Lisboa e Vale do Tejo, além de existir 
disponibilidade para o abastecimento de gás natural. 
 
O local agora selecionado para a instalação da nova fábrica de cal cumpre assim os 
aspetos técnicos, ambientais e económicos considerados relevantes para a implantação 
de uma instalação deste tipo, além de estar de acordo com as solicitações da Câmara 
Municipal de Ourém, pelo que não foram consideradas outras alternativas de localização. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 Enquadramento Geral 

A Fábrica de Cal da Maxieira da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A., será 
implantada numa propriedade com uma área de 49 975 m2, ficando instalados os 
equipamentos industriais na área de ampliação da Pedreira “Serrado das Oliveirinhas”. 
 
A Pedreira “Serrado das Oliveirinhas” dispõe de uma licença de exploração para uma 
área de 1,41 hectares emitida pela Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do 
Tejo), pretendendo a MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. ampliar essa área 
para um total de 8,85 hectares. 
 
Na FIG. 2 apresenta-se uma perspetiva da atual da Pedreira “Serrado das Oliveirinhas”. 
 
 

 
FIG. 2 – Perspetiva da Atual Pedreira “Serrado das Oliveirinhas” 

 
 
A reserva total de material da pedreira, considerando a ampliação, é da ordem de  
6 965 295 toneladas. 
 
A localização da Fábrica de Cal, junto da área de exploração da pedreira, criará uma 
situação de efetiva integração operacional, sendo possível praticar uma adequada gestão 
dos recursos geológicos disponíveis, tirando partido da atividade instalada para obter 
ganhos de eficiência e promover a sustentabilidade ambiental do projeto. 
 
Adicionalmente, o facto da Fábrica de Cal da Maxieira se localizar junto da pedreira 
permitirá reduzir, de forma drástica, ou mesmo anular o transporte rodoviário do calcário 
como matéria-prima. 
 
Associada à implantação da Fábrica de Cal existirá a beneficiação de um acesso 
existente com uma extensão de aproximadamente 376 m, que fará a ligação da 
instalação industrial à Estrada de Minde (EM360). 
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3.2 Descrição da Fábrica de Cal da Maxieira 

A Fábrica de Cal da Maxieira tem por objetivo a produção e posterior comercialização de 
três tipos de cal: cal viva, cal hidratada e cal micronizada, sendo que estes dois últimos 
produtos são produzidos a partir da cal viva. 
 
A instalação industrial terá uma capacidade de produção de cal viva da ordem das  
800 t / dia, o que corresponde a cerca de 288 000 t/ano. Estima-se a produção anual de 
60 000 t de cal hidratada e 20 000 t de cal micronizada. 
 
No processo produtivo são utilizadas como matérias-primas o calcário e a água (esta 
última para obtenção de cal hidratada) e como combustível o gás natural ou o coque de 
petróleo. 
 
Na FIG. 3 apresentam-se duas perspetivas de fábricas de cal semelhantes à futura 
fábrica a instalar. 
 
 

   
FIG. 3 – Perspetivas Gerais de Fábricas de Cal 

 
 
De salientar, que no projeto da Fábrica de Cal da Maxieira foi considerado, sempre que 
possível, o recurso às melhores tecnologias disponíveis e foram introduzidas tecnologias 
conducentes à racionalização dos consumos e a uma correta logística dos produtos e 
matérias-primas. 
 
As medidas integradas no projeto conduzirão assim à minimização do consumo de 
matérias-primas, à minimização das emissões de poluentes atmosféricos e permitirão 
reduzir os níveis de ruído produzidos. 
 
