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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
do " Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira", em fase de Projeto de 
Execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao referido diploma, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) na qualidade de 
entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.)1 para efeitos de instrução do 
respetivo procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto de execução em 
causa. A DGEG é simultaneamente proponente do projeto, assumindo-se a ASSIMAGRA2 como responsável 
pela sua gestão. 

O projeto encontra-se abrangido pelo RJAIA ao abrigo da alínea do n. º 18, do Anexo I do diploma 
mencionado, respeitante a “Pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25 ha ou extração de 
turfa numa área superior a 150 ha”.  

Assim, dando cumprimento ao artigo 9.º do referido diploma, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, 
nomeou respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por representantes da própria APA, do Instituto 
de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDR Centro), e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo (CCDR LVT). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Sílvia Rosa, posteriormente substituída pela Eng.ª Sara Sacadura Cabral 

 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho   

 APA/ARH Tejo e Oeste – Dr.ª Tânia Pontes da Silva  

 ICNF – Dr. Manuel Duarte    

 DGPC – Dr.ª Ana Nunes   

 LNEG – Dr. Vítor Lisboa    

 CCDR LVT - Eng. João Gramacho   

 CCDR Centro – Eng.ª Madalena Ramos   

 APA/DGA-DAR – Eng.ª Maria João Leite   

A coordenação da CA contou ainda com a colaboração da Arqt.ª Vânia Vassalo. 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de dezembro de 2014, é da responsabilidade da empresa 
Visa Consultores, S.A., tendo sido elaborado entre setembro de 2011 e dezembro de 2014. É composto 
pelos seguintes volumes: 

                                                 

1 A Autoridade de AIA é a APA, I.P., considerando o definido na subalínea iv) da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro: "O projeto se situe em área sob jurisdição de duas ou mais Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR) 
2 A ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins representa as empresas que operam 
no Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira. 
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 Resumo Não Técnico  

 Relatório Síntese 

 Anexos 

 Desenhos 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de junho de 2017; 

 Resumo Não Técnico reformulado, datado de junho de 2017; 

 Elementos Complementares, datados de dezembro de 2017; 

 Elementos Complementares - 2, datados de Janeiro de 2018. 

 
O Estudo de Impacte Ambiental foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução, constituído pelo 
Projeto Integrado. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 
em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto da "Projeto Integrado do Núcleo de Exploração 
de Pedreiras de Pé da Pedreira" foi a seguinte: 

 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da Comissão de Avaliação. 

 Análise da conformidade do EIA. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou, em 28/07/2016, necessária a 
solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro, relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do 
Projeto; Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de 
minimização, planos de monitorização (Geral; Recursos Hídricos; Património Cultural; 
Socioeconomia; Qualidade do A e Ordenamento do Território). Foi ainda solicitada a reformulação 
do Resumo Não Técnico. 

 Submissão de Aditamento ao EIA em 16 de junho de 2017 e análise do mesmo pela CA.  

 Abertura de Audiência de Interessados da proposta de Desconformidade do EIA a 6 de julho de 
2017, por não terem sido cabalmente respondidos os aspetos que integravam o Pedido de 
Elementos Adicionais, designadamente, no que se refere ao Ambiente Sonoro e à Qualidade do Ar. 

 Envio, pelo proponente, em 6 de novembro das alegações à proposta de Desconformidade. 

 Análise da documentação remetida e Declaração da Conformidade do EIA, a 5 de dezembro de 
2017. 

 Solicitação de elementos complementares relativos ao Ambiente Sonoro e ao Ordenamento do 
Território a 5 de dezembro de 2017. Os mesmos foram entregues pelo proponente por comunicação 
datada de 20 dezembro de 2017. 

 Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto realizada nos dias 17 e 18 de janeiro 
de 2018, onde estiveram presentes os elementos que integram a CA e representantes do 
proponente e da equipa que elaborou o EIA.  

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 13 de dezembro 
de 2017 a 25 de janeiro de 2018. 

 Análise técnica do EIA, do respetivo aditamento e dos elementos complementares, bem como a 
consulta aos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os seus impactes e a possibilidade 
dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada 
tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Foi ainda tido em conta 
o parecer externo solicitado.  

 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 
viabilidade ambiental do projeto. 
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A informação apresentada nos capítulos 3 e seguinte foi retirada dos elementos apresentados no EIA, no 
Aditamento ao mesmo e restante informação disponibilizada. 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira localiza-se na União de 
freguesias de Arrimal e Mendiga do concelho de Porto de Mós e na freguesia de Alcanede do concelho de 
Santarém. Este núcleo situa-se em área abrangida pelo Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros e 
Sítio da Rede Natura 2000 “Serras de Aire e Candeeiros”. 

As localidades mais próximas são Pé da Pedreira, a 250m para Sul, Valverde a cerca de 1000 m a Oeste e 
Cabeça Veada, a 1200 m a Noroeste. 

3.2. ANTECEDENTES 

Como antecedentes deste processo importa mencionar o seguinte: 

• O Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POPNSAC), publicado 
pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 57/2010, de 12 de agosto, prevê no n.º 2 do artigo 
24º que “devem ser elaborados planos municipais de ordenamento do território visando o 
estabelecimento de medidas de compatibilização entre a gestão racional da extração de massas 
minerais, a recuperação das áreas degradadas e a conservação do património natural existente tendo 
em conta os valores e sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente”, como é o caso do 
núcleo de Pé da Pedreira (alínea c) do n.º 1 do artigo 24º da RCM anteriormente referida); 

• De igual modo, o n.º 3 do referido artigo 24º estipula que “sem prejuízo do disposto no número 
anterior, as áreas em causa podem ser abrangidas por projetos integrados, nos termos do Decreto-
Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 
de outubro”; 

• O Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 340/2007, de 
12 de outubro prevê, no seu artigo 35º a realização de um projeto integrado sempre que “…se mostre 
de interesse para o racional aproveitamento de massas minerais em exploração ou para a boa 
recuperação das áreas exploradas …” No referido artigo indica-se que o referido plano pode ser de 
iniciativa da entidade licenciadora ou dos interessados e que “… ouvidas as entidades que aprovam o 
plano de pedreira, [se convide] … os titulares de pedreiras confinantes ou vizinhas a celebrarem acordo 
escrito, de cujos termos resulte a realização de um projeto integrado que preveja os moldes de 
exercício das atividades e a adaptação dos respetivos planos de pedreira com vista a assegurar o 
desenvolvimento coordenado das operações individualizadas de cada pedreira”. 

• Neste âmbito, foi apresentada pela ASSIMAGRA uma candidatura ao Programa Operacional Fatores de 
Competitividade (COMPETE) no âmbito do “Projeto-âncora - Sustentabilidade Ambiental da Indústria 
Extrativa”, onde se enquadra o projeto “Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário 
Estremenho” (COMPETE - SIAC - AAC nº 01/SIAC/2011 - Projeto nº 18640 – ASSIMAGRA); 

• O projeto de Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa tem por objetivo planificar territorial e 
ambientalmente a área extrativa no Maciço Calcário Estremenho especificamente em cinco áreas de 
Intervenção Específicas definidas no Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Serra de Aire e 
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Candeeiros (POPNSAC) nas quais se inclui a Área de Incidência Específica (AIE) de Pé da Pedreira. O 
projeto foi desenvolvido em três fases: 

 
Fase 1 - Situação de Referência que envolveu a caracterização ambiental e socioeconómica do 

espaço; 
Fase 2 - Desenvolvimento de um modelo concetual de gestão dos resíduos das explorações 

articulado com as restrições de natureza ambiental existentes; 
Fase 3 - Proposta de Ordenamento e Gestão Territorial dos Núcleos Extrativos e do Modelo de 

Gestão de Resíduos. Estão neste âmbito a ser elaborados: 
 

 Um Plano de Gestão dos Resíduos de Extração (PGRE), que tem como objeto os resíduos 
de extração produzidos e a produzir nas AIE e ainda os resíduos não mineiros, produzidos 
nas operações acessórias; 

 Oito Planos Municipais de Ordenamento do Território, na forma de Plano Intervenção de 
Espaço Rústico (PIER), relativos às AIE de Pé da Pedreira, de Cabeça Veada e Portela das 
Salgueiras (que abrangem dois concelhos) e ainda as AIE de Codaçal e Moleanos. Estes 
planos municipais de ordenamento do território, foram elaborados nos termos do Decreto-
Lei nº 46/2009 de 20 de fevereiro que altera o Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de setembro, 
para cinco das Áreas de Intervenção Específicas previstas no artigo 24º da RCM n.º 
57/2010; de 12 de agosto, onde se incluí a AIE da Portela das Salgueiras. 

  As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e de Lisboa e Vale 
do Tejo respetivas realizaram já as Conferências Procedimentais previstas no artigo 86º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

 Oito Avaliações de Ambiental Estratégica relativas aos oito PIER. Na elaboração do Plano 
de Intervenção em Espaço Rural (PIER) de Pé da Pedreira foi solicitada às Entidades com 
Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) pareceres sobre o âmbito da avaliação 
ambiental e o alcance da informação a incluir (fevereiro de 2014). Foi também elaborado 
o Respetivo Relatório Ambiental e solicitada a pronúncia das ERAE, em outubro de 2017.  

 Cinco Projetos Integrados, um para cada uma das AIE (Codaçal, Pé da Pedreira, 
Moleanos, Cabeça Veada e Portela das Salgueiras). Salienta-se que a área do Projeto 
Integrado abarca o Núcleo de Pé da Pedreira tal como esta se encontra definida no Plano 
de Ordenamento do Serras de Aire e Candeeiros, mas não é inteiramente coincidente, 
uma vez que foram incluídas áreas exteriores, confinantes com a Área de Intervenção 
Específica (AIE) onde se encontra identificado o recurso mineral com aptidão ornamental 
e o uso é compatível com a indústria extrativa, de acordo com o Plano de Ordenamento 
do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; se encontram identificadas áreas 
intervencionadas que serão sujeitas a recuperação no âmbito do Plano Integrado e se 
encontram pedreiras de calçada, excluídas do Plano Integrado por terem sido 
anteriormente sujeitas a avaliação de Impacte Ambiental conjunto de acordo de acordo 
com diploma específico. 

 
 Cinco Estudos de Impacte Ambiental, para cada um dos cinco Projetos Integrados 

(Codaçal, Pé da Pedreira, Cabeça Veada e Portela das Salgueiras e Moleanos). 
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3.3. OBJETIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Neste âmbito, o Projeto Integrado (PI) tem como objetivo geral a planificação territorial e ambiental da 
atividade extrativa que decorre no Núcleo de Exploração de Pé da Pedreira, onde são extraídas, 
maioritariamente, rochas ornamentais com características tecnológicas e estéticas que lhes conferem 
grande aceitação no mercado interno e externo e matéria-prima para produção de cal. Para além do 
ordenamento da lavra, o Projeto Integrado procura criar condições para a reabilitação e posterior 
reconversão de uso do solo atualmente afeto a industria extrativa. Desta forma, procura conciliar e otimizar 
os diferentes Planos de Pedreira, adaptando-os, quando necessário, para que integrem linhas orientadoras 
comuns de aproveitamento racional do recurso e de compatibilidade ambiental. 

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, aprovado o projeto integrado, os exploradores instalados ou a instalar na área objeto de 
projeto integrado devem apresentar à entidade licenciadora o plano de pedreira, devidamente adaptado, 
relativo à área de que são titulares, e respetivo programa trienal acompanhado de memória descritiva 
relativa ao acerto dos trabalhos de desmonte com implicação em trabalhos adjacentes nas pedreiras 
contíguas ou confinantes. Isto é, mantem-se as obrigações do explorador na sua área de exploração, 
ocorrendo o licenciamento próprio de cada uma das pedreiras. Nos diplomas mencionados, determina-se 
que os exploradores instalados ou a instalar na área objeto de projeto integrado estão obrigados ao 
cumprimento das condições que vierem a ser previstas na DIA do PI. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto Integrado visa definir as regras de exploração e recuperação paisagística para este núcleo de 
pedreiras vizinhas ou confinantes, recorrendo as “Melhores Técnicas Disponíveis” e acautelando o bom 
aproveitamento do recurso. 
 
 Inclui os seguintes documentos: 
 

• Plano de Lavra 

• Plano de deposição de resíduos de exploração 

• Plano de Segurança e Saúde 

• Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

4.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Plano Integrado do Núcleo de Exploração de Pé da Pedreira tem uma área de 13 738 500 m2 abrangendo 
o núcleo de Pedreiras do Pé da Pedreira uma área de 391 hectares (66 ha no concelho de Porto de Mós e 
325 ha no concelho de Santarém). Esta discrepância tem a ver com o facto de o Projeto Integrado não 
incluir as pedreiras de calçada3 e integrar uma área parcialmente exterior à AIE – o Cabeço da Giesteira. 

A AIE de Pé da Pedreira tem três zonas de explorações: 

 Pedreiras de calçada a Norte e metade Este. 

 Extração de blocos a Oeste 

 Extração de blocos e rocha industrial (cal) a Sudoeste. 

O projeto inclui 384 explorações (32 empresas) de calcário ornamental (designado Moca Creme e explorado 
sob a forma de blocos e calçada5) e duas de rocha industrial destinada ao fabrico de cal.  

Exceto a pedreira Vale Madeiros, todas as outras estão licenciadas, quinze (15) das quais já anteriormente 
sujeitas a procedimento de AIA. 

 

PEDREIR
A N.º 

 

NOME DA PEDREIRA EMPRESA DIA 

6766 Pia do Zé Gomes  Candipedra - Stones de Portugal, Lda.  Sem informação 
 

5525 Covão Grande  Sopedreiras da Mendiga Lda.  08/03/2007 
 

6232 Covão Grande n.º 2  Airemármores - Extração de Mármores 
Lda.  

08/03/2007 

6699 Pedreira Covão Grande 
(Não está identificada na 
figura)  

MOCA STONE S.A.  20/03/ 2013 

                                                 

3 As explorações de Pedreira de Calçada foram sujeitas ao procedimento de avaliação de impacte ambiental “Explorações de Pedra 
de Calçada à Portuguesa e de Laje do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros em 2006 de acordo com o Despacho Conjunto 
n.º 106/2004, de 27 de fevereiro.  
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PEDREIR
A N.º 

 

NOME DA PEDREIRA EMPRESA DIA 

5516 Vale dos Sobreiros  Gaspares-Extração e Transformação 
Mármores Lda.  

08/09/2013 

5535 Vale dos Sobreiros nº 4  Ferrarias Lda.  Desconforme 
 

5693 Vale dos Sobreiros nº 5  Mármores Ferrar Lda.  Sem Informação 
 

6125 Vale da Relvinha nº 3  Marmorimal Lda.  Sem Informação 
 

6480 Relvinha n.º 8  Mármores Rosal Lda  Sem Informação 
 

6712 Cabeço da Giesteira  LIMESTONE-Extracção e Comércio de 
Mármores Lda.  

25/10/2010 

5464 Pia do Zé Gomes  MOCAMAR - Mármores de Alcanede Lda.  09/03/2011 
 

5493 Pia do Zé Gomes (PM2)  PEDRAMOCA - Sociedade Extrativa de 
Pedra, Lda.  

Sem Informação 

5609 Cheira  Grupo Frazão-Extração e Comercialização 
de Rochas Lda.  

Sem Informação 

6620 Vale da Relvinha n.º 4  PEDRAMOCA - Sociedade Extrativa de 
Pedra, Lda.  

17/04/2008 

5527 Relvinha n.º 7  RELVIMOCA - Extração de Blocos de 
Pedra Lda.  

Sem Informação 

6586 Vale dos Sobreiros nº 3  João Manuel Frazão  Sem Informação 
 

6614 3 PP Cheira, Pia do Zé 
Gomes  

SOLANCIS - Sociedade Exploradora de 
Pedreiras S.A.  

29/03/2008 

5400 Chão das Mós  José Manuel Ribeiro Rodrigues  Sem Informação 
 

5494 Relvinha n.º 6  RELVICREME-Sociedade Exploradora de 
Pedreiras Lda.  

Sem Informação 

3350 Moka Creme  RUIPEDRA- Industria Extração e 
Transformação Pedra Lda.  

Sem Informação 

6121 Vale dos Sobreiros n.º 1  FRAZÃO & ROSÁRIO - Extração de 
Calcários Lda.  

Sem Informação 

6411 Vale dos Sobreiros n.º 2  Celestino Ribeiro & Filhos, Lda.  Sem Informação 
 

5443 Relvinha n.º 5  GRUPO FRAZÃO-Extração 
Comercialização de Rochas Lda.  

Sem Informação 

5622 Moka Creme nº 8  FARPEDRA- Exploração de Pedreiras Lda.  Sem Informação 
 

6490 Carril nº 2  PEDRAMOCA - Sociedade Extrativa de 
Pedra, Lda.  

Sem Informação 

6388 Pedra das Mós  GRUPO FRAZÃO-Extração e 
Comercialização de Rochas Lda  

Sem Informação 

5496 Vale da Relvinha  FRAZÃO & ROSÁRIO - Extração de 
Calcários Lda.  

26/07/2007  

6179 Relvinha nº 1  LUSICAL - Companhia Lusitana de Cal 
S.A.  

Sem Informação 

5492 Filipedra nº 1  Pedra de Toque - Materiais de 
Construção Lda.  

11/11/2010  
11/11/2014 

5480 Carril (PM 1)  PEDRAMOCA - Sociedade Extrativa de 
Pedra, Lda.  

Sem Informação 

3662* Moca Creme nº2  GRUPO FRAZÃO - Extração e 
Comercialização de Rochas Lda  

Sem Informação 

6180 Relvinha nº 2  LUSICAL - Companhia Lusitana de Cal 
S.A.  

22/09/2008 
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PEDREIR
A N.º 

 

NOME DA PEDREIRA EMPRESA DIA 

5523 Vale da Relvinha nº 2  MOCAMAR - Mármores de Alcanede Lda.  09/05/2012 
 

5045 Moca Creme Pedreira P1  LUSICAL - Companhia Lusitana de Cal 
S.A.  

06/01/2005 

4909 Chainça n.º 4  CALCIDRATA - Indústrias de Cal S.A.  06/01/2005 
 

5512 Chainça n. 5  Calcários da Serra do Alecrim - 
C.A.L.S.A.L. Lda  

09/02/2015 

5444 Vale das Pombas  Manuel Martins Caetano, Herdeiros  Sem Informação 
 

6739 Moca Medeiros (Não está 
identificada na figura.)  

Telmo Duarte - Comércio de Pedras 
Naturais, Sociedade Unipessoal Lda.  
 

Sem Informação 

6707 Vale dos Sobreiros nº 6  Alfredo Venâncio Gaspar  Sem Informação 
 

Sem 
licença 

Pedreira Vale Madeiros  RELVICREME- Soc. Exploradora de 
Pedreiras, Lda.  

26/10/2015 

 
4.1.1.  Plano de Lavra 

O Projeto integrado tem como objetivo a integração das operações de lavra e de recuperação paisagística 
para este núcleo de pedreiras.  

O plano de lavra prevê: 

 Uma área de escavação de 355,8 hectares com cotas máximas a rondar os 460m, não estando 
previstas zonas de defesa (10m) aos prédios vizinhos exceto para aqueles que não sejam alvo de 
exploração; 

 Uma área de 35 hectares de escombreiras a valorizar, que terão de ser removidas por haver 
recursos mineral subjacente sendo o destino dos estéreis a recuperação paisagística ou a produção 
de agregados e cal; 

 9 Hectares de escombreiras em recuperação paisagística, correspondendo a pedreiras de calçada, 
em fase de modelação topográfica (enchimento) no âmbito da sua recuperação, ou abandonadas; 

 Uma zona de proteção às cavidades cársicas de 2, 4 hectares uma vez que foram identificadas 
três cavidades na área do projeto não sendo permitida a exploração num raio de 50 m a contar 
desses locais, não estão previstas áreas para novas escombreiras ou o aumento do volume das já 
existentes privilegiando-se a sua valorização. 

A área do projeto é atravessada por dois caminhos públicos asfaltados estando prevista a sua manutenção 
e constituída a respetiva área de defesa de 15m. 

Existem também várias linhas elétricas que serão relocalizadas de acordo com as lavras das explorações. 

As reservas de calcário ornamental do Núcleo estimam-se em 59 533 400 m3 sendo as reservas úteis cerca 
de 50% ou seja 29 766 700 m3. Os estéreis existentes em escombreira compreendem 1 412 700 m3 
estimando-se que venham a ser produzidos 29 766 700 m3. O total de estéreis perfaz 39 235 000 m3 ou, 
entrando em cota com o empolamento (1,25), cerca de 50 456 450 m3. 

Quanto ao calcário industrial para fabrico de cal as reservas serão cerca de 32 761 800 m3 sendo as reservas 
úteis 95% ou seja 31 123 700 m3. Os estéreis a produzir serão cerca de 682 500 m3 que, com o 
empolamento ascendem a cerca de 853 100 m3. 
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Prevê-se a produção total de 51 309 550 m3 de resíduos6 tendo em conta o fator de empolamento.  

Tendo em conta a produção anual de 330 000 m3/ano de blocos prevê-se uma vida útil de 90 anos para o 
calcário ornamental. A produção de rocha industrial está dependente da atividade das pedreiras deste tipo 
de calcário e dos estéreis produzidos nas explorações de rocha ornamental. Contudo, tendo em conta uma 
produção anual de 500 000 toneladas/ano estima-se que a exploração se prolongue por cerca de 62 anos. 
Prevê-se a manutenção de cerca de 200 postos de trabalho. 

Exploração de Blocos 

A exploração continuará a fazer-se a céu aberto em flanco de encosta e em profundidade por degraus 
direitos com bancadas de 15m de altura e patamares de 15m de largura e uma inclinação de 90º. As 
rampas de acesso aos pisos terão uma largura de 10m e uma inclinação de 6º. 

Na configuração final as bancadas terão uma altura média de 10 metros exceto nos casos em que confinem 
com outras pedreiras. 

O método de exploração compreenderá as seguintes operações: 

• Desmatação e decapagem com escavadoras e dumpers; 

• Desmonte com recurso a explosivos para desmontar zonas de calcário sem aptidão ornamental 
(uso esporádico). 

• Perfuração para definir a dimensão do bloco a desmontar. 

• Corte do calcário ornamental em talhadas, com recurso a máquinas de fio diamantado ou a 
roçadoras de bancada, ou utilizando a fracturação natural do maciço rochoso; 

• Derrube da talhada de calcário com recurso a almofadas hidráulicas e escavadoras sobre cama de 
terra, escombros ou pneus. 

• Esquartejamento com monolâminas ou máquinas de monfio transformando os blocos em 
paralelepípedos com faces mais ou menos regulares; 

• Remoção e encaminhamento dos blocos para o respetivo parque, onde serão armazenados em 
pilhas com um máximo de três blocos empilhados deixando zonas de passagem para pessoas e 
equipamentos) e dos resíduos de extração para valorização (britagem ou expedição para produção 
de agregados ou cal no exterior), recuperação paisagística ou escombreira temporária ou definitiva. 

• Expedição dos blocos por camião.   

Calcário para fabrico de cal 

Método de Exploração 

• Desmatação e decapagem – desmatação e remoção de terras armazenadas em pargas utilizado 
escavadoras e dumpers. 

• Desmonte – desagregação do maciço por explosivos compreendendo a perfuração para colocação 
dos explosivos, o carregamento ou seja a colocação dos explosivos e a detonação.  

• Remoção – Carregamento do material em dumpers recorrendo a pás carregadora frontais 

• Transporte – do calcário para a instalação de britagem.  
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• Tratamento – A fragmentação do calcário é feita em britadores e moinhos. A classificação /seleção 
dos agregados e rejeitados (essencialmente argilas) é feita por baterias de crivos. Todo o processo 
é realizado a seco.  

• Expedição – transporte o material em camião. Prevê-se que o n.º de camiões/hora seja de 19. O 
acesso ao núcleo encontra-se asfaltado, acedendo-se ao mesmo ao km 27,7 da EN 362 que liga 
Alcanede a Porto de Mós tomando a a EM 1314 e entroncando a 800 m numa via a Norte. 

Prevê-se a relocalização de acordo com a lavra dos caminhos interiores que permitem o acesso às diferentes 
explorações. 

As instalações de apoio incluem unidades de britagem e classificação, unidades de transformação de blocos, 
escritórios, oficinas, ferramentarias /armazéns, depósitos de combustível, estacionamento, instalações 
sociais, existentes em cada exploração serão mantidos podendo eventualmente ser relocalizados para 
melhor gestão da exploração. 

Cada exploração deverá prever uma zona de deposição de pargas de terra vegetal resultantes da 
decapagem prévia ao início da lavra, cuja localização dentro da área de exploração será gerida de acordo 
com a lavra e a recuperação paisagística. O período de laboração irá decorrer, em turno de oito horas 5 
dias por semana 12 meses por ano. 

A água necessária às unidades de transformação e serragem da pedra será assegurado por depósitos / 
cisternas instalados em cada uma das pedreiras abastecidos a partir de captações privadas ou rede pública. 
Esta água servirá também para rega dos acessos. 

A energia elétrica para as explorações é fornecida por postos de transformação ou geradores. O gasóleo 
para abastecimento dos equipamentos móveis e geradores é assegurado por depósitos existentes nas 
pedreiras ou autotanques. O abastecimento é feito por fornecedores, devendo as zonas de abastecimento 
ser impermeabilizadas e dotadas de sistema de recolha de águas que as encaminhe para separador de 
hidrocarbonetos. Para os autotanques deve ser colocado um tabuleiro metálico no solo debaixo do ponto 
de abastecimento.  

Embora a drenagem das águas pluviais se faça naturalmente através das fraturas do maciço rochoso 
deverão ser criadas na envolvente das cortas das pedreiras valas de drenagem periféricas, adaptando-se á 
lavra, que promovam a infiltração lateral e o escoamento para o sistema de drenagem natural.  

As instalações sociais deverão drenar os esgotos domésticos para fossas estanques. 

 
4.1.2. Plano de deposição de resíduos 

Foi elaborado um Plano de Deposição de resíduos com o objetivo de promover a sua gestão, 
compatibilizando as tarefas de deposição com as atividades de lavra e de recuperação paisagística.   

Os resíduos de extração correspondem a: 

 Solos e rochas (terras vegetais) a decapar e a preservar em pargas para posterior aplicação na 
recuperação paisagística. 

 Blocos de pedras que resultam do esquartejamento e esquadriamento das talhadas ou corte de 
pedra nas pedreiras de laje. 

 Lamas de corte e serragem de pedra decorrentes das partículas finas do corte da rocha ornamental 
com a água de arrefecimento das máquinas de corte. 
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Os estéreis (rochas sem aptidão ornamental) serão enquadrados no processo de recuperação paisagística 
(cerca de 90%) (modelação topográfica dos vazios de exploração das áreas já exploradas ou valorizados 
como subprodutos (cerca de 10%). Poderá utilizar-se os estéreis nas pedreiras em recuperação paisagística 
ou abandonadas designadamente as pedreiras de calçada.  

O volume total de estéreis será de 51 309 550 m3 prevendo-se a utilização de 44 918 600 m3 em operações 
de modelação e 6 390 950 m3 a valorizar (cal e agregados). 

A modelação será feita de acordo com o plano ambiental e de recuperação paisagística. 

A deposição de resíduos é feita em escombreiras estando ainda prevista a construção de bacias de lamas 
para armazenar temporariamente os resíduos de corte e serragem de pedra devendo o seu licenciamento 
ocorrer no Âmbito do licenciamento da pedreira onde serão instaladas. 

A sua valorização será feita através da sua utilização na recuperação paisagística enquanto materiais de 
modelação topográfica das pedreiras prevendo-se a utilização de cerca de 4 296 300 m3 de estéreis e, para 
produção de agregados e cal cerca de 9 426 000 m3. 

A modelação topográfica com os estéreis pretende incrementar a estabilidade dos taludes de escavação e 
enquadrar as áreas intervencionadas na paisagem envolvente permitindo ainda criar as condições para 
desenvolver as plantações e sementeiras previstas no plano de recuperação paisagística.  

 
4.1.3. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

Este Plano pretende orientar de forma faseada e integrada a recuperação e integração paisagística das 
áreas de lavra minimizando as consequências da exploração e desativação. 

Para o núcleo propõe-se a reabilitação, ou seja, a criação de um ecossistema alternativo compatível com a 
envolvente.  

A primeira fase – modelação - tem por objetivo suavizar a topografia. Posteriormente, essas áreas serão 
revestidas de uma camada de terra vegetal e efetuada sementeiras e plantações. 

São propostas duas soluções diferentes. Assim, para a área Norte recorre-se à modelação por enchimento 
quase completo. Presume-se que se refere à zona Oeste que, de acordo com a descrição apresentada na 
p. II-23 esta área corresponde à exploração de blocos uma vez que a zona Norte corresponde às pedreiras 
de calçada. 

Nos taludes virados a Oeste será realizado um encosto de terras no tardoz dos taludes permitindo a 
implantação e desenvolvimento da vegetação. 

Para a área Sudoeste, onde se exploram blocos e calcário industrial, preveem três formas diferentes de 
modelação: 

 Estabilização dos taludes dada a presença de habitações e vias de comunicação. O piso base será 
preenchido até à cota 280 criando-se um talude suave com os estéreis.   

 Os taludes orientados a Sul e Sudoeste ficarão com a configuração final de exploração constituindo 
assim escarpas para instalação da avifauna e flora rupícola. Serão apenas criadas pequenas fendas 
reentrâncias e orifícios nas paredes rochosas. 

 Nos outros taludes propõe-se o encosto de terras no tardoz para suporte da vegetação. 

Depois da modelação será efetuada uma mobilização do solo com 0,30 cm de profundidade por ripagem 
ou lavoura antes de espalhar a terra vegetal. 
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A segunda fase consiste na colocação da terra vegetal com cerca de 0,10 cm. A terra resultante da operação 
de decapagem deverá, preferencialmente, ser colocada imediatamente nas áreas em recuperação. Não 
sendo possível deverá ser armazenada em pargas em local que as salvaguarde da lavra. Estas devem ser 
estreitas, comprida e com uma altura inferior a 2m e com uma superfície ligeiramente côncava que permita 
a infiltração de água. A parga deve ser semeada de tremocilha no outono ou abóbora no verão, para evitar 
a presença de infestantes. 

Face à reduzida espessura dos solos no local e à deposição de parte dessas terras com os estéreis a 
quantidade de terras disponível não permitirá conseguir o seu espalhamento com a espessura prevista de 
0,10cm. Nesses casos deverão ser colmatadas com estéreis de granulometria mais fina que irão evoluir 
para solo, atuando a vegetação como acelerador.  

Propõe-se a criação de grandes áreas de prado semeado na zona central e extremo Sul para alimentação 
de aves. 

A drenagem será a projetada para a fase de lavra e deposição. (valas de drenagem periféricas). 

A terceira fase consistirá na fertilização dos solos passando-se então à fase de plantação e sementeira de 
espécies locais com boa adaptação e pouca manutenção. 

Este plano será implementado de forma faseada: 

Recuperação inicial  

Aplicada a todas as áreas, dentro e fora do perímetro da AIE do Pé da Pedreira, que tenham sido exploradas 
anteriormente e que já não sejam alvo de exploração integrando as antigas escombreiras e áreas de lavra. 
Essas áreas serão recuperadas através de trabalhos de modelação topográfica, com vista a suavizar os 
taludes existentes, bem como revestimento vegetal, nomeadamente, sementeiras e plantações integrando-
as na recuperação proposta para a restante área de projeto. 

Recuperação Intermédia 

Nesta fase prevê-se que, assim que a lavra atinja as cotas finais num determinado local, se proceda à sua 
modelação final para ajustamento de pormenor às cotas previstas e recuperação paisagística 
(espalhamento da terra viva e sementeiras e plantação das espécies propostas). 

Conservação e manutenção 

Na fase de desativação da pedreira terão lugar as operações de manutenção e conservação da vegetação, 
prolongando-se por um período de 2 anos e incluindo ações de rega, ceifa, fertilização, ressementeira, 
retancha e desbaste. 

Desativação  

Nesta fase irá proceder-se ao desmantelamento dos anexos da pedreira - instalações industriais, sociais, e 
remoção de equipamentos móveis e fixos, depósitos de combustível, geradores, postos de transformação, 
fossas estanques e outros existentes em cada uma das pedreiras. Promover-se-á em seguida a 
descompactação do solo, o espalhamento de terra viva e a recuperação paisagística de acordo com o PARP. 
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4.2. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

Consistindo o projeto na exploração de massas minerais está condicionado pela localização do recurso pelo 
que não foram estudadas alternativas de localização. Assim foi apenas tida em conta a alternativa zero de 
não implementação do projeto, considerando-se que neste caso a situação atual se manteria. 
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5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

Importa desde logo ressalvar o facto do PIER de Pé da Pedreira, plano que enquadra o presente PI, não 
estar até à data aprovado. Esta questão assume particular relevância para a avaliação dado que não só 
inverte a ordem coerente da hierarquia dos vários níveis de avaliação ambiental como impede a adequada 
articulação entre o presente procedimento de AIA e o exercício de planeamento que o deveria ter precedido. 

Acresce ainda que PI só poderá avançar após aprovação e publicação do PIER em Diário da República, pelo 
que será necessário, articular a avaliação em causa com o plano que vier a ser publicado.  

Apesar da limitação acima referida, procedeu-se à avaliação do projeto. Tendo em conta a tipologia do 
mesmo, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a natureza dos aspetos ambientais 
associados, destacaram-se as seguintes vertentes de avaliação: Geologia, geomorfologia e recursos 
minerais, Recursos hídricos, Sistemas ecológicos, Solos e uso do solo, Socioeconomia, Qualidade do Ar, 
Ambiente Sonoro, Património cultural, Gestão de Resíduos, Ordenamento do Território e Condicionantes, 
Plano de Pedreira – Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística. 

Nos pontos seguintes sintetizam-se os principais resultados da apreciação desenvolvida em cada uma das 
referidas vertentes, os quais tiveram como principal suporte a informação constante no EIA e nos respetivos 
aditamentos, bem como nas várias peças que constituem o projeto integrado. 

5.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE 

5.1.1 Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

Geologia e Geomorfologia 

Regionalmente, a área em estudo situa-se na Bacia Lusitaniana, sub-bacia de Bombarral-Alcobaça, no 
Maciço Calcário Estremenho (MCE) que constitui o mais importante maciço calcário do país e se destaca do 
resto da bacia devido às suas caraterísticas litológicas e estruturais. O MCE corresponde a uma unidade 
geomorfológica sobrelevada relativamente às regiões circundantes por efeito de esforços tectónicos 
compressivos de idade cenozoica. Estes esforços conduziram à reativação de acidentes tectónicos antigos 
que o compartimentam e delimitam segundo três direções preferenciais: NNE-SSW, NE-SW e NW-SE. Para 
além destes acidentes, o MCE mostra-se afetado por dobramentos suaves, de fraca amplitude, e por uma 
rede de fracturação mais ou menos intensa segundo as direções referidas. As rochas aflorantes no MCE 
distribuem-se, em termos de idade, desde o Jurássico Inferior ao Cretácico. Contudo, a maior parte da sua 
extensão é ocupada por formações carbonatadas do Jurássico Médio e Superior. A área do PI de Pé da 
Pedreira enquadra-se geologicamente no extremo sudoeste do Planalto de Sto. António (região central do 
MCE), cujos limites coincidem quase na totalidade, com grandes falhas. Nele afloram calcários do Jurássico 
Inferior ao Superior, mas os do Jurássico Inferior e do Jurássico Superior, afloram em áreas restritas (fora 
da PI), nos extremos setentrional e meridional, respetivamente. O PI de Pé da Pedreira abrange 
essencialmente a unidade Membro de Pé da Pedreira (Batoniano superior), que integra a Formação de 
Santo António – Candeeiros (Batoniano-Caloviano) e interdigita-se diacronicamente com os calcários da 
Formação de Serra de Aire (Batoniano). Na região de Pé da Pedreira este Membro apresenta-se lenticular, 
com disposição em camadas sub-horizontais. Salienta-se a ocorrência de uma estrutura filoniana orientada 
WNW-ESE (Filão de Valverde), que se enquadra nas falhas e filões orientados NW-SE, que estruturam 
transversalmente o Planalto de Santo António. No bordo ocidental deste planalto destaca-se a falha da 
Mendiga, com orientação NNE-SSW. 
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De acordo com a metodologia adotada para o conhecimento e caracterização do substrato geológico, na 
área do PI do Pé da Pedreira ocorrem da base para o topo, as seguintes unidades litostratigráficas temáticas 
ou litótipos: Vidraços da Base (a topo diferenciam-se os Calcários Ornamentais da Base), Calcários 
Ornamentais (por variação lateral de fácies diferenciam-se, Vidraços Intermédios e Sardão ou Perlina) e 
Vidraços do Topo. Os Calcários Ornamentais, com uma espessura máxima a rondar os 40 m têm 
correspondência com o Membro de Pé da Pedreira (Calcários de Pé da Pedreira). Assentam sobre os 
Vidraços da Base e o contato entre ambas as unidades é, em geral, brusco. Sobre eles assentam os Vidraços 
do Topo. Assim, os Calcários Ornamentais constituem uma unidade lenticular onde a passagem lateral para 
os calcários da Formação de Serra de Aire ocorre de modo abrupto, de tal modo que nas áreas envolventes 
ao contato entre ambas as unidades, os Calcários Ornamentais estão lado a lado com os da Formação de 
Serra de Aire, segundo um plano subvertical ao longo de quase toda a sua espessura.  

A Carta Neotectónica de Portugal Continental na escala 1:1.000.000 mostra que os principais acidentes 
condicionadores da sismicidade nesta região são a Falha do Vale Inferior do Tejo e a falha da Nazaré. A 
região do MCE, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 
integra-se na Zona de Sismicidade B, correspondente a um coeficiente de sismicidade de 0,7. Este valor 
pode interpretar-se como uma zona de perigosidade sísmica relativamente elevada, mas os riscos 
associados a esta perigosidade estão muito relacionados com a vulnerabilidade dos centros urbanos e 
estruturas edificadas, sendo que a região do MCE apresenta essencialmente características rurais, com 
baixa densidade populacional e núcleos urbanos de reduzida dimensão. 

O MCE corresponde a uma macrounidade geomorfológica constituída essencialmente por rochas calcárias 
que se elevam acima da Bacia Terciária do Tejo, da Plataforma Litoral e da Bacia de Ourém, que se 
encontram na envolvente. A morfologia do maciço está condicionada pela natureza calcária das rochas que 
o compõem e pela movimentação tectónica das diversas falhas que o afetam resultando três regiões 
elevadas distintas (Serra dos Candeeiros a Oeste, Planalto de Santo António, onde se localiza o PI do Pé 
da Pedreira, e planalto de São Mamede a Este), separadas por duas depressões alongadas (Depressão da 
Mendiga alinhada segundo NNE-SSW e depressões de Alvados e de Minde, segundo NW-SE).  