Apresenta-se de seguida uma descrição da instalação e do processo produtivo. 
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No que respeita ao layout da Fábrica de Cal da Maxieira em estudo (ver FIG. 4), a 
instalação industrial é constituída por duas áreas: 
 

• Área de Edifícios, localizada a Norte e Noroeste da área de processo, onde se 
localiza o Edifício Administrativo, o Armazém de Produtos, a Oficina e os parques 
de estacionamento; 
 

• Área Processual, situada a Sul da área de edifícios e a Norte da zona limite da 
área destinada à exploração da pedreira, ocupando sobretudo uma área com 
menor capacidade para exploração de matéria-prima. Esta zona desenvolve-se 
paralelamente ao Edifício Administrativo e uma parte a uma cota inferior, de forma 
a minimizar o impacte da dimensão dos equipamentos.  
 
Nesta área estão implantados os fornos com uma altura de 52,80 m (excluindo as 
chaminés), assim como o armazém de combustível sólido com uma altura de 
10,65 m e os silos de armazenagem de cal com 35,5 m de altura. 

 
 
No essencial, a área processual da Fábrica de Cal da Maxieira é composta por: 
 

• Área de Armazenagem e Transporte de Calcário, onde é efetuada a 
armazenagem temporária do calcário proveniente da pedreira antes da respetiva 
alimentação aos fornos; 

 
• Área de Calcinação, onde estão instalados os dois fornos da cal e equipamentos 

associados; 
 

• Área de Armazenagem e Preparação do Coque de Petróleo, onde é efetuada a 
armazenagem do combustível sólido e o respetivo processamento até adquirir as 
características necessárias à sua utilização como combustível; 

 
• Área de Alimentação do Gás Natural aos Fornos da Cal, sendo o gás natural 

alimentado à instalação através de um gasoduto; 
 

• Área de Crivagem e Armazenagem da Cal Viva, onde é efetuada a separação 
granulométrica da cal viva e a respetiva armazenagem. É ainda efetuado o 
carregamento dos camiões com cal viva; 

 
• Área de Hidratação da Cal Viva, onde é produzida cal hidratada a partir da 

alimentação de água à cal viva e efetuada a respetiva armazenagem. É ainda 
realizado o carregamento dos camiões com cal viva; 

 
• Área de Micronização, onde é efetuada a moagem da cal viva de modo a obter 

uma granulometria inferior a 32 µm e 90 µm; 
 

• Área de Ensacagem e Empaletagem, onde é realizado o acondicionamento da 
cal viva, micronizada e hidratada em sacos, para ser armazenada e 
posteriormente carregada em veículos pesados. 
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No conjunto, a Área de Edifícios e a Área Processual, assim como as vias de circulação 
interna, envolvem a impermeabilização de uma área de 16 942,10 m2, em que  
2 405,40 m2 são respeitantes aos edifícios e 14 536,70 m2 são pavimentos impermeáveis 
e muros. 
 
O terreno de implantação da fábrica encontra-se delimitado por arruamentos em 
praticamente todo o seu perímetro e o acesso à instalação fabril será realizado por um 
acesso existente, que será beneficiado, o qual faz a ligação à EM360 (Estrada de Minde). 
 
No interior dos limites da fábrica desenvolve-se um arruamento numa extensão de cerca 
de 250 m, até ao estacionamento de viaturas pesadas destinadas à distribuição dos 
produtos. 
 
No final do arruamento encontra-se a báscula de pesagem dos veículos e o acesso ao 
Edifício Administrativo, assim como os arruamentos internos de distribuição para acesso 
aos equipamentos e para abastecimento do coque de petróleo. A saída dos veículos 
ligeiros e pesados será efetuada pelo mesmo acesso de entrada. 
 
Em termos de emissões atmosféricas, a implementação da Fábrica de Cal da Maxieira 
tem associadas quatro chaminés estando contemplado no projeto da fábrica um conjunto 
de medidas de minimização dos impactes na qualidade do ar, nomeadamente relativas à 
minimização do consumo energético, à minimização dos poluentes atmosféricos emitidos 
e à minimização das poeiras nos gases.  
 