A morfologia cársica caracteriza de modo marcante o MCE, com uma grande diversidade de estruturas. As 
formas de exocarso mais frequentes e notórias são as depressões fechadas de tipo dolina ou uvala, os 
poljes, os vales secos, os extensos campos de lapiás e também paleorelevos, como sejam os Vales 
Suspensos da Serra dos Candeeiros.  

A rede de drenagem superficial é praticamente inexistente. Predomina a drenagem subterrânea, que se 
realiza por uma também grande diversidade de formas, desde pequenas fissuras a largas galerias 
subterrâneas, de que são testemunho as conhecidas grutas que ocorrem neste maciço. 

Relativamente a valores geológicos com interesse conservacionista (Património Geológico / 
Geomorfológico), na área do PI do Pé da Pedreira e envolvente próxima foram identificados os seguintes 
valores (referidos no Anexo I do POPNSAC): Pia do Zé Gomes e Algar do Avião na área do PI; Dolina do 
Funil de Vale do Mar, Icnitos do Algar dos Potes, Icnitos do Vale dos Meios, Algar das Gralhas I, Algar das 
Gralhas VII, Lápias do Cabeço das Fontes e Pias do Cabeço das Fontes. 

Na área a intervencionar no âmbito do PI de Pé da Pedreira os impactes expetáveis sobre a geologia e 
geomorfologia relacionam-se com a desmatação, decapagem e com o desmonte refletindo-se em:  

 processos erosivos resultantes de ações como a remoção do coberto vegetal e das terras de 
cobertura, com impactes considerados negativos, prováveis, permanentes, irreversíveis, diretos, de 
magnitude reduzida e pouco significativos; 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2877 

 

Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira 18 
Projeto de Execução 

 

 destruição do modelado cársico, cujo impacte negativo permanente dependerá da estrutura em 
causa, sua extensão, potencial valor como património geológico e da eficácia das medidas tomadas 
para acautelar a sua destruição (está prevista a monitorização das frentes de lavra);  

 destruição das formações geológicas, que constituirá um impacte negativo permanente pouco 
significativo, dado aquelas não constituírem valores geológicos a preservar nem formações raras, 
como é o caso do património geológico valorado como médio/ baixo e o património geológico 
valorado como alto. Por outro lado, as formações geológicas valoradas como excecional, presentes 
na área do PI do Pé da Pedreira serão preservadas e classificadas como áreas para a conservação 
do património geológico, pelo que se considera que este é um impacte positivo, permanente e 
significativo. No respeitante a cavidades cársicas, para assegurar a sua não afetação, estabelece-
se um perímetro de proteção com um raio de 50 m à volta de todas as cavidades identificadas; as 
cavidades valoradas como excecionais, assim como o seu perímetro de proteção, não poderão ser 
afetadas; as cavidades valoradas como altas, assim como o seu perímetro de proteção, poderão 
ser afetadas, mediante a aplicação de medidas compensatórias. Estabeleceu-se a realização de um 
Plano de monitorização das vibrações decorrentes do uso de explosivos, para aferir do possível 
impacte nas cavidades classificadas como excecionais, localizadas na área do PI. Na área em estudo 
não irá ser afetado qualquer geossítio ou sítio de interesse cultural, constantes do Anexo I do 
POPNSAC; 

 modificação do relevo superficial, com impacte permanente significativo e criação de depósitos de 
estéreis temporários a serem utilizados na recuperação paisagística, a que estão associados 
impactes negativos pouco significativos (por serem temporários); a criação de depósitos definitivos 
na modelação da zona Sul, também para recuperação paisagística gerará impactes negativos 
permanentes, mas pouco significativos; 

 instabilidade e subsidência do maciço, relacionados com a alteração de relevo resultante das 
atividades extrativas, tendo implicações diretas na segurança de pessoas, animais e bens, com 
impacte direto, negativo. Os impactes expetáveis na área Sul do PI serão permanentes, uma vez 
que as operações de recuperação paisagística mantêm localmente taludes de 10 m, até máximo de 
aproximadamente 50 m. Na área Central e Norte, os impactes serão temporários, uma vez que as 
operações de recuperação paisagística preveem o enchimento parcial da corta, levando à 
estabilização dos blocos individualizados 

A minimização dos impactes acima identificados pode ser assegurada através do cumprimento do planos 
parcelares (Plano de Lavra, Plano de Deposição e PARP) e da adoção das medidas de minimização propostas 
no EIA e refletidas no capítulo 8 do presente parecer. 

Recursos Minerais 

A AIE do Pé da Pedreira apresenta três zonas de exploração principais: para produção de calçada, localizada 
sensivelmente na metade Este e zona Norte, produção de blocos, localizada na zona Oeste, e outra para 
exploração para blocos e para industrial (cal), localizada no extremo Sudoeste. Esta AIE totaliza cerca de 
1373,9 ha e a área do Projeto Integrado totaliza cerca de 391,1 ha, pois não inclui a zona de exploração e 
produção de calçada (inclui a totalidade do Cabeço da Giesteira, parcialmente fora da AIE do Pé da 
Pedreira).  

Relativamente à aptidão ornamental, o litótipo Calcários Ornamentais tem aptidão elevada, excetuando de 
modo muito localizado, a ocorrência de massas rochosas que devido a heterogeneidade textural ou 
fracturação elevada, não têm aptidão. Os calcários de tipo Sardão foram classificados como detentores de 
aptidão moderada para a produção de blocos. Os Calcários Ornamentais da Base foram considerados como 
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detentores de fraca aptidão ornamental devido a homogeneidade textural e cromática, rejeitos e 
fundamentalmente, devido à reduzida espessura. Os Vidraços da Base, os Vidraços Intermédios e os 
Vidraços do Topo, foram considerados litótipos sem aptidão ornamental pela grande variabilidade textural 
de bancada para bancada e reduzida espessura destas é, (maioritariamente inferior a 1 m, frequentemente 
cerca de 0,4 m). Esses litótipos possuem aptidão para a produção de calçada e cal (industrial). 

Os Calcários Ornamentais correspondem a calcários biointraclásticos pelóidicos de granularidade fina a 
grosseira (packstones, grainstones e rudstones). Apresentam cor creme de tom mais ou menos claro e 
textura marcada por laminações paralelas e oblíquas, organizadas em feixes. A espessura das bancadas é 
em geral, 3 a 6 m e a possança total da unidade é de 40 m, aproximadamente. Consoante a granularidade, 
as variedades comerciais produzidas são conhecidas por Moca Creme Fino, Médio e Grosseiro. Relvinha é 
o nome atribuído a uma subvariedade de Moca Creme Fino caraterizada por finas laminações sedimentares 
paralelas e grande homogeneidade textural.  

A classificação das áreas de afloramento dos Vidraços do Topo, dos Vidraços Intermédios e do Sardão, 
como áreas sem aptidão ornamental ou com aptidão moderada, não significa que os Calcários Ornamentais 
subjacentes não possam ser explorados, devendo ser avaliada em projeto a viabilidade da sua exploração.  

Para o cálculo de reservas foram considerados os calcários ornamentais para produção de blocos, os 
calcários sem aptidão para produção de cal (industrial) e os estéreis a produzir na exploração de blocos, 
pelo seu significativo volume. Com base nos dados e pressupostos constantes no EIA, as reservas úteis de 
calcário ornamental para blocos foram estimadas em cerca de 29.766.700 m3 (rendimento de 43%, 
segundo os dados constantes no EIA) e de calcário industrial para cal de 31.123.700 t (rendimento de 
95%). De acordo com o EIA, para uma produção anual de 330.000 m3/ano, estima-se que a exploração 
seja desenvolvida por um período de cerca de 90 anos. No caso do calcário para cal, para uma produção 
anual de 500.000 m3/ano estima-se que a exploração seja desenvolvida por um período de 62 anos, 
considerando as reservas úteis que foram estimadas. Os períodos de exploração são meramente indicativos, 
uma vez que as produções estarão sempre dependentes das condicionantes de mercado. 

Os impactes nos recursos minerais referidos refletem-se na extração dos mesmos, impacto que é intrínseco 
à atividade, permanente e irreversível. Pode considerar-se que existe também um impacte positivo com a 
valorização intrínseca do recurso extraído 

Face ao exposto, entende-se não ser necessário contemplar qualquer medida de minimização específica 
para os recursos minerais. 

5.1.2 Conclusão 

Face ao exposto, atendendo que os impactes sobre os valores geológicos e geomorfológicos podem ser 
minimizados através do cumprimento dos planos parcelares (Plano de Lavra, Plano de Deposição e PARP) 
e da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e refletidas no capítulo 8 do presente parecer, 
concluiu-se que o projeto se apresenta viável no contexto destes fatores ambientais. Salienta-se ainda a 
necessidade de serem adotadas as ações de monitorização dos impactes relativos à destruição do relevo, 
modelado cársico, formações geológicas e à instabilidade e subsidência do maciço, conforme consta do EIA 
e do referido capítulo 8 do presente parecer. 
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5.2   RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1    Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 
 
Sistemas de Drenagem de águas pluviais e de águas residuais 

A drenagem das águas pluviais, mesmo em períodos de maior intensidade e quantidade de precipitação, 
efetua-se naturalmente através das fendas e fraturas do maciço rochoso, escoando-se e infiltrando-se no 
substrato calcário. Desta forma, a escorrência superficial prevista é reduzida. Ainda assim, no caso de 
ocorrer acumulação pontual de água na zona mais profunda das pedreiras, situação pouco provável, deverá 
ser prevista a sua bombagem e encaminhamento para o sistema de drenagem natural. As descargas de 
água no sistema de drenagem natural deverão ser devidamente licenciadas junto da ARH, uma vez que se 
trata de uma utilização do domínio hídrico. 

Na envolvente das cortas das pedreiras deverão ser criadas valas de drenagem periféricas sempre que 
necessário e que serão adaptadas ao longo da vida das explorações, para desvio das águas pluviais 
superficiais, promovendo a sua infiltração lateral e escoamento para o sistema de drenagem natural. 

Relativamente aos esgotos domésticos produzidos nas instalações higiene-sanitárias, o seu 
encaminhamento será feito para fossas estanques, sendo regularmente esgotadas por entidades 
devidamente licenciadas. Todas as pedreiras deverão adotar este sistema de tratamento de efluentes 
domésticos. 

Abastecimento de Água  

Para uso industrial é utilizada água armazenada em depósitos/cisternas que é proveniente de captações 
públicas ou privadas ou da rede pública.  

A água para a rega dos acessos também é fornecida a partir desses depósitos/cisternas.  

A água para uso doméstico deverá ser proveniente da rede de abastecimento público, sendo transportada 
para a pedreira em depósito/cisterna.  

A água para consumo humano é adquirida engarrafada. 

 
Abastecimento de Combustível 

O abastecimento é realizado através de depósitos instalados nas pedreiras ou através de autotanques que 
ali se deslocam.  

O EIA refere que as zonas de abastecimento de combustível deverão ser impermeabilizadas e dotadas de 
um sistema de recolha de águas residuais para um separador de hidrocarbonetos ou no caso dos 
autotanques deverá ser colocado um tabuleiro metálico no solo imediatamente por baixo do ponto de 
abastecimento, prevenindo as consequências de um eventual transbordo inadvertido de gasóleo. 

 
Recursos hídricos superficiais 

A área em estudo está localizada na bacia hidrográfica do rio Tejo, na sub-bacia de rio Maior. 
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Figura 5.2.1 – Rede hidrográfica na área do PI do Pé da Pedreira  

(Fonte:EIA do PI de Pé de Pedreira) 

 

Da análise efetuada ao extrato da folha 328 da Carta Militar de Portugal, constata-se a existência de diversas 
linhas de água cartografadas dentro da área de estudo. Por sua vez uma análise do ortofotomapa datado 
de agosto de 2011, permite atestar que já nessa data grande parte da área em estudo se encontrava em 
exploração, não sendo possível no presente momento aferir se o traçado das linhas de águas em questão 
apresentava continuidade de escoamento significativo para a drenagem superficial da zona. 

No aditamento é referido que “atendendo à natureza litológica das formações (carbonatadas e com alguma 
carsificação) não existe uma verdadeira rede de drenagem perimetral global das águas pluviais no Núcleo 
de Exploração. Ainda assim, a Sul do núcleo e, marginando a estrada municipal 1314, existem valetas de 
drenagem cimentadas, com passagens hidráulicas, tendo-se identificado pontos de descarga no designado 
“sistema de drenagem natural”. 

Para a caracterização regional da qualidade das águas superficiais, o EIA refere que foi consultado o SNIRH. 
No entanto, as estações mais próximas não se consideram representativas da área de interesse.  
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O Núcleo de Exploração de Pedreiras do Pé da Pedreira localiza-se na massa de água PT05TEJ1022 (Vala 
da Azambuja).  

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste  (2016) o estado 
ecológico da massa de água PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja) está classificado como “Razoável” e o estado 
químico é classificado de “Bom”. 

O EIA refere que a “… afetação da qualidade das águas superficiais por partículas sólidas de granulometria 
fina (lamas, quando misturadas com água) constitui um impacte negativo, certo, temporário, local, 
parcialmente reversível, direto, de magnitude muito reduzida, minimizável. Em suma, considera-se este 
impacte como um impacte pouco significativo”. 

Em termos de avaliação ondeé expectável o aumento do caudal sólido afluente às linhas de águas, 
nomeadamente nas áreas destinadas ao armazenamento e/ou deposição dos materiais provenientes da 
decapagem, nas áreas de armazenamento de matéria-prima e escombreiras, suscetível de colmatar ou 
diminuir a respetiva secção de vazão atual, alterar as condições de escoamento natural e/ou provocar 
situações de alagamento, a equipa do EIA refere que “atendendo ao histórico do Núcleo de Exploração de 
Pé da Pedreira …, validados por análise pericial efetuada recentemente quer nas várias pedreiras 
constituintes do Núcleo quer na rede de drenagem natural da envolvente próxima, não é expectável o 
aumento do caudal sólido afluente às linhas de água”. Referindo que antevê que aconteça precisamente o 
contrário, decorrente:  

• Do envio dos materiais depositados presentemente em escombreiras para as fábricas de cal; 

• Da implementação de Planos Ambientais de Recuperação Paisagística (PARP) em pedreiras do 
Núcleo.  

Não obstante o acima indicado, considera-se que deverão ser implementados sistemas de 
retenção/sedimentação de finos (em suspensão), nomeadamente através de construção de bacias em 
terreno natural, que minimizem ou evitem situações de colmatação da rede de drenagem natural. 

É ainda referido no aditamento que “Em termos de monitorização, […] para além da verificação do estado 
de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, designadamente as valas a instalar na periferia das áreas de 
escavação, também deve ser acompanhado/monitorizado regularmente o estado de conservação das 
“linhas de água” cartografadas na envolvente da pedreira, de modo a aferir se existe arrastamento de 
partículas e aumento do caudal sólido afluente às mesmas, suscetíveis de colmatar ou diminuir a respetiva 
secção de vazão natural”, sendo proposto como medida de minimização em termos de recursos hídricos 
superficiais que nos locais PP10 e PP13 sempre que se verifique assoreamento/colmatação, deverá o 
material fino ser removido e enviado para local adequado e autorizado.  

Por sua vez na pág. 32 do aditamento é sugerida uma inspeção do estado de conservação do leito das 
linhas de água na envolvente da área do Núcleo de Exploração trimestralmente, sendo sugerido os meses 
de janeiro, abril, julho e outubro. No entanto, propõe-se que essa inspeção seja efetuada na última 
quinzena dos meses de setembro, dezembro, março e junho. 

É ainda indicado que sempre que se verifique assoreamento/colmatação, deverá o material fino ser 
removido e enviado para local adequado e autorizado. Cabendo ao proponente efetuar estes trabalhos de 
desassoreamento. 

No que respeita às águas residuais domésticas, o efluente doméstico oriundo das instalações sanitárias é 
drenado para fossas estanques, sendo, de acordo com o EIA, regularmente encaminhado por entidades 
devidamente licenciadas para destino adequado, pelo que o impacte é pouco significativo. 
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As zonas de abastecimento de combustível deverão ser impermeabilizadas e dotadas de um sistema de 
recolha de águas residuais para um separador de hidrocarbonetos ou, no caso dos autotanques, deverá ser 
assegurada a colocação de um tabuleiro metálico no solo, imediatamente por baixo do ponto de 
abastecimento, prevenindo um derrame inadvertido de gasóleo, a fim de evitar a eventual contaminação 
das águas pluviais, pelo que o impacte é negativo pouco significativo. 

Perante o exposto, considera-se adequada e de aceitar a avaliação de impactes realizada no EIA bem como 
as medidas de minimização propostas.  

Em termos de monitorização, julga-se que para além da verificação do estado de limpeza dos órgãos de 
drenagem pluvial, designadamente as valas a instalar na periferia das áreas de escavação, também deve 
ser acompanhado/monitorizado regularmente o estado de conservação das “linhas de água” cartografadas 
na envolvente da pedreira, de modo a aferir se existe arrastamento de partículas e aumento do caudal 
sólido afluente às mesmas, suscetíveis de colmatar ou diminuir a respetiva secção de vazão natural. 

Nos casos/locais em que tal se verifique, deve ser implementado um sistema de retenção/sedimentação de 
finos (em suspensão), nomeadamente através da construção de bacia em terreno natural, que minimize 
ou evite essas situações antes da drenagem/descarga das águas na rede de drenagem natural. 

 
Recursos Hídricos Subterrâneos 

Aspetos quantitativos  

A área de estudo enquadra-se no sistema aquífero Maciço Calcário Estremenho, no sector Planalto de St.º 
António. As formações geológicas aflorantes (Folha 27-C da carta geológica 1:50 000) são: Calcários de Pé 
da Pedreira (J2PP) e inferiormente, os Calcários Micríticos de Serra de Aire (J2SA), do jurássico médio. Os 
calcários encontram-se dispostos em bancadas com orientação N-S e inclinação para S ou SO. Em toda 
região do Maciço Calcário Estremenho, são observáveis estruturas características da morfologia cársica. 

Quanto à hidrogeologia, o sistema aquífero à escala regional é do tipo cársico. A carsificação desta região 
é intensa, apesar de corresponder a um carso jovem. As estruturas cársicas presentes são muito variadas 
(megalapiás, lapiás, dolinas, uvalas, algares e redes de galerias subterrâneas). As dolinas, em conjunto 
com os lapiás, constituem a principal forma de exocarsificação. Relativamente ao endocarso, ele está 
representado por algares, galerias e condutas. As galerias e condutas surgem a profundidades variáveis, 
ocorrendo por vezes a 80m abaixo do nível das nascentes. 

A recarga faz-se por infiltração direta da precipitação pelas fissuras e estruturas do endocarso e também 
por ligação hidráulica com outras fissuras e estruturas endocársicas existentes no maciço.  

O escoamento das águas nestas regiões é preferencialmente subterrâneo, em detrimento do superficial. O 
escoamento superficial tem origem em exsurgências (nascentes) e ressurgências onde se processa a 
descarga de água subterrânea. Os valores da transmissividade variam entre 1m2/dia e 4800m2/dia, variação 
característica deste tipo de aquíferos.  