Relativamente aos efluentes líquidos, o funcionamento da Fábrica de Cal da Maxieira dá 
origem à produção de águas residuais domésticas, provenientes das instalações 
sanitárias e que serão conduzidas a uma fossa estanque dedicada, e águas residuais 
industriais correspondentes ao efluente gerado na Oficina assim como as águas pluviais 
drenadas do pavimento junto à Oficina e à preparação e armazenagem de combustível 
sólido e da bacia de retenção do reservatório de gasóleo.  
 
Este último efluente será conduzido a um separador de hidrocarbonetos e posteriormente 
a uma fossa estanque própria. 
 
Os efluentes armazenados temporariamente nas fossas estanques serão posteriormente 
encaminhados a um operador licenciado para tratamento. 
 
Associado à exploração da Fábrica de Cal da Maxieira, os resíduos produzidos serão 
sobretudo provenientes das áreas administrativas, da pequena Oficina e das áreas 
ajardinadas, não sendo esperadas quantidades de resíduos relevantes. 
 
A implementação da Fábrica de Cal da Maxieira implica a instalação de um conjunto de 
equipamentos, tais como transportadores, bombas, insufladores, entre outros, que 
constituem fontes de ruído. Refira-se contudo que as soluções construtivas, os materiais 
a utilizar e a seleção do equipamento teve em conta a minimização da emissão e 
transmissão de ruído. 
 
No que respeita à fase de construção do projeto prevê-se que tenha uma duração de 
aproximadamente 22 meses. 
 
A construção envolverá uma média de 42 trabalhadores com um pico de 112 no sexto 
mês de obra. 
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Durante a fase de construção do projeto, face às características dos trabalhos a executar, 
existirá circulação de camiões associados ao transporte de materiais e equipamentos. 
Com o arranque dos trabalhos serão transportados os equipamentos pesados para a 
movimentação de terras e as edificações pré-fabricadas (contentores) dos vários serviços 
do estaleiro. 
 
A partir do início da construção propriamente dita, serão transportados os diversos 
equipamentos e todo o material de tubagem e chaparia, além de betão e materiais 
necessários à construção dos edifícios da fábrica. 
 
O tráfego médio diário de veículos pesados e ligeiros, associado à fase de construção, é 
de respetivamente, 15 e 5.  
 
Os períodos de maior tráfego ocorrerão durante a movimentação de terras e nos picos de 
betonagem, que se prevê que tenham a duração de aproximadamente 5,5 meses e 
envolvam uma média de 20 veículos pesados / dia. 
 
As principais vias rodoviárias que serão utilizadas pelos veículos pesados durante a fase 
de construção são a Estrada de Minde (EM 360) e a Autoestrada A1, uma vez que os 
equipamentos de grandes dimensões serão transportados por via rodoviária. 
 
Nesse transporte prevê-se, localmente, a utilização do acesso existente a beneficiar no 
âmbito do presente projeto e que faz a ligação à Estrada de Minde (EM360). 
 
O estaleiro da obra ocupará uma área localizada no interior da área da futura Fábrica de 
Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A.. 
 
A fase de exploração da Fábrica de Cal da Maxieira envolverá um total de 18 
trabalhadores diretos, ou seja, serão criados 18 novos postos de trabalho diretos. 
 
Adicionalmente, prevê-se que com o projeto em estudo sejam criados mais cerca de 56 a 
60 postos de trabalho indiretos associados ao transporte de produtos, manutenção, 
limpeza e contabilidade. 
 
Em termos de tráfego rodoviário, a implementação da Fábrica de Cal estima-se que 
conduza a um tráfego médio diário de 51 camiões, associados ao transporte dos 
produtos produzidos. 
 
O período de vida útil do projeto é de cerca de 15 anos. 
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4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 

O estudo e análise da situação atual do ambiente na zona do projeto considerou as 
componentes físicas, de qualidade do ambiente, ecológicas e humanas mais relevantes, 
tendo em conta as características locais e regionais da área. Foi estudada uma área com 
2 km de raio em torno do local de implantação do projeto. 
 
Foram previamente avaliadas as condicionantes legais, que refletem as políticas 
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas diversas entidades, 
de modo a caracterizar detalhadamente a região. No local do projeto não foram 
identificadas quaisquer condicionantes impeditivas à implantação do mesmo. 
 
Do ponto de vista geológico, a área de estudo insere-se no principal conjunto cársico do 
território nacional, o Maciço Calcário Estremenho. 
 
No que respeita aos solos, na área de projeto predominam os solos da Ordem 
Afloramento Rochoso de Calcários ou Dolomias, os quais apresentam no geral reduzido 
potencial agrícola. No que respeita à sua capacidade, verifica-se que os solos com 
aptidão agrícola ocorrem com muito pouca expressão na área de estudo.  
 
Relativamente ao uso do solo, a área de estudo é ocupada maioritariamente por áreas de 
floresta mista que correspondem a floresta de produção de pinheiro-bravo e eucalipto. A 
área de projeto corresponde essencialmente a área de matos, e embora com menor 
relevância, a área de floresta mista e prado. O local previsto para implantação dos 
equipamentos industriais da fábrica situa-se dentro dos limites da área de ampliação da 
Pedreira “Serrado das Oliveirinhas”. 
 
Em termos gerais, o povoamento na área envolvente é constituído por habitações 
dispersas monofamiliares de um e dois pisos, às quais se encontram associadas parcelas 
de terreno de pequena dimensão ocupadas por culturas anuais de sequeiro e regadio. As 
habitações mais próximas localizam-se a cerca de 500 m do local da futura fábrica. 
 
É ainda de referir a existência do kartódromo “FunPark” a aproximadamente 300 m do 
local da fábrica. 
 
Em termos climáticos, a região em estudo apresenta um clima mesotérmico, em que a 
temperatura média anual varia entre os 9,5 e os 15,0 °C e a precipitação total varia entre 
802 e 1 202 mm. 
 
Do ponto de vista dos recursos hídricos, a área de projeto insere-se na Bacia Hidrográfica 
do rio Tejo, sub-bacia do Rio Zêzere, mais especificamente na sub-bacia do rio Nabão, 
em que os cursos de água têm fraca representatividade no que respeita ao escoamento 
superficial. Na área de implantação da fábrica e de beneficiação do acesso existente não 
se registam cursos de água superficiais.  
 
Em termos de recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo enquadra-se num 
sistema aquífero complexo, possivelmente livre com características tipicamente cársicas, 
em que a quantidade de nascentes permanentes é reduzida, ao passo que as nascentes 
temporárias são numerosas e apresentam caudais elevados, embora sujeitos a grandes 
variações temporais.  
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Mais concretamente, a área de estudo insere-se na Massa de Água Superficial Cova das 
Areias (PT05TEJ0907), que apresenta uma qualidade razoável, e na Massa de Água 
Subterrânea O20 (Maciço Calcário Estremenho) classificada com boa qualidade. 
 
No que respeita à qualidade do ar na zona em estudo, verifica-se que os dados 
monitorizados nas Estações da Chamusca, Ervedeira, Lourinhã e Alverca revelam que as 
concentrações de poluentes monitorizadas se encontram, na generalidade, condizentes 
com os valores definidos na legislação aplicável. O mesmo se conclui da campanha de 
monitorização realizada na proximidade da área de projeto pelo que se conclui que a 
qualidade do ar é boa. 
 
Na área de estudo regista-se a presença de sistemas de gestão de resíduos, que 
permitirão um encaminhamento e destino final adequado dos resíduos produzidos 
durante as fases de construção e exploração do projeto. 
 
No que concerne ao ambiente sonoro, e em função das campanhas de medição 
efetuadas, conclui-se que as áreas monitorizadas cumprem em geral os limites legais 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
 
Do ponto de vista ecológico, a envolvente próxima à área de implantação do projeto 
caracteriza-se pela ocorrência de manchas florestais, áreas de matos rasteiros e áreas 
de extração de inertes, com uma riqueza florística pouco relevante.  
 