Quanto as tendências temporais dos níveis piezométricos, é possível afirmar a inexistência de qualquer 
tendência de período longo. Como é típico de aquíferos cársicos, as flutuações interanuais são de grande 
amplitude podendo, nalgumas regiões, ultrapassar os 80m. 

Quanto à hidrodinâmica, segundo o EIA a direção preferencial do escoamento subterrâneo é NO-SE, no 
sentido das nascentes temporárias (e.g., Olho da Mata, Olho da Pedregulha e Olhos do Covão da Coutada), 
bem como da mais longínqua e importante nascente permanente dos Olhos de Água do Alviela, as quais 
constituem a principal descarga natural da sub-bacia hidrogeológica do Planalto de St.º António. 
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É pois admissível que a área do PI do Pé da Pedreira seja parte integrante da área de recarga da nascente 
Olhos de Agua do Alviela e, cumulativamente seja abrangida pelo perímetro da zona de proteção alargada 
da nascente, o qual, é coincidente com o perímetro da zona de proteção intermédia. 

O estudo apresenta um mapa de isopiezas a partir do qual se pode inferir que o nível piezométrico na área 
do PI, na época de águas altas varia entre 260m e 310m e a tendência do sentido de escoamento 
subterrâneo é de NO para SE. 

O estudo considera que não será intersectado o nível freático dado a distância, cerca de 50m, a que este 
se encontra da cota-base média prevista para a escavação, de acordo com os valores apresentados na 
caracterização da situação de referência, respetivamente 310m e 315m, contados a partir do nível do mar. 

Em termos de recarga do aquífero, o EIA considera que haverá um impacte positivo na taxa de infiltração 
(recarga) do aquífero, como resultado da remoção do solo de cobertura. Classifica este impacte como 
positivo muito pouco significativo e parcialmente reversível após o aterro final da zona de escavação no 
âmbito do PARP.  

O EIA considera também que a impermeabilização provocada pela deposição do solo de cobertura em 
pargas constitui um impacte negativo muito pouco significativo e que a magnitude destes impactes é 
extremamente diminuta, atendendo à reduzida dimensão da área afetada pelo PI, comparada com a 
dimensão do aquífero. Conclui, portanto, que o balanço hídrico final, após a conclusão de todas as 
atividades de projeto, nomeadamente a recuperação paisagística (que avançará em simultâneo com as 
fases de exploração), será semelhante ao da situação natural do terreno e por isso, não é de esperar a 
diminuição da taxa de recarga. 

A destruição do epicarso e de eventuais estruturas cársicas com ligação hidráulica à zona saturada do 
aquífero constituirá um impacte negativo na recarga por interferir nas direções preferenciais da circulação 
subterrânea, mas que será negativo, residual e por isso mesmo, pouco significativo. 

Usos  

A área do Projeto Integrado do Pé da Pedreira localiza-se na zona de proteção alargada dos Olhos de Água 
do Alviela. De acordo com a Portaria nº 1187/2010, de 17 de novembro, alterada pela Portaria nº 97/2011, 
de 9 de março, na zona de proteção alargada e nos termos do n.º 2 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 382/99, 
de 22 de setembro, ficam sujeitas a parecer prévio vinculativo da APA, entre outras, as seguintes atividades 
e instalações: 

• As pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer industrias extrativas, as quais podem ser 
permitidas desde que não provoquem a deterioração da qualidade da água, nomeadamente através 
da lavagem de britas e descarga de lamas, e ou diminuição das disponibilidades hídricas que 
comprometam o normal funcionamento dos sistemas de abastecimento; 

• As fossas de esgoto, as quais podem ser permitidas desde que respeitem rigorosos critérios de 
estanquicidade, devendo as fossas existentes ser substituídas e ou reconvertidas em sistemas 
estanques e, logo que estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais 
nestas zonas, devem ser desativadas todas as fossas com a efetivação da ligação predial ao sistema 
de saneamento. 

O EIA refere que as captações para abastecimento público não serão afetadas pelo projeto dado a distância 
a que se encontram as captações públicas do Polo de Olhos de Água do Alviela, cerca de 7,5Km e dado 
que a capacidade de escoamento da água em profundidade não é comprometida pelo núcleo de pedreiras 
de Pé da Pedreira. 
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Os impactes na qualidade destas captações serão negativos, mas pouco significativos, se forem 
implementadas as medidas de minimização e tendo em conta, a distância de 7,5 Km a que estas se 
encontram da área do projeto, e a profundidade a que se encontra a zona saturada do aquífero, superior 
em 100 m à profundidade da cota-base média das pedreiras deste núcleo de exploração. 

Aspetos qualitativos  

Quanto à caracterização da qualidade da água subterrânea, esta foi feita a um nível local e com base numa 
análise à água de um furo existente na área do PI. Todos os parâmetros amostrados cumprem os valores-
limite estipulados no anexo I do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto, embora não tenham sido amostrados 
os parâmetros micro-biológicos. 

A vulnerabilidade do aquífero foi avaliada com base no método EPIK, método específico para aquíferos 
cársicos. A classificação obtida foi Muito Alta para 81% da área do PI e Alta para 19% da área do PI. 

O estudo considera existirem impactes negativos na qualidade das águas subterrâneas resultantes de 
eventuais derrames de óleos lubrificantes e/ou combustíveis da maquinaria de extração, corte e transporte 
de blocos de rocha e dos depósitos de combustível. Este impacte é classificado como negativo, improvável, 
e pouco significativo caso sejam implementadas as medidas de minimização propostas no estudo. 

A infiltração de partículas sólidas resultantes da atividade de corte da pedra também é um impacte 
identificado e classificado como negativo, provável e de significância variável, função da distância a que se 
encontra o nível freático e da permeabilidade das fraturas, tendo em conta a presença de terra rossa nestas 
fraturas que diminui a permeabilidade das mesmas. 

Em relação a atividade extrativa propriamente dita, no núcleo de exploração de pedreiras do Pé da Pedreira, 
a produção ornamental ou a beneficiação realizada na produção industrial não inclui a atividade de lavagem 
de britas nem descarga de lamas. Adicionalmente, em termos quantitativos as explorações existentes e 
futuras não causam impactes significativos sobre as disponibilidades hídricas do aquífero, pelo que não é 
expetável qualquer incompatibilidade com o definido na legislação. Em relação às águas residuais 
domésticas, as fossas existentes ou a instalar são ou serão estanque (esgotadas periodicamente por 
entidade credenciada) uma vez que não é provável a ligação a sistemas de saneamento. 

Estes impactes são classificados como negativos, prováveis, temporários, regionais, reversíveis, diretos, de 
magnitude variável, minimizáveis e pouco significativos para as pedreiras em funcionamento e significativos 
para as pedreiras temporariamente inativas, tendo em conta que o epicarso na área do Núcleo de 
Exploração moderadamente desenvolvido, a zona não saturada (não considerando níveis aquíferos 
suspensos e consequentemente pouco produtivos) ter uma espessura superior a 100 m e os resultados 
analíticos da água subterrânea amostrada em março de 2017 evidenciarem ligeira contaminação de origem 
antropogénica, nomeadamente os parâmetros SST e Oxigénio Dissolvido. 

Considera-se que a implementação dos PARP em simultâneo com a lavra reduz a área potencialmente 
exposta às substâncias contaminantes e aumenta a área com características idênticas às da situação natural 
do terreno, o que minimiza a possibilidade de degradação da qualidade das águas subterrâneas. Este fato 
conjugado com a implementação das medidas de minimização propostas no EIA, com as quais a APA 
concorda e impõe neste parecer, fará com que os impactes na qualidade das águas subterrâneas sejam de 
magnitude moderada a reduzida e pouco significativos. 

Os impactes na qualidade das captações públicas do Polo de Olhos de Água do Alviela serão negativos, 
mas pouco significativos, se forem implementadas as medidas de minimização referidas neste parecer e 
tendo em conta, a distância de 7,5Km a que estas se encontram da área do projeto, e a profundidade a 
que se encontra a zona saturada do aquífero, superior em 100m à profundidade da cota-base média das 
pedreiras deste núcleo de exploração. 
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No entanto, dada a classificação da vulnerabilidade intrínseca do aquífero, Alta a Muito Alta, considera-se 
que haverá sempre alguma infiltração das águas pluviais e industriais no fundo da corta com elevado teor 
em SST, mesmo apesar de alguma compactação do solo causada pela circulação de máquinas e pela 
deposição de poeiras resultantes do corte dos blocos de calcário. Este fato conjugado com a intensidade 
da exploração do recurso mineiro consubstanciada na multiplicidade de pedreiras a laborar ao mesmo 
tempo aumentará o risco de infiltração de partículas em suspensão na zona saturada do aquífero, assim 
como o risco de infiltração de substâncias poluentes com origem em algum derrame não controlado a 
tempo ou na rutura de alguma fossa estanque.  

Deste modo, pelo princípio da precaução, concorda-se com a implementação do plano de monitorização da 
qualidade das águas subterrâneas nos termos referidos neste parecer. Os parâmetros a monitorizar devem 
ser os propostos no Aditamento ao EIA mais os parâmetros microbiológicos (Estreptococos Fecais, 
Coliformes Fecais e Coliformes Totais), os quais não foram amostrados na caracterização da situação de 
referência. 

Também se concorda com a execução dos 3 piezómetros para se aferir as principais direções de fluxo 
subterrâneo, dado a importância que as captações nas nascentes dos Olhos de Água do Alviela têm para o 
abastecimento público, assim como pelo fato de a área do PI de Pé da Pedreira integrar as zonas de 
proteção alargada e intermédia das captações públicas do Polo de Olhos de Água do Alviela. 

Ainda tendo em conta a vulnerabilidade intrínseca do aquífero, considera-se também por precaução, que 
as pedreiras que possuírem depósitos de óleo e/ou de combustíveis deverão assentá-los sobre bacia de 
retenção impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, e com uma capacidade igual à sua 
capacidade de armazenamento. 

Em termos de impactes cumulativos o EIA defende que, apesar de se estar em presença de uma área 
extremamente intervencionada pela exploração de pedreiras, o fato de a profundidade do nível freático se 
encontrar a mais de 200 m de profundidade, relativamente às cotas da superfície do terreno, faz com que 
se conclua que os impactes cumulativos terão pouca expressão e serão pouco significativos. 

 
5.2.2. Conclusão 

 
Da análise efetuada, verifica-se que a implementação dos PARP, em simultâneo com a lavra, reduz a área 
potencialmente exposta às substâncias contaminantes e aumenta a área com características idênticas às 
da situação natural do terreno, o que minimiza a possibilidade de degradação da qualidade das águas 
subterrâneas.  

Em relação aos impactes na qualidade das captações públicas do Polo de Olhos de Água do Alviela, serão 
negativos, mas pouco significativos, se forem implementadas as medidas de minimização referidas no 
parágrafo anterior e tendo em conta, a distância de 7,5Km a que estas se encontram da área do projeto, 
e a profundidade a que se encontra a zona saturada do aquífero, superior em 100 m à profundidade da 
cota-base média das pedreiras deste núcleo de exploração. 

Nos termos da análise efetuada no EIA, a implementação do projeto, embora intersete algumas linhas de 
água cartografadas, não é suscetível de provocar interferências ou alterações significativas no escoamento 
superficial de regime torrencial atualmente existente, dado que grande parte da área em estudo já se 
encontra em exploração. Assim, os impactes embora negativos, não são significativos, se forem 
implementadas todas as medidas de minimização propostas no EIA e refletidas no capítulo 8 do presente 
parecer. 
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Em termos qualitativos considera-se que haverá sempre alguma infiltração das águas pluviais e industriais 
no fundo da corta com elevado teor em SST. Este fato conjugado com a intensidade da exploração do 
recurso mineiro consubstanciada na multiplicidade de pedreiras a laborar ao mesmo tempo aumentará o 
risco de infiltração de partículas em suspensão na zona saturada do aquífero, assim como o risco de 
infiltração de substâncias poluentes com origem em algum derrame não controlado a tempo ou na rutura 
de alguma fossa estanque. Deste modo, pelo princípio da precaução, concorda-se com a implementação 
do plano de monitorização proposto no EIA e também reproduzido no capítulo 8 do presente parecer. 

Face ao exposto, atendendo que os impactes sobre os recursos hídricos podem ser minimizados, concluiu-
se que o projeto se apresenta viável no contexto deste fator ambiental.  

 

5.3.  SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.3.1 Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

A pretensão localiza-se cumulativamente no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e no Sítio de 
Interesse Comunitário “Serras de Aire e Candeeiros” (SICSAC), aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 76/2000, de 5 de julho, na qual estão identificados os tipos de habitats naturais e das 
espécies de fauna e da flora que aí ocorrem, previstos no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Estando esta área integrada no SICSAC, o Regulamento do POPNSAC, na alínea b) do n.º 2 do artigo 2º 
da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto, estabelece como um dos objetivos gerais “corresponder aos 
imperativos de conservação dos habitats naturais e da flora e fauna selvagens protegidas, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro”.  

Desta forma, o POPNSAC já incorpora as orientações de gestão previstas no Plano sectorial da Rede Natura 
2000, aprovado pela RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho. 

O n.º 2 do artigo 24º da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto, prevê que “devem ser elaborados planos 
municipais de ordenamento do território visando o estabelecimento de medidas de compatibilização entre 
a gestão racional da extração de massas minerais, a recuperação das áreas degradadas e a conservação 
do património natural existente tendo em conta os valores e sensibilidade paisagística e ambiental da área 
envolvente”, como é o caso do núcleo do Pé da Pedreira. 

Assim, para os PIER foram realizados estudos de base, nomeadamente de fauna, flora, vegetação e 
património geológico, acompanhados pelo ICNF, bem como foi apresentado uma proposta de ordenamento 
no âmbito do Relatório Ambiental dos PIER e sobre a qual o ICNF já se pronunciou e que constam do 
presente EIA. 

É referido no EIA que “para que não haja qualquer tipo de incompatibilidade entre a implementação do PI 
do Pé da Pedreira e os objetivos de Conservação da Natureza que levaram a classificação desta área como 
Sitio da Rede Natura 2000, (…) terá de ser garantido não só que a atividade extrativa no núcleo a exploração 
do Pé da Pedreira não terá um efeito negativo sobre a integridade do Sítio Natura 2000 mas também e, 
acima de tudo, que no decurso e após a sua execução se envidarão esforços para garantir a preservação 
e eventual expansão dos habitats e espécies que determinaram a sua classificação”. 
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De referir ainda e conforme mencionado na página III.91 do EIA, que atualmente no Núcleo do Pé da 
Pedreira 61% da área está intervencionada, a qual foi considerada como “Áreas Artificializadas” e que 
decorrem principalmente da atividade da exploração de massas minerais. 

A situação de referência do Fator ambiental ‘Ecologia’ do presente EIA teve por base informação recolhida 
através de pesquisa bibliográfica, outros estudos de impacte ambiental efetuados pela equipa na área de 
estudo e também trabalho de campo para confirmação de alguns valores, nomeadamente levantamento 
florístico, reconhecimento de habitats e de biótopos e ainda a identificação de algumas espécies faunísticas. 

A área de estudo para avaliação do Fator ambiental “Ecologia” é constituída pela AIE do Pé da Pedreira e 
a área do PI do Pé da Pedreira e sua envolvente, perfazendo um total de 2.121 ha 

Flora, Vegetação e Habitats 

A caracterização da área de estudo baseou-se no levantamento da flora, da vegetação e dos habitats, tendo 
sido efetuados 20 levantamentos realizados em oito saídas de campo, que abrangeram as diversas épocas 
de floração das espécies da região (fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e novembro). 

Os trabalhos de campo tiveram ainda como objetivo localizar espécies de elevado valor conservacionista, 
com particular incidência na Arabis sadina, Iberis procumbens subsp. microcarpa, Silene longicilia, Inula 
montana, Narcissus scaberulus subsp. calcicola e Saxifraga cintrana. 

Aquando da elaboração do elenco florístico, foram identificadas as espécies com estatutos biogeográficos 
(endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou as que se encontram abrangidas por legislação nacional, sendo 
que em relação aos habitats, estes foram classificados de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 
de novembro. 

Os dados recolhidos no campo permitiram identificar na área de estudo 345 espécies e subespécies e 241 
géneros distribuídos por 70 famílias, das quais 50 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) conforme consta do Quadro III.45 do EIA. 

Na Figura III.56 do EIA são apresentadas as “Áreas de ocorrência de espécies RELAPE de distribuição 
pontual na área de estudo”, verificando-se a existência de núcleos populacionais de Arabis sadina, Silene 
longicilia, Inula montana, Narcissus scaberulus subsp. calcícola e Saxifraga cintrana, com uma distribuição 
muito pontual na área de estudo. 

Destas, foi identificada no interior do PI do Pé da Pedreira um núcleo de Saxifraga cintrana, na zona oeste 
do PI, sendo os restantes núcleos localizados fora do seu limite. 

Em relação à vegetação, excluindo as áreas intervencionadas, a mesma é dominada por um mosaico de 
comunidades arbustivas de porte diverso (matos baixo e prados anuais, carrascais e tojais) intercalados 
por comunidades de prados rupícolas e lapiás, salientando-se ainda, nas áreas de vales, os bosques de 
Azinheira (Quercus rotundifolia) e Sobreiro (Quercus suber), bem como áreas agrícolas. 

A caracterização dos habitats teve como base principal a flora e a vegetação presentes na área de estudo, 
cartografados com base em fotografia aérea através da delimitação das formações vegetais observadas, 
tendo sido identificados 17 habitats, dos quais dez são habitats naturais abrangidos pelo Anexo B-I do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, conforme consta no Quadro III.41 do EIA. 

Em termos de representação, na área de estudo, o habitat com maior representação é o 5330 Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos, Subtipo pt5 - Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos; 
Subtipo pt7 – Matos baixos calcícolas; 
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Dos 10 habitats naturais, 3 são considerados prioritários, a saber: 

 Habitat 6110* Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi; 

 Habitat 6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, Subtipo pt1 - 
Arrelvados anuais neutrobasófilos; 

 Habitat 8240* Lajes calcárias. 

Em anexo ao EIA, é apresentado o Desenho n.º 1 – Carta de Habitats – com os habitats naturais que 
ocorrem na Área de Estudo, bem como o Desenho n.º 2 – Carta de Biótopos. 

Ao nível da Avaliação dos Impactes que a implementação do PI do Pé da Pedreira tem sobre a Flora, 
Vegetação e Habitats, constata-se que O EIA apresenta um “Estudo de Valoração” (Anexo IV do EIA) que 
estabelece o zonamento das áreas em função do valor ecológico das comunidades vegetais presentes, 
classificando-as em 4 classes: 

i. Excecional: em áreas com presença de lajes calcárias, de vertentes rochosas e de núcleos de 
espécies protegidas da flora; 

ii. Alta: em áreas com dominância dos habitats naturais mais frequentes na área de estudo com 
percentagens de cobertura elevadas (maioritariamente acima de 75%), incluindo o habitat 
prioritário Prados rupícolas (6110*); 

iii. Média: em áreas com percentagens de cobertura medianas (cerca de 50%) de habitats naturais 
com expressão elevada no PNSAC; 

iv. Baixa: em áreas com habitats artificializados ou habitats naturais muito frequentes na área de 
estudo com percentagens baixas. 

Na área abrangida pelo PI do Pé da Pedreira, foram quantificadas as seguintes classes de valoração: 

i. Excecional – 11,7 ha; 

ii. Alta – 175,1 ha; 

iii. Média – 0,0 ha; 

iv. Baixa – 196,4 ha. 