De facto, embora situada na envolvente próxima de uma área com estatuto de 
conservação (Parque Natural e Sítio de Importância Comunitária da Serra de Aires e 
Candeeiros), o tipo de habitats e as espécies de fauna ocorrentes no local de 
implantação do projeto não se revelam de relevante sensibilidade. 
 
Em termos de paisagem considera-se que a área em estudo compreende as seguintes 
unidades de paisagem: Serras de Aire e Candeeiros e Colinas do Ribatejo.  
 
Da avaliação desenvolvida verifica-se que a área do projeto apresenta uma qualidade 
visual e uma capacidade de absorção visual médias, sendo média a baixa a sensibilidade 
a alterações estruturais. 
 
O concelho de Ourém, onde se localiza a futura fábrica, tem-se pautado por um 
crescimento populacional positivo. Refira-se, inclusivamente, que a freguesia de Fátima 
apresentou um aumento de população superior ao do concelho, o que se deve em 
grande medida, à capacidade de atração populacional que o vigoroso turismo religioso do 
santuário de Fátima representa para a economia local e concelhia. 
 
O sector terciário é o que emprega maior número de população, seguindo-se o sector 
secundário. Entre 1991 e 2011 registou-se um acréscimo da população desempregada, 
situação comum em todo o território nacional. 
 
No que concerne ao património foram referenciados três sítios na área do projeto, 
designados de Via da Cova da Areia, Algar da Cova da Raposa e Algar do Covão 
Redondo mas os dois últimos não foram confirmados nos trabalhos realizados, quer ao 
nível das prospeções arqueológicas, quer nos estudos geológicos e geotécnicos. 
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O terreno de implantação da fábrica está abrangido por um vasto número de 
instrumentos de ordenamento de caracter nacional e regional sendo de destacar o Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Ourém, que classifica a área como Espaço Florestal e 
Espaço para Industria Extrativa (Espaço Licenciado e Espaço com Potencial para futura 
Exploração de Pedreira). 
 
As instalações industriais associadas à fabricação de cal localizam-se em Espaço para 
Industria Extrativa, no qual, de acordo com o PDM, é permitido localizarem-se unidades 
industriais de transformação dos recursos extraídos, enquanto perdurar a atividade 
extrativa, desde que sejam complemento da unidade de exploração, o que corresponde à 
situação em estudo uma vez que a fábrica em estudo irá utilizar como matéria-prima o 
calcário extraído da Pedreira “Serrado das Oliveirinhas”. 
 
Ao nível do PROT OVT, de referir que o projeto da Fábrica de Cal da Maxieira embora se 
encontre localizada na Paisagem Notável “Moinhos da Pena” (Unidade 19), a área de 
intervenção do projeto não interfere com a unidade de paisagem referida pois encontra-
se a mais de 9 km de distância (medida em linha reta) dos moinhos em causa e da sua 
envolvente, não existindo também qualquer relação ou ligação em termos de paisagem 
nem a área de intervenção do projeto integra nenhuma das caraterísticas que levaram à 
classificação dessa unidade de paisagem. 
 
Face à proximidade direta de áreas classificadas no PROT OVT como Áreas para 
Indústria Extrativa e à presença desta atividade nas proximidades da área de intervenção 
do projeto, e o parecer positivo da autarquia quanto à localização deste projeto, não se 
considera que o projeto em causa tenha repercussões na paisagem local.  
 
Em termos de condicionantes, a área do projeto abrange áreas de Recursos Geológicos 
(Pedreiras) e de Recursos Ecológicos (Reserva Ecológica Nacional – REN).  
 
No que se refere à implantação do projeto numa área condicionada pela presença da 
Pedreira “Serrado das Oliveirinhas”, o projeto é considerado como um "anexo" à atividade 
de exploração de inertes, e como tal a sua implantação é compatível com a pedreira. As 
zonas de defesa da pedreira e a distância fixada em relação ao kartódromo serão 
cumpridas. 
 
No que se refere à implantação do projeto numa área condicionada pela presença de 
áreas de REN, no âmbito da “prospeção e exploração de recursos geológicos” o projeto 
em causa integra-se na categoria de “Anexos de exploração exteriores à área licenciada 
ou concessionada”, pelo que a sua construção é compatível com os objetivos das áreas 
de REN com a aprovação pelas entidades competentes. 
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental foram analisados e avaliados os efeitos 
ambientais provocados pela construção, exploração e desativação do Projeto da Fábrica 
de Cal da Maxieira da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A.. 
 
Pelas características do projeto, verifica-se que na fase de construção registam-se alguns 
impactes negativos associados à fase de obra, os quais apresentam, na generalidade, 
uma significância reduzida e um carácter temporário.  
 
Constituem exceção os impactes ao nível da socioeconomia e ordenamento, que se 
apresentam positivos. Relativamente à socioeconomia, esta situação é devido à criação 
de postos de trabalho e à dinamização das atividades económicas. Adicionalmente, ao 
nível do ordenamento, a tipologia do projeto é condizente com as intenções definidas 
para a sua área de implantação no Plano Diretor Municipal de Ourém. 
 
O facto da futura fábrica se localizar numa zona relativamente afastada de recetores 
sensíveis e envolvida por uma densa cortina arbórea de eucaliptos e pinheiros bravos, 
conduz também a impactes, na generalidade reduzidos. 
 
Existem ainda alguns aspetos ambientais para os quais se preveem impactes nulos como 
é o caso do clima, dos recursos hídricos subterrâneos, da qualidade da água subterrânea 
e das condicionantes. 
 
Os impactes negativos na fase de construção prendem-se sobretudo com o 
funcionamento do estaleiro e o transporte de equipamentos e materiais, que darão 
origem à emissão de poeiras e ruído e à produção de águas residuais e resíduos.  
 
No entanto, tendo em conta o tráfego de camiões esperado durante a fase de construção 
para o transporte dos materiais, assim como a respetiva origem e vias rodoviárias 
utilizadas, concluiu-se que este transporte não originará alterações em termos de 
acessibilidades, qualidade do ar e ruído, face ao registado na situação atual na 
envolvente das vias utilizadas. 
 
Para a redução dos impactes negativos nesta fase foram propostas medidas de 
minimização, que se prendem essencialmente com o planeamento adequado dos 
trabalhos de construção e com procedimentos de gestão da obra. 
 
Recomenda-se que sejam devidamente planeadas todas as operações ruidosas e que as 
águas residuais produzidas no estaleiro sejam conduzidas a fossas estanques, que 
periodicamente serão limpas por uma entidade licenciada para o efeito e conduzidas a 
uma estação de tratamento de águas residuais. 
 
Quanto aos resíduos produzidos durante a fase de construção, estes serão conduzidos a 
locais destinados ao seu depósito temporário no estaleiro, sendo posteriormente 
encaminhados a destino final adequado, nos termos do previsto na legislação em vigor. 
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Para esta fase propõe-se que a obra tenha um acompanhamento e gestão ambiental 
adequados, no sentido de se verificar o cumprimento das medidas de minimização 
previstas e as boas normas de gestão ambiental. 
 
Para a fase de construção foi ainda definido um programa de monitorização do ambiente 
sonoro nas habitações localizadas mais próximo da obra.  
 
À semelhança do referido para a fase de construção, também na fase de exploração 
identificam-se impactes positivos, nulos e negativos para os aspetos ambientais. 
 
Os impactes de natureza positiva surgem associados ao uso do solo, uma vez que o 
projeto permite uma maior rentabilização económica do espaço atualmente ocupado por 
matos e floresta e que se encontra previsto no Plano Diretor Municipal para a exploração 
de materiais calcários. Além disso, a Fábrica de Cal é uma atividade complementar à 
presença da pedreira, uma vez que transforma a matéria-prima extraída (calcário) num 
produto com maior valor económico (cal). 
 