Na Figura VI.20 do EIA é apresentada a “Carta de Valores Florísticos e de Vegetação”, sendo que são 
identificadas 3 zonas no interior do PI do Pé da Pedreira com a classificação “Excecional”. 

O EIA considera que o impacte da aplicação do projeto nas zonas classificadas como “Excecional” e “Alta” 
será negativo, direto, com magnitude elevada e muito significativo. 

Considera no entanto, nalguns casos, que os impactes podem ser reversíveis e minimizáveis, decorrentes 
das ações de recuperação propostas no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística e das Medidas de 
Compensação e Minimização a implementar na Fase prévia à exploração e na Fase de exploração e 
desativação. 

Já no que respeita aos Impactes Cumulativos, embora no Núcleo do Pé da Pedreira já esteja em atividade 
um número considerável de explorações de massas minerais, com os consequentes impactes decorrentes 
desta atividade, com a implementação do projeto o EIA considera que poderá haver um agravamento da 
situação de referência, embora esta situação possa ser minimizável, quer com a implementação das 
Medidas de Compensação e Minimização, quer com a aplicação do Plano Ambiental de Recuperação 
Paisagístico, nomeadamente com o faseamento proposto, onde está previsto que “as operações de 
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recuperação paisagística serão desenvolvidas em concomitância com a lavra, no sentido de evitar o 
aumento da área intervencionada” e “assim que a lavra atinja as cotas finais num determinado local haverá 
lugar à sua modelação final e recuperação paisagística”. 

No entanto, e conforme já referido, na zona identificada como 4 na Figura VI.20 do EIA e situada no interior 
do PI do Pé da Pedreira, no âmbito de outro processo de AIA, também foi identificada para essa área a 
ocorrência de um núcleo de Arabis sadina; 

Face ao exposto, tendo em atenção a presença do núcleo de Arabis sadina e decorrente do previsto no 
POPNSAC, deverá ser excluída da área de lavra, a zona delimitada na Figura VI.20 com o n.º 4 localizada 
no interior do PI do Pé da Pedreira. 

Ainda neste âmbito importa referir, que uma vez para a área de estudo está referenciada a existência de 
azinheira e sobreiro (quer isolada, quer em povoamento), sempre que esteja em causa o abate destas 
espécies deverá ser cumprido o previsto no Decreto-Lei n.º 169/2011, de 25 de maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

Fauna e Biótopos 

No EIA é referido que “devido às características de muitas espécies faunísticas (elevada mobilidade da 
maioria das espécies; comportamentos esquivos, com destaque para os mamíferos; diferentes fenologias, 
no grupo das aves; diferentes períodos de atividade, entre outras) apenas foi possível detetar a presença 
de algumas espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos biótopos existentes e de 
informação relativa a distribuição das espécies, de base bibliográfica e com consulta a especialistas, foi 
avaliada a ocorrência de “fauna potencial””. 

A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área analisada baseou-se essencialmente em 
prospeções de campo (para identificação dos principais biótopos e inventariação de espécies presentes), 
em pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas e em avaliação da importância das zoocenoses, sendo 
que o trabalho de campo ocorreu durante os meses de maio, junho, julho e novembro. 

Assim, de acordo com o EIA, o elenco faunístico potencial da área de estudo é composto por 181 espécies 
de vertebrados terrestres (13 anfíbios, 17 repteis, 106 aves e 45 mamíferos) dos quais foi confirmada a 
presença de 73 (4 anfíbios, 5 répteis, 54 aves e 10 mamíferos), sendo ainda considerados de ocorrência 
provável 4 espécies de mamíferos (especificamente quirópteros). 

Das espécies confirmadas ou prováveis encontram-se classificadas com estatuto de ameaça as seguintes: 

a. Criticamente em Perigo (CR): Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e 
Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi); 

b. Em Perigo (EN): Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

c. Vulneráveis (VU): Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-
ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) e Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii); 

d. Ocorrem ainda na área de estudo três espécies com estatuto “Quase Ameaçada” (NT): a águia-
cobreira (Circaetus gallicus), o andorinhão-real (Tachymarptis melba) e o coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus) 

Destaca-se ainda, a confirmação na área de estudo da nidificação da gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) em cinco grutas e a confirmação da utilização de 13 grutas por morcegos (Miniopterus 
schreibersii e Rhinolophus sp.). 

Relativamente aos biótopos e comunidades faunísticas a estes associadas destacam-se: 
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a. Os Matagais e os Prados Rasteiros, que em conjunto ocupam cerca de 60% da área de estudo, e 
que por ocorrerem associados em mosaico, permitem criar condições a uma grande diversidade 
faunística; 

b. A floresta autóctone, que pela sua reduzida e localizada distribuição, assume importância especial 
para as comunidades associadas, devido ao caracter de escassez que este biótopo apresenta na 
área de estudo; 

c. Um outro biótopo com elevada importância para as comunidades faunísticas presentes corresponde 
aos ambientes rochosos, sobretudo a ocorrência de cavidades, uma vez que proporcionam abrigo 
e área de reprodução para espécies de elevado valor conservacionista, como é o caso da gralha-
de-bico-vermelho e diversas espécies de morcegos cavernícolas; 

Ao nível da Avaliação dos Impactes que a implementação do PI do Pé da Pedreira tem sobre a Fauna e 
Biótopos, constata-se que o EIA, tal como sucede para a Flora, Vegetação e Habitats, apresenta um “Estudo 
de Valoração” (Anexo IV do EIA) que estabelece o zonamento das áreas por valor ecológico dos biótopos 
presentes e comunidades faunísticas a estes associados, classificando as áreas em 4 classes: 

i. Excecional: áreas de proteção aos abrigos de morcegos e/ou locais de dormitório/nidificação 
de gralha-de-bico-vermelho; 

ii. Alta: áreas onde os biótopos dominantes incluem os prados, matos rasteiros e os ambientes 
rochosos; 

iii. Média: áreas onde os biótopos prados e matos rasteiros e os ambientes rochosos são 
mediamente expressivos ou em sub-dominância com outros habitats; 

iv. Baixa: áreas onde os biótopos prados e matos rasteiros e os ambientes rochosos são 
inexistentes. 

Na Figura VI.21 do EIA é apresentada a “Carta de Valores Faunísticos”, sendo estão identificadas as zonas 
no interior do PI do Pé da Pedreira com a classificação “Excecional” e “alta”. 

Na área abrangida pelo PI do Pé da Pedreira, foram quantificadas as seguintes classes de valoração: 

i. Excecional – 50,1 ha; 

ii. Alta – 2,5 ha; 

iii. Média – 139,7 ha; 

iv. Baixa – 191,0 ha. 

Assim, o EIA conclui que o impacte com a aprovação do projeto será negativo, direto, com magnitude 
elevada e muito significativo, nomeadamente com a remoção de toda a vegetação e de todo o solo 
existente, e consequente destruição de locais de nidificação e alimentação de diversas espécies; 

Considera no entanto que em alguns casos, os impactes podem ser reversíveis e minimizáveis, quer 
decorrentes das ações de recuperação propostas no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, quer 
das Medidas de Compensação e Minimização a implementar na Fase prévia à exploração e na Fase de 
exploração e desativação. 

Considera ainda que nalguns casos poderá ser considerado positivo com a recriação e aumento do biótopo 
“vertentes rochosas”, utilizado por diversas espécies de aves com o estatuto de proteção, principalmente 
na fase de desativação; 
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Já no que respeita aos Impactes Cumulativos, embora o Núcleo do Pé da Pedreira já tenha em 
funcionamento um número considerável de explorações com os consequentes impactes decorrentes da 
atividade, com a implementação do projeto considera-se que há um agravamento da situação de referência 
com o aumento da área em exploração, embora essa situação possa ser minimizável, quer com as Medidas 
de Compensação e Minimização, com a aplicação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico, 
nomeadamente com o faseamento proposto, onde está previsto que “as operações de recuperação 
paisagística serão desenvolvidas em concomitância com a lavra, no sentido de evitar o aumento da área 
intervencionada” e “assim que a lavra atinja as cotas finais num determinado local haverá lugar à sua 
modelação final e recuperação paisagística”. 

5.3.2 Conclusão 

Os impactes acima elencados são, na sua generalidade, minimizáveis através das medidas de minimização 
propostas no EIA, revistas nos termos apresentados no capítulo 8 do presente parecer.  

Contudo, mesmo tendo em consideração a implementação das referidas medidas de minimização, verifica-
se que subsistem impactes negativos significativos, nomeadamente sobre: 

 Flora, Vegetação e Habitats: decorrentes da afetação de habitats naturais prioritários e de populações 
da flora RELAPE; 

 Fauna e Biótopos: Desmatação e decapagem da área a explorar. 

Assim, devem também ser implementadas as medidas compensatórias propostas no EIA, e refletidas no 
capítulo 8 do presente parecer, as quais visam compensar os impactes negativos, não minimizáveis, 
significando uma perda prevista e aceite, que é necessário gerir. As referidas medidas proporcionam uma 
compensação equivalente e especificamente dirigida aos efeitos negativos e não minimizáveis decorrentes 
da implementação do PI de Pé da Pedreira.  

Importa ainda salvaguardar a monitorização dos impactes sobre a flora, vegetação e habitats e sobre a 
fauna, nos termos dos planos propostos no EIA e refletidos no capítulo 8 do presente parecer. 

Face ao exposto, embora ao nível da proposta de ordenamento apresentada no PIER esteja previsto a 
afetação de espécies e habitats com estatuto de proteção nas áreas onde existe o recurso geológico, 
considerando por um lado, a percentagem de área afetada e o nível de ocorrência desses valores em toda 
a área do SICSAC e por outro, a aplicação das Medidas de Compensação e Minimização e o cumprimento 
do PARP propostos, considera-se que não haja uma afetação significativa do SICSAC, não colocando em 
causa a sua integridade e a representatividade dos valores afetados, podendo mesmo, nalguns casos, estes 
últimos serem promovidos e aumentados, caso desde que as medidas de compensação e minimização 
sejam devidamente implementadas e monitorizadas. 

Concluiu-se assim que o projeto se apresenta viável no contexto deste fator ambiental. 

5.4. PATRIMÓNIO CULTURAL 

 
5.4.1 Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

O estudo que serviu de base à elaboração do fator Património Cultural do EIA do PINEPP teve como suporte 
o Relatório sobre o Descritor Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico do Plano de Pormenor da Área de 
Intervenção Específica e do Projeto Integrado do núcleo de Exploração do Pé da Pedreira cujo objetivo 
inicial foi a elaboração do Plano de Pormenor. Ainda assim, o Relatório (datado de novembro de 2012) teve 
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em vista o desenvolvimento do respetivo EIA, pelo que a metodologia empregue nos trabalhos teve por 
base as orientações da Circular de 10 de setembro de 2004 sobre “Termos de referência para o Descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

Para efeitos da caraterização da situação de referência do fator Património foi definida uma área de estudo 
(AE) formada pelo conjunto territorial constituído pela área de incidência (AI direta e indireta) do projeto e 
pela zona de enquadramento (ZE) alargada, definidas da seguinte forma: 

 A área de incidência direta do projeto (AId) corresponde ao conjunto formado pela Área de 
Intervenção Específica (AIE) e Área do Projeto Integrado (PI).  

 A área de incidência indireta do Projeto (Ali) corresponde à faixa circundante da AId até pelo menos 
50m de distância do limite da AId. 

 A zona de enquadramento (ZE) corresponde à área circundante da AI estabelecida até cerca de 
1000 metros de distância do exterior dos limites da AId. 

A caraterização do fator Património Cultural baseou-se na pesquisa documental da AE e na prospeção 
sistemática da AId que incluiu o reconhecimento das ocorrências pré-existentes na AId e na Ali. 

A pesquisa documental da AE permitiu caracterizar «o potencial cultural da AE» e simultaneamente, 
identificar o património cultural pré-existente na AI do Projeto (RS, p. III.121).  

A área carateriza-se pelo modelo cársico com presença de alguns algares e grutas. Estas cavidades cársicas 
assumem particular importância, não só a nível espeleológico, mas também arqueológico, sendo referidas 
várias grutas com ocupação antrópica. 

Relativamente às ocorrências de caráter etnográfico, o EIA salienta «(…)a profusão e dimensão de muros 
de propriedade e cercados em pedra seca existentes na AI» , traços de apropriação antrópica do território 
serrano que, embora apenas se tenha efetuado «(…) o reconhecimento daqueles que se 
encontravam  referenciados na documentação consultada (…)», é indispensável registar para memória 
futura (idem, p. III.121 e III.228). Refira-se que estas estruturas murárias se encontram protegidas pelo 
Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POPNSAC). 

Os trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizados revelaram a existência de 66 
ocorrências identificadas no Quadro III.86 e no Anexo VI do EIA (anexo 1 do Relatório do Descritor 
Património), situando-se 24 (Oc. 1 a 24) na AI e 42 na ZE (Oc. 54 a 95)7. 

Não existem elementos do património classificado ou em vias de classificação na área do projeto. 

Os trabalhos de campo incluíram o reconhecimento das ocorrências patrimoniais (Oc. 1 a 24) identificadas 
nas fontes documentais da AId e da AIi e a prospeção sistemática da AId, tendo sido identificadas 29 novas 
ocorrências (Oc. 25 a 53) inventariadas no Quadro III.86 e caracterizadas com detalhe no Anexo VI do RS, 
não tendo contudo sido identificados vestígios arqueológicos (idem, p.III.228). 

As 53 ocorrências patrimoniais identificadas na AI referem-se designadamente a: 

i. Património de âmbito arquitetónico e etnológico (Oc. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 29 a 45, 48 a 53); 

                                                 

7 Refira-se que o EIA faz referência a 26 ocorrências situadas na AI (Oc. 1 a 24, 58 e 59) na AI e a 40 na ZE (Oc. 54 a 57 e 59 a 95) 
(RS, p. 223). No âmbito dos esclarecimentos efetuados no Aditamento relativamente à área de exclusão E3 onde se localizam as 
ocorrências 58 e 59, aquela área foi retirada, ficando as Oc. 58 e 59 fora da AI.   
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ii. Património natural - cavidades cársicas (Oc. 1 a 6, 10, 16, 19, 25, 28, 46 e 47); 

iii. As Oc. 13 e 23 abrangem património arquitetónico, etnológico e natural. 

No âmbito dos trabalhos de campo foi ainda efetuada prospeção espeleo-arqueológica das cavidades 
cársicas cujo acesso ao interior não se encontrava obstruído, designadamente: Oc. 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25 e 
28. 

Embora não tenha sido reconhecido potencial arqueológico nos algares, o estudo justifica a sua inclusão 
no descritor com o objetivo de «evidenciar o património cársico na AI, situação que poderá, ou não, 
potenciar a probabilidade de existência de grutas com eventual ocupação humana, com entradas 
encobertas» (idem). 

O EIA refere que as áreas prospetadas se encontravam «maioritariamente com denso coberto vegetal ou 
artificializada pela indústria extrativa, concedendo visibilidade do solo maioritariamente reduzida a nula 
para identificação de materiais de superfície e média a nula para a deteção de estruturas» (idem, p. III.228), 
sendo apresentada a respetiva carta de visibilidade do solo. 

Dadas as características gerais de visibilidade do solo, o estudo considera ser possível «existirem vestígios 
arqueológicos ao nível do solo ocultados pelo coberto vegetal» (idem, p.229). 

O EIA refere que a paisagem da AI se encontra maioritariamente ocupada pela indústria extrativa pelo que 
as ações passíveis de gerar impactes negativos (diretos e indiretos) sobre as ocorrências de interesse 
cultural decorrerão essencialmente das relacionadas com essa atividade, considerando nomeadamente:  

i. Na fase de exploração e preparação – a descubra do terreno, envolvendo a desmatação e 
remoção da camada vegetal, bem como a circulação de máquinas;  

ii. Na fase de exploração – a escavação de níveis geológicos e consequente afetação de eventuais 
cavidades cársicas com interesse arqueológico, bem como as áreas de depósito e estradas de 
serventia. 

Face aos resultados apresentados, tendo presentes os dados disponíveis, o EIA considera que na área 
abrangida pelo Projeto Integrado podem ocorrer «interferências com ocorrências» patrimoniais aí 
existentes (idem, p. IV.54).  

No que se refere aos impactes específicos decorrentes da ampliação da área de lavra, prevêem-se impactes 
negativos sobre as seguintes ocorrências (idem, p. IV.54): 

 Oc. 7 – Covão Grande 1: corresponde a uma cisterna destruída pelo avanço de pedreira, pelo que 
não se identificaram impactes. 

 Oc. 8 – Covão Grande 2, Oc. 9 – Covão Grande 3, Oc. 12 – Vale dos Sobreiros 3, Oc. 13 – Vale dos 
Sobreiros 2, Oc. 17 – Vale dos Sobreiros 8, Oc. 18 – Vale dos Sobreiros 7 e Oc. 20 – Vale da 
Relvinha: «estruturas murárias, abrigos, palheiros, currais, cisternas e outro património construído 
com baixo valor cultural». A ampliação das frentes de exploração provocará a destruição integral 
destas ocorrências, sendo o impacte certo, direto, negativo, de elevada magnitude, de duração 
permanente mas pouco significativo, dado o baixo valor cultural destas. «Todavia trata-se de 
estruturas típicas do Maciço Calcário Estremenho e testemunhos de uma agrícola e pastoril, quase 
extinta, que no seu todo constituem património cultural de evidente interesse». 

 Oc. 16 – Vale dos Sobreiros 9 e Oc. 19 – Vale dos Sobreiros 6: «algares que por terem a entrada 
obstruída não foi possível realizar prospeção arqueo-espeleológica, pelo que permanece a incerteza 
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quanto ao potencial arqueológico. Pelos motivos indicados, permanece a dúvida quanto a ser um 
impacte significativo, sendo contudo um impacte certo, magnitude e permanente». 

 Oc. 14 – Vale dos Sobreiros 1 e Oc. 48 – Pia do Zé Gomes: cisternas, património construído com 
valor cultural médio-baixo e médio. «A ampliação das frentes de exploração irá certamente 
provocar a destruição integral destas ocorrências, pelo que o impacte é certo, direto, negativo, de 
elevada magnitude, de duração permanente e significativo. Trata-se de estruturas típicas do Maciço 
Calcário Estremenho e testemunhos de uma atividade agrícola e pastoril, quase extinta, que no seu 
todo constituem património cultural de evidente interesse». 

 Oc. 24 – Vale da Relvinha: «sítio assinalado no Plano de Ordenamento do PNSAC com menção a 
sítio de especial interesse geológico, paleontológico e espeleológico. Dada a atual ocupação do solo 
na área da ocorrência não foi possível identifica-la, sendo deste modo o impacte indeterminado», 
motivo pelo qual deverá ser realizado um cuidadoso acompanhamento arqueológico dos trabalhos 
de descubra. 

 É ainda referida a afetação dos muros de propriedade e cercados em pedra seca, dos quais «dada 
a profusão e dimensão», apenas foi possível avaliar os que se encontravam «referenciados na 
documentação consultada no âmbito da pesquisa documental. Todavia, os impactes reconhecidos 
devem ser extrapolados para todas as estruturas murárias ali existentes» (idem, p. IV.54). 

Ainda assim, o EIA considera que dadas as características das ocorrências identificadas, estas situações 
de risco não inviabilizam o PI, desde que sejam adotadas as medidas de minimização. 

O EIA preconiza ainda medidas específicas que passam pelo acompanhamento arqueológico mais 
cuidadoso na área da ocorrência 24, pela realização de memória descritiva, topográfica e fotográfica 
das Oc. 8, 9, 12, 13, 17, 18, 20 e 45 e 45, dada a previsão da sua afetação integral e, ainda, o 
Estabelecimento de um Plano de Monitorização das Oc. 11, 14, 21 e 48 por forma a avaliar a afetação 
da estabilidade das ocorrências face às vibrações causadas pela indústria extrativa. 

Face à afetação de um número considerável de estruturas murárias de âmbito patrimonial e etnológico, 
e tendo como objetivo «preservar a paisagem e as estruturas características da região, vestígios de um 
passado recente no Maciço Calcário Estremenho», é proposto como compensação que sejam excluídas 
duas áreas «onde a frequência de estruturas é elevada e a paisagem relativamente bem preservada», 
respetivamente a E1 e E2 (RS, Figura IV.14), localizadas na área de intervenção específica do Pé da 
Pedreira, sendo que apenas parte da E1 se encontra abrangida pela área do Projeto Integrado do Pé 
da Pedreira.  

A área de exclusão E1 – corresponde a uma «área com paisagem bem preservada, contendo vestígios 
dispersos e pouco significativos relacionados com a indústria extrativa. O terço superior desta área 
encontra-se bastante compartimentado por muros em pedra seca e contém um significativo conjunto 
de estruturas moinhos de vento, cisternas, casal agrícola, via com trilhos, entre outras) que 
testemunham a atividade agrícola e pastoril da região. Apenas se identificou uma pequena pedreira 
desativada na extremidade Norte, propondo-se que se efetue a limpeza das montureiras e a reposição 
da camada vegetal da corta» (RS, p. IV.89).  

Considera-se na generalidade as medidas adequadas, devendo, no entanto, ser ainda ajustadas e 
complementadas, conforme previsto no presente parecer. 

 
5.4.2.  Conclusão 
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Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis de serem 
minimizados através da adoção das medidas previstas no capítulo 8 do presente parecer, concluiu-se que 
projeto se apresenta viável no contexto deste fator ambiental. 

 

 
5.5. SOLOS E USO DO SOLO 

 
5.5.1. Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

O Relatório Síntese do EIA recorreu à Carta de Solos de Portugal e, com apoio de levantamentos de campo 

classificou os solos existentes na área do projeto, concluindo que, na área do PI de Pé da Pedreira os solos 
são maioritariamente de tipo mólicos e solos argiluviados pouco insaturados. 

Relativamente à capacidade de uso os solos predominantes são os solos com limitações acentuadas a 
severas, nomeadamente da classe E ou associações com classe D, apresentando na sua generalidade 
limitações sobretudo ao nível da sua zona radicular e também devido a problemas de erosão e escoamento 
superficial. 

Assim, na área do projeto, os solos abrangidos são, de um modo geral, pobres, esqueléticos com várias 
ocorrências de afloramentos rochosos, tendo como material originário o calcário, apresentando, de um 
modo geral, fraca capacidade de uso. 

Atualmente, a área do projeto encontra-se maioritariamente ocupada por áreas artificiais (áreas de 
explorações) e matos. 

Os impactes decorrem das atividades necessárias à extração de calcário, nomeadamente com a desmatação 
prévia da área e destruição do coberto vegetal e com a remoção do solo de cobertura (decapagem) e para 
instalação das respetivas infraestruturas de apoio, como são o caso dos anexos sociais e industriais, parques 
de produtos e escombreiras. Estes impactes consideram-se negativos e pouco significativos, uma vez que 
o solo será devidamente acautelado e protegido, para posterior utilização na recuperação paisagística.  

No que se refere à compactação do solo, induzida pelos depósitos de material e pela circulação de 
equipamentos móveis, não são expectáveis impactes significativos. 

No que respeita a eventuais contaminações geradas por incorreto manuseamento de produtos tóxicos, 

como óleos, combustíveis e lubrificantes, a magnitude deste impacte dependerá da propriedade e 
quantidade de produtos derramados. Assim, se forem adotadas as medidas preconizadas no projeto, que 
asseguram a manutenção adequada dos equipamentos, a sua descarga no solo resultará unicamente de 
um acidente, pelo que o impacte negativo resultante se considera pouco significativo. 

 
5.5.2. Conclusão 

 
Em conclusão, considera-se que do ponto de vista do fator ambiental Solo e Uso do Solo e face à situação 
de referência descrita no EIA e às características do projeto, os impactes identificados não são impeditivos 
da implementação do projeto, desde que sejam adotadas as medidas de minimização apresentadas no EIA. 
Assim como, a implementação do PARP, onde são preconizadas ações de preservação e reconstituição do 
solo afetado, o seu armazenamento em pargas, e a sua subsequente utilização na revegetação com 
espécies autóctones após o término da exploração. 
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5.6. SOCIOECONOMIA 
 

5.6.1. Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 
 

A área de intervenção do Plano Integrado Pé da Pedreira situa-se no território da freguesia de Alcanede do 

concelho de Santarém e da freguesia União das Freguesias de Arrimal e Mendiga do concelho Porto de Mós 
(Região Centro).  

A ocupação do solo na envolvente da área de implantação do Projeto Integrado refere-se a áreas sujeitas 
à exploração de rocha ornamental, essencialmente para calçadas, e rodeada por matos com porte variável 
e explorações florestais de eucalipto e pinheiro. Embora não existam pedreiras de calçada integradas na 
área definida para o PI do Pé da Pedreira, no Núcleo de Pedreiras existem diversas pedreiras de rocha 
ornamental para produção de calçada. Existem também instalações de britagem. 

A área localiza-se 200m a Norte da povoação Pé da Pedreira, 1.200m a Este de Cabeça Veada e 1000m a 
Este de Valverde. A povoação Pé da Pedreira, a Sul da área relativa ao Projeto Integrado, pela sua 
proximidade, posição geográfica e proximidade ao acesso, encontra-se mais exposta à presença das 

pedreiras, nomeadamente ao ruído e a poeiras. 

Entre as principais vias de comunicação a nível local destaca-se a EN362, com a presença de um elevado 
número de veículos pesados com origem nos núcleos de exploração de Pé da Pedreira, do Codaçal e da 
Portela das Salgueiras. O principal acesso ao local faz-se por Sul, pela referida EN362, que liga Alcanede a 
Porto Mós, usando-se a saída para a EM1314, Pé da Pedreira, ao km 27,7. Após cerca de 800m, a saída 
entronca, a Norte, numa estrada secundária asfaltada, que dá acesso ao núcleo de pedreiras. Os acessos 
no interior da área do PI são em terra-batida e apresentam boas condições de transitabilidade.  

Associada à produção de rocha ornamental existe a produção de uma grande quantidade de resíduos/ 
rejeitados, característica comum a esta indústria. Esses resíduos são atualmente valorizados, como 
subproduto, noutras indústrias, como é o caso da produção de cal, ainda que a um ritmo inferior àquele a 

que veem sendo gerados. Esse facto, associado à inexistência de um plano conjunto de gestão, levou à 
proliferação de inúmeras escombreiras, prejudicando a possibilidade da exploração do recurso subjacente, 
dificultando as relações de vizinhança e originado novos problemas ao nível do espaço para depósito de 
resíduos. 

Por outro lado, a exploração é desenvolvida fundamentalmente em cava, sendo as áreas finalizadas pela 
lavra bastante exíguas, não permitindo o armazenamento imediato dos resíduos. A recuperação paisagística 
é muito limitada, restringindo-se apenas a áreas periféricas e de pequenas dimensões, enquanto as áreas 
intervencionadas pela atividade são cada vez maiores.  

A situação de referência evidencia assim as várias cortas e escombreiras e uma área intervencionada 
bastante significativa (cerca de 64%), praticamente sem evidências de recuperação paisagística.  

Existe ainda uma linha elétrica que serve os Postos de Transformação das pedreiras. Nas áreas não 
intervencionadas há matos de porte variável, arvoredo de eucalipto e pinheiro.  
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Os impactes gerados pelo projeto resultam da atividade extrativa de blocos de calcário ornamental, a qual 
é realizada com recurso a meios mecânicos, envolvendo um conjunto de operações sequenciais que 
traduzem o seguinte circuito produtivo: 

i. Desmatação dos terrenos virgens e remoção das terras que cobrem o recurso mineral para 
pargas, com auxílio de escavadora giratória, de pás carregadoras e de dumpers. 

ii. Corte do calcário ornamental em talhadas, com recurso a máquinas de fio diamantado ou a 
roçadoras de bancada, ou utilizando a fracturação natural do maciço rochoso. 

iii. Corte da talhada de calcário ornamental em blocos de dimensões transportáveis com recurso a 

máquina de fio diamantado ou com recurso a guilhação após perfuração através de torres de 
perfuração. 

iv. Transformação primária dos blocos irregulares em paralelepípedos de faces mais ou menos 
regulares com recurso a monolâminas ou a máquinas de monofio. 

v. Encaminhamento dos blocos para o parque de blocos e dos estéreis para produção de 
subprodutos ou para a escombreira temporária ou definitiva (recuperação paisagística). 

vi. Expedição dos blocos de calcário em camiões. 

A produção média anual no Núcleo foi obtida através dos dados constantes dos Inquéritos Únicos de 
Pedreiras disponibilizados pela DGEG e dos dados recolhidos junto das empresas. Para efeitos de estimativa 

do horizonte do projeto, foi considerado um ainda um crescimento anual na produção de rocha ornamental 
para blocos na ordem dos 2%, a que corresponde uma produção média anual de cerca de 330.000m3/ano. 
No caso da exploração de calcário industrial (cal) a produção média anual será de cerca de 500.000t/ano. 
Atendendo às reservas úteis de calcário ornamental para blocos, cerca de 29.766.700m3, estima-se que a 
exploração possa ser desenvolvida por um período de cerca de 90 anos. No caso do calcário para uso 
industrial (cal), estima-se que a exploração seja desenvolvida por um período de 62 anos, associando 
reservas úteis na ordem de 31.123.700t. 

Estima-se uma média de 55% de rejeitados na exploração de blocos, essencialmente constituídos por blocos 
de rocha, pedras, lamas e algumas terras. Os estéreis a produzir (maioritariamente constituídos por rochas 
sem aptidão ornamental) serão enquadrados no processo de recuperação paisagística (cerca de 30%), na 
modelação das áreas exploradas, ou valorizado no exterior como subprodutos, por exemplo, na produção 

de agregados calcários ou na produção de cal (cerca de 70%). 

Na área do PI não existem unidades de britagem, encaminhando-se os estéreis para o exterior tal como 
existem. Refere-se, contudo, em aberto a possibilidade de instalação local de centrais de britagem, nesse 
caso passando a ocorrer rejeitados desse processo, maioritariamente de terras e argilas, previsivelmente 
também enquadrados no processo de recuperação paisagística. 

O aumento da área de escavação, associado à dimensão total da área, prevê-se muito significativo (a área 
intervencionada abrangerá atualmente 55% da área total do PI). A ampliação possível ou previsível de 
conjunto é, assim, muito significativa. Acresce o período de vida útil previsto, na ordem de 90 anos, e uma 
dimensão espacial de afetação de 391ha. Note-se ainda a perda irreversível do recuso explorado. Estes 

impactes enquadram um contexto de desvalorização territorial muito significativo. 
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O Núcleo de Pedreiras assegura diretamente 200 postos de trabalho, associando cada uma o respeito 
quadro de pessoal. 

Relativamente à questão do transporte dos trabalhadores (que serão cerca de 200 na área em estudo), e 
embora se tratem de 32 entidades empregadoras distintas, considera-se que o conjunto dos intervenientes 
(exploradores, promotores do projeto integrado e autarquias locais, em especial) deve estudar soluções de 
transporte coletivo e integrado dos trabalhadores do núcleo de pedreiras em causa. 

Quanto aos acessos existentes à área, os mesmos serão mantidos, não se prevendo novos. No interior, os 
acessos asseguram sobretudo a circulação entre as pedreiras e o exterior, podendo sofrer alterações. Cada 
pedreira possui rede interna de acessos para a circulação entre as diversas áreas de trabalho. 

Quanto ao tráfego de pesados, o EIA aponta para 19 veículos pesados/hora. Embora se trate de tráfego já 
existente, reconhece-se que se trata de um impacte “significativo” quando considerado de per si, na EN362. 
Esta via coletora/distribuidora apresenta limitações de circulação, pela tipologia de tráfego e traçado 
associado. Os acidentes rodoviários no cruzamento entre o acesso ao Núcleo e a EM1314 e a EN362 
integram os riscos identificados.  

No EIA são identificados e avaliados os impactes socioeconómicos nas fases de exploração e de 
desativação/recuperação. Em síntese, apresentam-se os impactes na tabela seguinte: 

 

Fase Impacte Classificação 

Exploração 

Emprego criado na preparação do terreno 

(desmatação, decapagem e remoção do coberto 

vegetal), no desmonte, no corte, na 

armazenagem e na expedição Positivos, cumulativos, significativos, 

diretos e indiretos 
Dinamização da base económica, explorando um 

recurso com aptidão ornamental e industrial, de 

elevado valor acrescentado  

Poeira, ruído, vibrações e perturbações de 

tráfego 

Negativos e muito pouco significativos, 

mas significativos quanto ao tráfego 

gerado 

Desativação 
Empregos ligados ao ambiente (em resultado da 

transição para uma paisagem silvo-pastoril) 
Positivos e pouco significativos 

 

Assim, foram identificados impactes significativos, no âmbito socioeconómico, nomeadamente no que 
respeita ao tráfego e ao atravessamento das povoações vizinhas. Estes impactes tornam-se pouco 
significativos após adoção das necessárias medidas de minimização. 

No que respeita à qualidade de vida das populações vizinhas, afetadas pela exploração de massas minerais, 
a mesma foi considerada no âmbito da avaliação efetuada nos fatores ambiente sonoro e qualidade do ar. 

No que se refere aos impactes cumulativos, o EIA apresenta argumentos no sentido que os impactes 
cumulativos do conjunto de núcleos de exploração de pedreiras e deste Projeto Integrado em particular 
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são positivos, tendo algum significado local no que respeita à manutenção de empregos diretos e 
contribuindo para a diversificação e o reforço do tecido económico local e regional. 

Em conclusão, o EIA sublinha a dimensão estratégica do PI, que procura estabelecer uma abordagem 
integrada de gestão do espaço, com o objetivo de promover um horizonte de atuação coerente no que 
respeita à valorização e aproveitamento do recurso mineral, atendendo a uma perspetiva de integração 
paisagística e ambiental conforme definido nos objetivos do POPNSAC.  

Nesse sentido, são apresentadas propostas metodológicas para a exploração, procurando dar-se 
preferência a uma estratégia de desenvolvimento da recuperação paisagística em concomitância com a 
lavra. 

5.6.2. Conclusão  

Face ao exposto, destacam-se, em termos socioeconómicos, os impactes positivos do projeto ao nível da 
criação e manutenção de postos de trabalho diretos e indiretos, bem como a dinamização da base 
económica, decorrente da exploração de um recurso com aptidão ornamental e industrial, de elevado valor 
acrescentado. 

De salientar também os impactes negativos significativos decorrentes do tráfego associado às unidades 
integradas neste núcleo e ao atravessamento das povoações vizinhas. Contudo, estes impactes são 
passíveis de minimização, através da adoção das medidas preconizadas no capítulo 8 do presente parecer. 

Neste sentido, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator ambiental. 

 

5.7. QUALIDADE DO AR 
 

5.7.1. Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 
 

Qualidade do Ar 

As emissões de poluentes atmosféricos mais importantes na envolvente da exploração de pedreiras estão 
associadas às partículas em suspensão (PM10 – partículas inferiores a 10 µm, uma vez que é a fração mais 
relevante em termos de saúde pública) sendo também de referir, mas em muito menor escala, as emissões 
de poluentes como o monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), óxidos de enxofre (SOx) 
associadas à maquinaria usada na exploração extrativa. O fluxo de emissão dos poluentes atmosféricos na 
envolvente desta pedreira, depende basicamente da área desmatada e das condições de vento, e do ritmo 
das pedreiras que se encontram em laboração e da própria população envolvente. Tendo em conta a 
predominância das emissões de partículas neste tipo de atividade considerou-se que a avaliação da 
qualidade ao ar deveria incidir apenas nas concentrações no ar ambiente do poluente PM10. 

Para a caracterização da qualidade do ar na situação atual, foram usados dados de várias campanhas de 
partículas de dimensão inferior a 10μm (PM10), realizadas junto a 2 recetores, com períodos de 24 horas 
(com inicio às zero horas de cada dia). Foi ainda efetuada, em simultâneo com as medições de PM10, uma 
campanha meteorológica com caracterização das condições de precipitação, direção e velocidade do vento, 
humidade, pressão e temperatura. 

As medições de qualidade do ar foram realizadas na envolvente da Área de Intervenção Especifica de Pé 
da Pedreira, junto dos recetores mais próximos. Foram considerados dois locais/recetores na envolvente: 
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 Ponto P1 - O local de medição situa-se na localidade de Valverde a cerca de 750 m a Oeste do 
núcleo do Pedreira. 

 Ponto P2 - O local de medição situa-se na localidade de Pé da Pedreira, a cerca de 300 m para 
Sul. 

No âmbito do EIA foram realizadas campanhas de medição entre os dias 15 e 25 de outubro de 2012 por 
períodos de 24 horas, durante sete dias, nos dias 15,16, 18 e 22 no ponto P1 e de 23, 24, 25 no ponto P2.  

No ponto P1 o valor medio de concentração foi de 13,8 µg/m3, sendo o valor máximo de 15,4 µg/m3. 
Durante este período a estação rural de fundo da Chamusca registou uma média de 14 µg/m3 o que indicia 
que os níveis junto a este recetor em 2012 seriam muito semelhantes aos registados em localizações rurais 
de fundo. 

No ponto P2 o valor limite diário (50 µg/m3) não foi excedido em nenhum dos dias de medição, sendo o 
valor medio de 12,8 µg/m3, sendo o valor máximo 14,9 µg/m3. Durante este período a estação rural de 
fundo da Chamusca registou uma média de 8 µg/m3 o que indicia que os níveis junto a este recetor em 
2012 seriam semelhantes aos registados em localizações rurais de fundo. Destaca-se que o ponto P2, se 
situa a cerca de 300 metros de distância do núcleo de exploração, na direção Sul, sendo os ventos 
predominantes no decurso das medições de Norte, o que deveria influenciar os resultados obtidos. 

De acordo com descrito no EIA, na campanha recorreu-se a um equipamento gravimétrico (método de 
referência) e seguiram-se os procedimentos da Norma Europeia 12341. No entanto não foram 
disponibilizados comprovativos relativos ao cumprimento na referida norma. 

Tendo em consideração que no EIA não foram monitorizados os recetores mais sensíveis existentes na 
envolvente do núcleo, a antiguidade (2012), curta duração (4 dias e 3 dias em cada ponto) e algumas 
dúvidas relativas ao controlo de qualidade destas campanhas, que não permitiam fazer uma avaliação com 
uma incerteza aceitável, foi solicitado que em fase de aditamento, fossem disponibilizados dados mais 
recentes, recorrendo a equipamentos e métodos de acordo com a Norma em vigor e com um mínimo de 
14 dias em recetores mais próximos do núcleo. 

Em fase de aditamento foram disponibilizados dados relativos à monitorização da pedreira n.º 5045 “Moca 
Creme P1” “da empresa Lusical (2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e da pedreira n.º 4909 “Chainça” da 
empresa Calcidrata (2016).  