Quanto à flora e vegetação em resultado da integração paisagística prevista para a 
Fábrica de Cal ocorrerá uma valorização face à situação atual em que se regista no local 
apenas matos rasteiros sem valor ecológico.  
 
Em termos socioeconómicos, o projeto apresenta-se positivo pelo seu contributo para a 
criação de 18 postos de trabalho diretos e 56 a 60 postos de trabalho indiretos além da 
dinamização de diversas atividades económicas locais e regionais e mesmo para a 
melhoria da economia nacional através da promoção da exportação de um produto de 
maior valor acrescentado (cal). 
 
Com impactes nulos faz-se referência à geologia, geomorfologia e recursos minerais, ao 
clima, aos recursos hídricos subterrâneos, à qualidade da água subterrânea, à fauna, à 
demografia, ao património, ao ordenamento e às condicionantes. 
 
Os impactes negativos mas reduzidos fazem-se sentir ao nível dos fatores ambientais 
solos, recursos hídricos superficiais, qualidade do ar, resíduos, ambiente sonoro, e 
paisagem. 
 
No que respeita aos solos os impactes resultam, essencialmente, de eventuais 
fenómenos de erosão e da possível contaminação dos solos que, face às características 
do projeto, a sua ocorrência é muito pouco provável. 
 
Relativamente aos recursos hídricos superficiais, os impactes decorrem, 
predominantemente, da impermeabilização do solo e da consequente alteração das 
condições de drenagem superficial e subsuperficial. No entanto, e atendendo a que a 
superfície a impermeabilizar corresponde, aproximadamente, a 33,9 % da área de 
implantação do projeto, os impactes são considerados reduzidos.  
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Ao nível da qualidade do ar, a exploração da Fábrica de Cal da Maxieira conduz à 
emissão de alguns compostos. No entanto, e de acordo com a modelação da qualidade 
do ar desenvolvida, é assegurado o cumprimento da legislação em vigor para todos os 
poluentes modelados. 
 
Situação semelhante ocorre com os resíduos gerados, que adicionalmente aos 
quantitativos produzidos serem reduzidos, estes serão sempre encaminhados para 
operadores licenciados para a sua gestão. 
 
Ao nível do ambiente sonoro, e de acordo com os estudos desenvolvidos, são também 
esperados impactes reduzidos. Ainda assim, e por forma a confirmar as previsões de 
ruído efetuadas na presente fase, define-se, para a fase de exploração a realização de 
campanhas de monitorização do ambiente sonoro. 
 
Relativamente à paisagem, os impactes far-se-ão sentir em resultado da implementação 
dos equipamentos associados à fábrica. No entanto, estes impactes são 
substancialmente atenuados pela existência, na área envolvente, de uma área florestal 
que funciona como barreira visual para a área do projeto. 
 
De salientar, que o projeto em estudo não constitui uma fonte de risco ambiental ou de 
segurança para a população da envolvente, nomeadamente a população da Maxieira, 
dado que as simulações realizadas indicam que os efeitos de um potencial acidente, 
ficam, no essencial, confinados aos limites da Fábrica de Cal. 
 
As principais medidas de minimização inseridas no projeto, nos programas de 
monitorização propostos e preconizadas para a fase de exploração abrangem: 
 

• Implementação dos vários sistemas de segurança já previstos em projeto; 
 

• Implementação das melhores técnicas disponíveis, ao nível da qualidade do ar, 
racionalização dos consumos e correta logística dos produtos e matérias-primas; 

 
• Implementação do Projeto de Integração Paisagística; 

 
• Adoção de um Plano de Monitorização para o ambiente sonoro e qualidade do ar; 

 
• Elaboração do Plano de Emergência Interno da Fábrica; 

 
• Adequada gestão dos resíduos produzidos na fase de exploração do projeto; 

 
• Formação dos trabalhadores e adoção de procedimentos de manutenção e 

operação adequados à instalação. 
 