Ponto 3 – Junto a uma habitação localizada 170 m a Oeste do núcleo 

Ponto 4 - Centro de dia situado a cerca de 60 m a Sul do núcleo (Região LVT)  

Os resultados para destas campanhas foram os seguintes: 
 

 No Ponto 3 foram monitorizados os seguintes períodos: 21 a 27 de julho de 2011; 29 de abril a 5 
de maio de 2011; 24 a 30 de setembro de 2012; 29 de fevereiro a 6 de março de 2012; 21 a 27 
de setembro de 2013; 17 a 23 de abril de 2013; 24 a 30 de setembro de 2014; 24 a 30 de Abril de 
2014; 2 a 3 e 22 a 31 de outubro de 2015; 15 a 21 de abril de 2015. De acordo com uma estimativa 
realizada, com base na aplicação da regressão linear estabelecida entre os resultados para o 
período de campanha para várias estações e os indicadores anuais para as mesmas estações, os 
resultados obtidos para o ponto amostrado indicaram para vários anos a ultrapassagem do valor 
limite diário e um valor médio anual próximo do valor limite anual. 
 

 No Ponto 4 uma campanha realizada de 30 de junho a 12 de agosto de 2016, de acordo com uma 
estimativa realizada, com base na aplicação da regressão linear estabelecida entre os resultados 
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para o período de campanha para várias estações e os indicadores anuais para as mesmas 
estações, os resultados obtidos para o ponto amostrado indicou para 2016 a ultrapassagem do 
valor limite diário e anual. 

Estes resultados indiciam que, a sul do núcleo, junto aos recetores mais próximos do mesmo, os níveis de 
PM10 estarão em ultrapassagem dos valores limite. É de notar que a contribuição da atividade do núcleo 
acumula com a contribuição da atividade das fábricas de cal. 

Assim, há a registar na zona problemas pontuais de poluição atmosférica no que diz respeito ao poluente 
secundário ozono e partículas. No que se refere às campanhas de monitorização apresentadas não é 
efetuada uma análise dessa informação, contudo o proponente conclui que são recorrentemente 
ultrapassados os valores limite de partículas, já referido anteriormente. 

Relativamente à avaliação dos impactes do núcleo de pedreiras na situação futura é de referir que, as 
atividades associadas à exploração das pedreiras que contribuem, no presente e futuro, para a emissão de 
poluentes atmosféricos, em particular de partículas (PM10), incluem várias operações como a desmatação, 
decapagem, perfuração, desmonte e recuperação paisagística, a utilização de maquinaria, a circulação dos 
veículos em via pavimentadas e não pavimentadas para transporte de material e a exposição de áreas 
decapada à erosão pelo vento. 

Considerou-se que na análise realizada a produção do núcleo deverá ser muito semelhante à existente na 
situação atual sendo a principal diferença a localização das áreas de lavra (ampliações) e eventualmente, 
caso o aumento das áreas decapadas não seja compensado pelas recuperações paisagísticas, um aumento 
da área total sujeita a erosão de partículas pelo vento.  

As atividades consideradas como mais relevantes no núcleo para a estimativa das emissões de PM10 foram 
as operações de desmonte, concretamente da área decapada sujeita a erosão (391,1 ha), a contribuição 
resultante do tráfego (19 camiões por hora) em vias não pavimentadas (62 km). Usando os fatores de 
emissão da EPA disponíveis no AP-42 (1995): Compilation of Air Pollutant Emission Factors, obteve-se uma 
emissão total de cerca de 3500 ton/ano, sendo que, 80 % das emissões previstas correspondem à 
estimativa para o item erosão pelo vento. A estimativa para este item assumiu que toda a área é sujeita 
movimentações (por exemplo passagem de veículos) em simultâneo sendo que, a erosão pode ser 
minimizada reduzindo a área “mexida/movimentada” o que promove a estabilização dos materiais finos e 
reduz o seu potencial de erosão pelo vento. 

Assim, os impactes negativos relativos à qualidade do ar, resultantes da exploração do núcleo, como sendo 
os mais significativos referem-se às emissões difusas de partículas (poeiras), associadas às operações de 
desmonte, operações de carga e descarga, ao transporte do material extraído, à laboração das unidades 
de britagem e à laboração de duas unidades industriais de produção de cal localizadas junto do núcleo de 
pedreiras. 

O modelo usado no EIA para modelar as médias diárias das concentrações de PM10, a partir das emissões 
estimadas para a pedreira, foi o AerMod View. Foram utilizados dados meteorológicos da região, dados 
estes adquiridos diretamente ao fornecedor do programa utilizado. Para os cálculos das emissões previstas, 
considerou-se a inexistência de controlo de emissões e foram criados 900 recetores, distribuídos por uma 
malha de 10m*90m. Assim, os resultados apresentados dizem respeito à situação mais desfavorável sem 
contabilização de medidas de controlo de emissões, como por exemplo a rega dos caminhos não asfaltados. 

Nas simulações realizadas considerou-se o volume de tráfego induzido pelas explorações existentes no 
núcleo de pedreiras do Pé da Pedreira de 19 veículos pesados por hora, tendo em consideração a produção 
prevista de 500 000 t/ano de calcário industrial e de 330 000 m3/ano de calcário ornamental.  
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A modelação efetuada pela aplicação do software AerMod View permitiu avaliar os indicadores anuais 36º 
máximo diário (valor que permite avaliar o cumprimento do número máximo de dias com concentrações 
superiores ao limite diário) e média anual. Os resultados da modelação permitiram estimar que a 
contribuição do núcleo de pedreiras relativamente ao PM10 no ar ambiente junto os recetores selecionados: 

 Para o P3 localizado a 160 metros a oeste da área de implantação estima-se que seja de 13 μg/m³ 
para a média anual, e 22 μg/m³ para o 36.º máximo diário.  

 Para o P4 localizado a 60 metros a sul da área de implantação estima-se que seja de 9 μg/m³ para 
a média anual, e 13 μg/m³ para o 36.º máximo diário.  

Os resultados da monitorização e da modelação permitem verificar que existe, atualmente e no futuro, uma 
contribuição de cerca de 40% do núcleo de pedreiras para as concentrações de PM10 junto aos recetores 
de pé da pedreira.  

Da visita ao núcleo de pedreiras, realizada no dia 18 de janeiro, constatou-se que aparentemente não 
estava a ser adotada qualquer medida de minimização, facto que nesta época do ano, de pouco calor, com 
dias de alguma precipitação e ventos fracos – clima típico de inverno, se compreende, por não serem as 
piores condições meteorológicas para a ressuspensão de partículas. Daí, não ser necessária a execução 
plena de medidas de minimização de PM10. No entanto, não foram vistas infraestruturas e/ou tomadas 
boas práticas que indiciem que são adotadas medidas de redução de partículas. 

Atendendo à quantidade de pedreiras afetas ao núcleo e ao facto de as medidas de minimização serem as 
únicas ferramentas que permitem reduzir as emissões de partículas associadas ao empoeiramento da 
laboração de pedreiras, é imprescindível que seja efetuada uma planificação da implementação de medidas 
de minimização, que garanta a sua caracterização e monitorização, dispondo da informação necessária para 
proceder à avaliação da eficácia das mesmas ao longo dos tempos. 

Da análise de toda a informação apresentada relativa às medidas de minimização, e face ao mencionado 
anteriormente, considera-se necessária a elaboração de um Plano de Implementação de Medidas de 
Redução das Emissões de Partículas em Suspensão Associadas ao Núcleo do Pé da Pedreira, a apresentar 
previamente ao licenciamento da exploração do núcleo de pedreiras, para análise e aprovação. 

No âmbito da redução das emissões atmosféricas são impostas as medidas de minimização constantes 
deste parecer e outras que possam vir a ser definidas na sequência da aprovação do referido plano.  

Atendendo às caraterísticas do projeto é imperativo a implementação de um plano de monitorização da 
qualidade do ar, o qual deve seguir as disposições que se apresentam no presente parecer. 

Considerando que os impactes negativos a nível da qualidade do ar assumem maior significado e 
consequentemente maior incomodidade nos aglomerados populacionais próximos da área de exploração, 
deve o licenciamento de novas áreas de lavra ficar condicionado ao cumprimento dos valores limite diários 
e anuais de PM10 junto aos recetores sensíveis mais próximos da área do núcleo, a verificar com os 
resultados da monitorização efetuada em anos anteriores. 

De salientar ainda que, de acordo com a informação disponibilizada, a responsabilidade pela implementação 
das medidas de minimização nas vias de acesso comuns, entradas e saídas do núcleo é de todas as 
pedreiras, embora exista uma responsabilidade solidária que implica ser também de cada uma, 
individualmente, ficando essa obrigação vertida em cada um dos Planos de Pedreira. Ou seja, muito embora 
a execução dessa tarefa possa ser delegada pelos exploradores numa Comissão de Gestão ou noutra 
qualquer entidade, o seu incumprimento não exonera os exploradores da responsabilidade individual a que 
estão vinculados. Acresce que de acordo com o número 8 e 9 do artigo 35.º Decreto-Lei n.º 270/2001, de 
6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, os exploradores instalados ou a 
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instalar na área objeto do Projeto Integrado devem apresentar à entidade licenciadora o respetivo Plano 
de Pedreira, devidamente adaptado ao Projeto Integrado, relativo à área de que são titulares. 
Adicionalmente, os exploradores das pedreiras estão obrigados à apresentação do respetivo Programa 
Trienal, acompanhado de memória descritiva relativa aos trabalhos de desmonte com implicação nas 
pedreiras contíguas ou confinantes. Ou seja, mantêm-se as obrigações do explorador relativamente à sua 
área de exploração, estando a atividade de cada uma das pedreiras vinculada ao cumprimento das 
condições previstas na DIA do PI, incluindo as medidas de minimização de impactes e as ações de 
monitorização ambiental. 

A contribuição da atividade do núcleo para os níveis de partículas registados junto aos recetores, assim 
como, a eficácia das medidas aplicadas será avaliada mediante a aplicação do plano de monitorização 
proposto. O plano de monitorização ambiental deve ser realizado pelas Empresas exploradoras, ou, em 
alternativa, por uma Comissão de Gestão, ou noutra qualquer entidade, cumprido o estipulado na 
Declaração de Impacte Ambiental do Projeto Integrado. As ações de monitorização devem acompanhadas 
pelos técnicos da Comissão de Gestão que devem atestar a sua realização e resultado. Tal como para a 
aplicação do conjunto de medidas de minimização, muito embora a execução dessa tarefa possa ser 
delegada pelos exploradores numa Comissão de Gestão ou noutra qualquer entidade, o seu incumprimento 
não exonera os exploradores da responsabilidade individual a que estão vinculados. 
 

5.7.2. Conclusão  
 

Face ao exposto, considera-se o impacte do núcleo de Pé da Pedreira como negativo e significativo para a 
qualidade do ar na sua envolvente. No entanto estes impactes podem ser minimizados tornando-se pouco 
significativos, nomeadamente, através da adoção de um plano de implementação de medidas de redução 
das emissões de partículas em suspensão, cujos efeitos devem ser verificados com o plano de monitorização 
definido, que garanta uma efetiva redução dos níveis registados. 

Neste sentido, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator ambiental. 

 

5.8. AMBIENTE SONORO 
 
5.8.1. Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

 
Foi analisado o Estudo Acústico apresentado em sede de Alegações, bem como esclarecimentos prestados 
posteriormente. 

Tendo em conta que se trata de um conjunto de pedreiras já em laboração, foram efetuadas medições 
acústicas (Agosto 2017) com as pedreiras em laboração (horário de laboração de cada pedreira de 8h em 
período diurno) assim como em situação de paragem. Os recetores sensíveis potencialmente mais expostos 
são: R1 Centro Social de Serra do Alecrim (inclui Lar de Idosos, Centro de Dia e Creche) a cerca de 30m 
do perímetro do núcleo de pedreiras; R2 habitação térrea junto da estrada de acesso ao núcleo por Sul, a 
cerca de 100 m do perímetro do núcleo, ambos na povoação de Pé da Pedreira.  

Nenhum dos recetores se integra em zona classificada em zona mista ou sensível, pelo que se aplicam os 
valores limite Lden≤63 e Ln≤53dB(A) para o critério de exposição máxima. Relativamente ao critério de 
incomodidade e face ao horário de laboração exclusivamente em período diurno de 10 horas do conjunto 
das pedreiras, o acréscimo permitido dos níveis sonoros face à situação de paragem é de 5dB(A).  
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As medições foram efetuadas por laboratório acreditado e seguindo a norma aplicável. Os resultados são 
sumarizados na seguinte tabela, verificando-se que nas condições em que decorreram os ensaios acústicos 
eram cumpridos os dois critérios legais aplicáveis por força do Regulamento Geral do Ruído. De notar que 
R1 não se localizou na fachada mais exposta ao ruído da pedreira, ainda que dentro do recinto do Centro 
Social.  

 

Recetor 

 

RA  

(laboração) 

RR 

(paragem) 

Ld Lden Conclusão 

CEM 

LAeq,T diurno Conclusão 

CI 

Principais fontes 

sonoras audíveis em 

período diurno 

R1 52.6 52.3 51.5 54 Cumpre 52.6 Cumpre Ruído de pedreiras e 

atividades próximas 

(fábrica de cal). 

Vento de S e SE. RR: 

Atividades próximas 

(fábrica de cal a Sul) 

R2 56.6 55.2 55.3 58 Cumpre 56.6 Cumpre Ruído de pedreiras, 

tráfego próximo 

incluindo veículos 

pesados. Vento de S. 

RR: Tráfego próximo 

incluindo veículos 

pesados 

RA – ruído ambiente; RR – ruído residual; CEM – critério de exposição máxima; CI – critério de incomodidade 

Para a previsão dos níveis sonoros gerados pela laboração dos vários equipamentos do núcleo de pedreiras 
incluindo laboração das três centrais de britagem, e dos veículos pesados para expedição do produto (19 
veículos/hora, a circularem a 30km/h) foi desenvolvido um modelo à escala 1:2000, seguindo 
parametrização considerada aceitável para os objetivos do estudo. Para a modelação foi considerado o 
funcionamento simultâneo de todas as pedreiras com a maquinaria à cota mais superficial possível, e das 
três centrais de britagem, simulando condições maximizadas de emissão sonora. Os resultados estão 
sumarizados na seguinte tabela, verificando-se previsivelmente o não cumprimento do critério de 
incomodidade em R1 e R2, bem como na fachada mais exposta do Centro Social, sob aquelas condições 
específicas de exploração. Para o critério de incomodidade considerou-se como ruído residual o registo 
acústico atual da laboração das pedreiras.  

Portanto, serão previsíveis impactes negativos significativos pelo acréscimo de ruído quando as condições 
da lavra se aproximarem do cenário simulado atrás referido.  

 

Recetor RP  

 

RA previsto 

(Ld) 

Lden Conclusão 

sobre CEM 

LAeq,T diurno 

previsto 

LAeq,T diurno 

atual 

Conclusão sobre 

CI 

R1 (Centro Social) 62.6 61.4 60 Cumpre 63 52.6 Não cumpre por 

5dB(A) 

Fachada mais 

exposta do Centro 

65 63.5 61 Cumpre 65.2 52.6 Não cumpre por 

8dB(A) 

R2 61.9 61.3 61 Cumpre 62.7 56.6 Não cumpre por 

2dB(A) 

RP – ruído particular; RA – ruído ambiente; CEM – critério de exposição máxima; CI – critério de incomodidade 
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Face à previsão de incumprimento do critério de incomodidade, ainda que em condições de exploração 
específicas, é necessário garantir um conjunto de condições a salvaguardar antes da implementação do 
projeto.  

 

 

 

5.8.2 Conclusão 

Face ao exposto, e da análise do fator ambiente sonoro, considera-se que o projeto reúne condições de 
viabilização, desde que garantido o cumprimento das medidas de minimização e do programa de 
monitorização referidos no capítulo 8 do presente parecer. 

5.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES  

5.9.1. Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

 PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO OESTE E VALE DO TEJO (PROTOVT)  

Para o local do projeto vigora o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 
(PROT OVT), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 64-A/2009 (de 6 de Agosto) e 
retificado pela Declaração de Retificação nº 71-A/2009, de 2 de outubro. 

De acordo com o Esquema do Modelo Territorial definido neste IGT, a área afeta ao projeto pertence à 
Unidade Territorial 11 (UT11), Maciço Calcário, enquadra-se em termos de Modelo Territorial, em Área de 
desenvolvimento agrícola e florestal, como Floresta de Produção e Olivicultura. 

No âmbito da ERPVA o local abrange Corredor Estruturante, Corredor Complementar, Área Nuclear 
Estruturante e Paisagem Notável. Em termos de Riscos, o local é abrangido por risco de incêndio elevado, 
elevada instabilidade de vertentes e perigosidade sísmica moderada. 

Para a UT11 prevê-se (ao nível do PDM) (3.2 — Normas Especificas por Unidades Territoriais) ordenar as 
áreas de indústria extrativa e garantir a sua compatibilização com outros usos, nomeadamente, os 
perímetros urbanos, as áreas protegidas e a vulnerabilidade do aquífero, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Serra de Aire e Candeeiros Não se detetando que o projeto colida com as disposições 
genéricas do PROT para esta UT. 

No âmbito das Normas Específicas de Carácter Sectorial (2.1 — O Sistema Urbano e a Competitividade) 
para o sector da agricultura e florestas, o PROT estipula orientações para a necessidade de, entre outras, 
promover a diversificação do tecido económico e social, promovendo a salvaguarda das áreas agrícolas 
prioritárias da afetação do território a outras utilizações dominantes, bem como o desenvolvimento 
sustentável do solo rural, a salvaguarda de investimentos públicos ou privados estruturantes do espaço 
rural, tais como investimentos com impacte social e económico na comunidade, designadamente as 
construções ou benfeitorias. Considera-se que o projeto se enquadra nestas orientações, apesar de se 
situar em Área de Floresta de Produção e Olivicultura, onde se recomendaria preferencialmente ações de 
produção florestal. 

Por outro lado, observa-se que em termos ambientais, o projeto abrange elementos estruturantes da ERPVA 
(ANE) onde em sede de PMOT (elaboração/revisão) se deverá atender à inerente elevada sensibilidade, 
devendo estes considerandos ser abordados nas decisões quanto à localização de novas atividades no 
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território de modo a não comprometer a viabilização da Estrutura Regional de Proteção e Valorização 
Ambiental que deverá ser definida noutra escala e a nível municipal.  

Face ao exposto, considera-se que o projeto não colide nem coloca em causa as orientações territoriais 
estratégicas do PROTOVT. 

 Instrumentos de Gestão do Território (IGT) vinculativos dos particulares: 

Na área do projeto encontram-se em vigor os seguintes IGT vinculativos de particulares: 

 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós (Aviso nº 8894/2015, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de agosto de 2015). 

Este Plano foi já objeto de uma correção material (Aviso nº 8434/2017 do Município de Porto de 
Mós, no Diário da República, 2.ª série, n.º 144, de 27 de julho de 2017). 

 Plano Diretor Municipal de Santarém (PDMS) 

 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (POPNSAC), aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 57/2010, publicada no Diário da República n.º 
30, II.ª série, de 10 de fevereiro de 2012.  