 
As medidas de minimização propostas permitirão que o projeto em estudo venha a operar 
de forma eficaz, contribuindo igualmente para a manutenção da segurança e boa 
inserção ambiental da Fábrica de Cal. 
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Relativamente à fase de desativação do projeto, constata-se que os impactes são na 
generalidade reduzidos e moderados, ocorrendo também, para vários fatores ambientais, 
impactes nulos. No que respeita à qualidade do ar os impactes associados à desativação 
do projeto assumem-se como positivos e permanentes, enquanto que ao nível do uso do 
solo, emprego e atividades económicas os impactes são classificados como 
moderadamente negativos e permanentes. 
 
A Alternativa Zero, ou seja a não concretização do projeto, implica impactes negativos 
nomeadamente ao nível da geologia, uso do solo, recursos hídricos superficiais, flora e 
vegetação, paisagem, fatores socioeconómicos e ordenamento. 
 
De facto, a não realização do projeto da Fábrica de Cal da Maxieira da MicroLime – 
Produtos de Cal e Derivados, S.A. gera impactes negativos importantes em termos 
socioeconómicos, uma vez que elimina um potencial desenvolvimento humano e 
económico, que permitirá colmatar a falta de capacidade instalada em Portugal para a 
produção de cal. Adicionalmente, não se verificará a realização de um investimento 
significativo nem serão criadas condições que permitam a exportação de um produto de 
valor acrescentado, o que terá repercussões positivas na economia nacional. 
 
Globalmente, conclui-se que os impactes negativos do projeto são na generalidade 
reduzidos e controláveis, com a adoção das medidas de minimização recomendadas, 
apresentando-se o projeto como positivo no emprego e atividades económicas, no uso do 
solo, flora e vegetação e no ordenamento do território. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto da Fábrica de Cal da MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 
apresenta-se como um fator estratégico claramente positivo, que irá permitir dar resposta 
a uma necessidade nacional, contribuindo para colmatar a falta de capacidade instalada 
em Portugal para a produção de cal e consequentemente para o desenvolvimento da 
utilização deste produto que apresenta vantagens ambientais face a outros 
ambientalmente mais agressivos. 
 
Foi possível concluir que o projeto se insere nas figuras de ordenamento em vigor e será 
desenvolvido de modo a minimizar os impactes ambientais associados à sua exploração, 
integrando várias medidas que permitem atingir uma proteção ambiental adequada ao 
local e à região onde se insere, não pondo em risco qualquer valor ambiental relevante. 
 
Os impactes negativos identificados, quer para a fase de construção, quer para a fase de 
exploração, são minimizáveis com a adoção das medidas de minimização, algumas já 
preconizadas no próprio projeto e outras que estando definidas no Estudo de Impacte 
Ambiental serão implementadas no decorrer da fase de construção e exploração. 
 
O projeto apresenta-se muito positivo do ponto de vista socioeconómico pois permitirá a 
geração de postos de trabalho diretos e indiretos e o desenvolvimento das atividades 
económicas. 
 
Além disso, trata-se de um projeto que se insere claramente numa lógica de investimento 
utilizando as Melhores Tecnologias Disponíveis aplicadas ao sector da cal, apresentando-
se claramente positivo e com viabilidade ambiental.  
 
Finalmente, é ainda de salientar o facto do projeto agora em avaliação corresponder ao 
objetivo da Microlime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. ir de encontro a pretensões 
transmitidas pela Câmara Municipal de Ourém no sentido de implantar a Fábrica de Cal 
numa zona mais afastada do centro histórico de Fátima, mesmo após ter desenvolvido 
todos os procedimentos que lhe permitiram a obtenção da Licença Prévia de Instalação 
emitida pela Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, para implantação 
de uma Fábrica de Cal no concelho de Ourém e freguesia de Fátima. 
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