Em simultâneo com o PNSAC, a pedreira insere-se também em Rede Natura 2000 - Sítio 
PTCON0015- Sítio Serra de Aire e Candeeiros. No entanto o POPNSAC já incorpora as orientações 
de gestão previstas no Plano Sectorial da Rede Natura, aprovado pela RCM nº 115-A/2008, de 21 
de julho. 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL PORTO MÓS (PDMPM) - 1ª REVISÃO DO PDM DE PORTO DE MÓS 

Planta de Ordenamento/ Classificação e Qualificação do Solo 

No que respeita à Planta de Ordenamento/ Classificação e Qualificação do Solo, a área do Projeto encontra-
se totalmente abrangida por Plano em vigor, devidamente identificado nesta Planta – Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). 

Encontra-se totalmente integrada na delimitação da U25 – Área de Indústria Extrativa do Pé da Pedreira 
(Planalto de Santo António) - ponteado preto na imagem da Figura 2, conforme Listagem de Áreas 
Operativas de Planeamento e Gestão e Unidades de Execução inscrita nesta Planta. 

Dentro desta U25, existem diversas categorias e subcategorias de Solo Rural, concretamente: 

 Áreas de Recursos Geológicos Potenciais;  

 Espaços de Exploração de Recursos Geológicos/Áreas de exploração consolidadas; 

 Espaços de Exploração de Recursos Geológicos/Áreas de exploração complementares; 

 Espaços Naturais. 

Estrutura Ecológica Municipal 

A Estrutura Ecológica Municipal abrange toda a área do Projeto, exceto algumas das zonas classificadas 
como Áreas de exploração consolidadas.  

Planta de Ordenamento/ Áreas de Risco ao Uso do Solo  

Não se encontram cartografadas áreas de risco ao uso do solo na área do projeto Integrado.  
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Planta de Condicionantes/Outras Condicionantes  

No que se refere à Planta de Condicionantes/Outras Condicionantes, as mesmas referem-se aos Recursos 

Naturais subdivididos em: 

 Recursos Ecológicos:  

Dentro dos limites de Áreas Protegidas – Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. 

Totalmente inserida em Rede Natura 2000 – Lista Nacional de Sítios Serras de Aire e Candeeiros.  

 Recursos Geológicos – Assinalam-se diversas manchas de Explorações de massas minerais 
(Pedreiras). 

 Recursos Agrícolas e Florestais – Regime Florestal Parcial/Perímetro Florestal da Serra dos 
Candeeiros. 

 Recursos Hídricos - Domínio Hídrico - Leito e Margens com largura de 10 m das águas não 
navegáveis nem flutuáveis, conforme referido pela proponente. 

Planta de Condicionantes/Reserva Agrícola Nacional 

Conforme a Planta de Condicionantes/Reserva Agrícola Nacional (RAN), a RAN não condiciona o projeto. 

Planta de ordenamento/classificação e Qualificação do Solo 

No que respeita à Planta de ordenamento/classificação e Qualificação do Solo temos: 

 UOPG U25 - Área de Industria Extrativa do Pé da Pedreira 

Como já referido, a área do projeto, integra-se na área definida para a Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão (UOPG), U25 - Área de Industria Extrativa do Pé da Pedreira, conforme Planta de 
Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo que integra este Plano, cujo extrato se encontra 
retratado na figura 2 da presente Informação. 

O nº 1 do Art.º 106º do Regulamento da 1ª Revisão do PDM de Porto de Mós, estabelece que: 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão demarcam espaços de intervenção com uma coerência 
planeada ou pressuposta, que requerem uma abordagem integrada e de conjunto, com programas 
diferenciados, para tratamento a um nível de planeamento mais detalhado, com vista à sua execução, 
prevalecendo as suas disposições sobre as restantes do presente Regulamento. 

Encontrando-se a U25, identificada na alínea y) do nº 2 deste artigo. 

Relativamente às disposições comuns às UPPG, constantes do Art.º 107º do mesmo Regulamento, o nº 2 
estabelece que:  

Na programação das Unidades aplica-se o regime de cada categoria de espaço abrangida, salvo se disposto 
de forma diferente no Artigo 108.º, sendo para essas Unidades atribuídos parâmetros específicos, que 
assumem carácter supletivo. 

Com efeito, o nº 6 do Art.º 108º do mesmo Regulamento, que incide sobre o ordenamento das UOPG 
dedicadas à indústria extrativa, estabelece os objetivos programáticos e parâmetros de execução próprios. 
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Do exposto no nº 6 do referido artigo, resulta desde logo que os objetivos programáticos para as UOPG 
relacionadas com a Indústria Extrativa, são os mesmos que os definidos no Regulamento do POPNSAC para 
as AIE da mesma atividade. 

Relativamente ao primeiro parâmetro de execução, o Plano de Intervenção em Espaço Rústico (PIER) do 
Núcleo de Exploração do Pé da Pedreira, inerente à concretização da UOPG U25 em causa, será o culminar 
do presente procedimento, conforme destacado pela proponente e já referido nesta Informação. Aliás, a 
instrução do presente processo inclui já uma pré-proposta de Planta de Ordenamento, de condicionantes e 
de um Regulamento. 

Nestes termos, atendendo à elaboração desse PIER onde irão ser consubstanciados o presente projeto e 

as conclusões do respetivo procedimento de AIA, considera-se que o uso de indústria extrativa e o projeto 
na sua globalidade são compatíveis com a 1ª Revisão do PDM de Porto de Mós para a área incluída na U25 
- Área de Industria Extrativa do Pé da Pedreira.  

Relativamente ao segundo parâmetro, o mesmo refere-se à possibilidade da constituição de várias pedreiras 
em projeto integrado, conforme Art.º 35º do Regime Jurídico da Revelação e Aproveitamento de Massas 
Minerais, já citado na presente Informação. 

 Estrutura Ecológica Municipal 

A Estrutura Ecológica Municipal, abrange toda a área do projeto, dentro da UOPG U25, exceto uma parte 
coincidente com Espaços de Exploração de Recursos Geológicos/Áreas de exploração consolidadas, dentro 

dessa U25. 

O Art.º 76º do Regulamento da 1ª Revisão do PDM de Porto de Mós identifica e estabelece os objetivos 
desta Figura do Ordenamento. 

No entanto, para efeitos do presente parecer, parece-nos mais pertinente, atender ao seu regime 
específico, constante do Art.º 77º do mesmo Regulamento. 

Considera-se que para a área definida para a UOPG U25, as disposições do presente artigo poderão ser 
salvaguardadas na elaboração do PIER que precede a sua concretização, uma vez que esse PIER, será 
composto por peças gráficas (plantas de implantação e de condicionantes) e regulamento específicos para 
essa área, de forma a conjugar a exploração dos recursos minerais e a preservação dos valores naturais. 

Salienta-se que à data da elaboração do presente contributo, não é possível verificar se existem naquelas 
áreas algumas estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola, sebes de compartimentação da 
paisagem, ou bosques constituídos pelas espécies indicadas.  

Planta de Condicionantes/ Outras Condicionantes 

Quanto às Condicionantes – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, o Art.º 6º do 
Regulamento da 1ª Revisão do PDM de Porto de Mós estabelece o âmbito e objetivos, referentes às 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes na legislação em vigor, quando 
representáveis graficamente, se encontram delimitadas na planta de condicionantes. 
 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SANTARÉM (PDMS) 
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Para o local vigora o Plano Diretor Municipal de Santarém publicado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 111/95, de 24 de outubro, e sujeito a posteriores alterações. 

Nos termos do PDM de Santarém a área do projeto abrange: 

 Espaços naturais 

 Espaços agroflorestais 

 Espaços agroflorestais - integrados na RAN 

 Espaços para industrias extrativas - áreas existentes 

 Espaços para industrias extrativas- áreas para expansão 

Nos termos do artigo 29.º do Regulamento do PDMS, o POPNSAC aplica-se em articulação com o disposto 
no PDM. 

Em termos de PDM nada há a obstar à implementação do projeto em Espaços naturais (art. 68º do RPDM), 
Espaços agroflorestais (art. 66º do RPDM), Espaços para Industrias extrativas - áreas existentes e Espaços 
para Industrias extrativas- áreas para expansão (art. 63º). 

Em relação aos “Espaços agroflorestais - integrados na RAN” dispõe o regulamento do PDM, no seu art.º. 
66º, e de acordo com o Anexo II a industria extrativa é incompatível. 

 
RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)  

De acordo com a Planta de Condicionantes/Reserva Ecológica Nacional (REN), a área do Projeto está 
totalmente inserida em área condicionada por REN, no ecossistema Áreas de máxima infiltração, de acordo 
com a delimitação aprovada pela Portaria n.º 30/2016, de 23 de fevereiro, no âmbito da 1ª Revisão do 
PDM de Porto de Mós. 

No Anexo IV do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, que estabeleceu o Regime Jurídico da REN 
(RJREN), alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, ao ecossistema 
identificado corresponde atualmente à categoria de REN Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos. 

A área do Projeto no Município de Santarém em vigor (por força das Resoluções do Conselho de Ministros 

n.º 68/2000, de 01 de julho), também está totalmente em área integrada na REN, na sua tipologia a “áreas 
de infiltração máxima e cabeceiras de linha de água”. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 166/2008, na sua atual redação, nas áreas incluídas na REN 
são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

• Operações de loteamento; 

• Obras de urbanização, construção e ampliação; 

• Vias de comunicação; 

• Escavações e aterros; 

• Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 
correntes de condução e exploração dos espaços florestais, resulta claro que, com a presente 
pretensão, se está perante uma ação interdita de acordo com o regime jurídico da REN. 
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Nos termos dos números 2 e 3 do artigo 20.º do RJREN, o projeto é compatível com os objetivos de 
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, 
constando do Anexo II deste diploma concretamente, na alínea d) Novas explorações ou ampliação de 
explorações existentes, do item VI – Prospeção e exploração de recursos geológicos, estando sujeito a 
procedimento de comunicação prévia para as duas categorias em presença.  

Para verificação do cumprimento dos requisitos constantes da referida alínea d) e do item VI – Prospeção 
e exploração de recursos geológicos, do Anexo I da Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro, a saber “a 
pretensão pode ser admitida desde que seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes”, importa ter 
presente que no Aditamento ao EIA é referido que “(…) a drenagem das águas pluviais, mesmo na época 
de maior intensidade e quantidade de precipitação, efetua-se naturalmente através das fendas e fraturas 
do maciço rochoso, escoando-se e infiltrando-se no substrato calcário. Desta forma, a escorrência 
superficial prevista é reduzida. Contudo, na envolvente das cortas das pedreiras deverão ser criadas valas 
de drenagem periféricas sempre que necessário e que serão adaptadas ao longo da vida das explorações, 
para desvio das águas pluviais superficiais, promovendo a sua infiltração lateral e escoamento para o 
sistema de drenagem natural”.  

Mais se refere, de acordo com o n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I do DL n.º 166/2008, na sua 
redação do DL n.º 239/2012, em “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” (de acordo com 
a correspondência apresentada no Anexo IV do DL n.º 166/2008, na sua atual redação, as “áreas de 
infiltração máxima e as cabeceiras de linha de água” intitulam-se “áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos”) só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 
seguintes funções: 

i.. Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii.. Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii.. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 
água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv.. Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 
contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v.. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; (Não é 
aplicável ao projeto em causa) 

vi.. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 
aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas. 

Na exploração das pedreiras em funcionamento no núcleo de exploração de pedreiras de Pé da Pedreira 
não se procede ao tratamento e beneficiação do material explorado com recurso a água, pelo que as 
captações de água subterrânea aqui existentes, não afetaram as disponibilidades de água do aquífero. A 
área afetada pela exploração e consequente deposição de estéreis será, à escala do aquífero, relativamente 
reduzida, pelo que se considera não existirem quaisquer impactes sobre a taxa de recarga do aquífero. 

Relativamente à demonstração da não afetação da estabilidade ou do equilíbrio ecológico do sistema 

biofísico pelas “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” designadamente que a ação não 
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vem colocar em causa as funções das categorias da REN onde se insere, esta foi avaliada, tendo-se 
concluído que a atividade definida como compatível com a exploração do recurso mineral. 

Relativamente à demonstração de não afetação da estabilidade ou do equilíbrio ecológico dos sistemas 
biofísicos, designadamente que o projeto não venha a colocar em causa as funções das categorias da REN 
onde se insere, conforme Anexo I do RJREN, é aceitável a argumentação da proponente, nomeadamente 
no que se refere à contribuição para a proteção da qualidade da água, tendo em conta a diferença de 40m 
entre as cotas da base da corta e do nível freático e as medidas de minimização propostas neste parecer. 
 
Quanto à função de “manutenção da qualidade da água subterrânea”, o estudo considera que esta função 
está assegurada, tendo em conta os argumentos invocados para a avaliação de impactes na qualidade, 
atrás descritos, e a implementação das medidas de minimização previstas, tais como: 

 adequada manutenção do estado de limpeza das valas de drenagem pluvial perimetral a executar,  

 gestão adequada das pargas que albergam os solos de cobertura,  

 manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos presentes em obra,  

 manutenção, revisão e esvaziamento periódico das fossas estanque. 

Estando asseguradas as funções da manutenção da qualidade e da quantidade conclui-se que fica também 
assegurada a função sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da água 
subterrânea, com particular incidência na época de estio. 

As questões associadas a fenómenos de risco de cheias e inundações e de secas extremas não se aplicam 
ao caso do Projeto Integrado. No que se refere ao risco de contaminação, como referido anteriormente, 
apesar das características cársicas do maciço alvo de exploração e da sua vulnerabilidade, não se prevê a 
ocorrência de situações de contaminação dada a distância a que se situará a base da exploração do 
aquífero.  
 
Concorda-se com a avaliação de impactes nas funções a preservar das áreas de REN - Áreas estratégicas 
de proteção e recarga de aquíferos. A manutenção da quantidade das águas subterrâneas e a preservação 
da respetiva qualidade asseguram também, a função sustentabilidade dos ecossistemas de águas 
subterrâneas nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorram em cavidades e grutas. 

Relativamente às instalações sociais, de apoio e industriais que se encontrem nas áreas licenciadas das 

pedreiras que integram o Projeto, conforme mencionado nas peças escritas, considera-se que as mesmas 
beneficiam do mesmo enquadramento da pedreira perante o RJREN, uma vez que, conforme citado pela 
proponente, de acordo com o Regime Jurídico de Pesquisa e Exploração de Massas Minerais, aplicável à 
revelação e aproveitamento de massas minerais (Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro), “Pedreira é o conjunto formado por 
qualquer massa mineral objeto do licenciamento, pelas instalações necessárias à sua lavra, área de extração 
e zonas de defesa, pelos depósitos de massas minerais extraídas, estéreis e terras removidas e, bem assim, 
pelos seus anexos”. 

Por outro lado, refere ainda a proponente, citando a mesma legislação que, “Os anexos de pedreira 
consistem nas “instalações e oficinas para serviços integrantes ou auxiliares de exploração de massas 

minerais e exclusivamente afetos àquela atividade, nomeadamente as oficinas para a manutenção dos 
meios mecânicos utilizados, as instalações para acondicionamento das substâncias extraídas, para os 
serviços de apoio imprescindíveis aos trabalhadores, bem como os estabelecimentos de indústria extrativa”. 
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Conjugando a informação que integra o EIA, constata-se que aquelas situam-se em área licenciada das 
pedreiras, enquadrando-se assim na mesma alínea d) do Item VI do Anexo II do RJREN.  

Relativamente aos acessos, o Aditamento refere que “Os acessos existentes ao núcleo de exploração de 
pedreiras do Pé da Pedreira serão mantidos não se prevendo a criação de novos acessos. Por outro lado, 
os acessos no interior de cada uma das pedreiras do Pé da Pedreira serão alvo de intervenção apenas 
dentro do limite definido para a escavação. Os acessos novos a criar terão como finalidade a gestão 
integrada das explorações e o desenvolvimento adequado da exploração de cada pedreira. Serão criados 
novos acessos à medida que a exploração for evoluindo e sempre dentro do limite definido para a 
escavação”. Neste sentido considera-se que aqueles beneficiam do mesmo enquadramento das pedreiras 

perante o RJREN 

Por último, para efeitos do regime jurídico da REN, o projeto em avaliação terá de se conformar com os 
IGT vinculativos dos particulares (PDM de Santarém). No entanto, tal não se verifica para o PDM de Porto 
Mós. Assim, não estando assegurada esta conformidade, não se encontra cumprido o n.º 9 do artigo 22º 
do RJREN, que estabelece como pressuposto da emissão de comunicação prévia o cumprimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente constantes nos IGTs. 
 
Neste sentido, o projeto fica condicionado à obtenção de pronúncia favorável da CCDR LVT no âmbito do 
RJREN. 

Para o Concelho de Santarém, atendendo ao n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, a pronúncia favorável emitida 
no contexto do presente procedimento de AIA compreende a emissão de autorização prevista no mesmo 
regime jurídico. 

 
PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DA SERRA DE AIRE E CANDEEIROS (POPNSAC)  

Estando o projeto desconforme com o POPNSAC em vigor, importa salientar que a sua viabilidade está 
dependente da publicação do PIER de Pé da Pedreira e da compatibilidade do PI com esse plano, bem 
como ao cumprimento do que vier a ser previsto no seu Regulamento. 

O PI do Pé da Pedreira abrange uma área superior à definida no POPNSAC para a AIE da Cabeça Veada, 
que é de 1.374 hectares. 

Assim o Regulamento do POPNSAC, em relação a esta AIE prevê o seguinte: 

 N.º 1 do artigo 20º - “Às áreas com características especiais que requerem a adoção de medidas ou 
ações específicas que, pela sua particularidade, não são totalmente asseguradas pelos níveis de 
proteção anteriores, é aplicado um regime de intervenção específica”; 

 N.º 5 do artigo 20º - “As áreas de intervenção específica estão abrangidas pela aplicação dos regimes 
de proteção previstos no presente regulamento, sem prejuízo do número seguinte”; 

 N.º 6 do artigo 20º – “Às áreas de intervenção específica para as quais prevê a elaboração de planos 
municipais de ordenamento do território, nos termos do artigo 24.º, não é aplicável o disposto no 
número anterior após a entrada em vigor dos referidos planos na área em causa”. 

Em relação aos regimes de proteção previstos no POPNSAC e para a área do PI do Pé da Pedreira estão 
identificados os seguintes: 
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a. “Áreas de Proteção Parcial do tipo I” (APPI), sendo que a alínea l) do n.º 1 do artigo 13º interdita “a 
instalação e a ampliação de explorações de extração de massas minerais, sem prejuízo do disposto 
no n.º 1 do artigo 32.º e no n.º 2 do artigo 37.º”; 

b. “Áreas de Proteção Complementar do tipo II” (APCII), sendo que no n.º 1 do artigo 19º estipula que 
“pode ser autorizada a instalação e a ampliação de explorações de extração de massas minerais, nos 
termos do artigo 32.º”; 

c. Estão ainda identificados no Anexo III da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto, “áreas recuperadas”, 
na qual o n.º 2 do artigo 19º interdita a instalação e ampliação de explorações de massas minerais; 

d. Existem igualmente na área objeto do PI, dois geosítios e sítios de interesse cultural, identificados 
no Anexo I da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto (ID 57 – Algar do Avião e ID 69 – Pia do Zé 
Gomes), para os quais o n.º 2 do artigo 23 refere que “são interditas todas as atividades suscetíveis 
de degradar significativamente os valores existentes”. 

Assim, no projeto em análise estão em causa duas situações distintas no que concerne à aplicação do 
POPNSAC: 

a. Área incluída na AIE, onde embora atualmente existem regimes de proteção onde está interdita a 
instalações e ampliação de explorações de massas minerais, com a proposta de PIER poderão vir a 
ser viabilizadas, conforme previsto no n.º 6 do artigo 20º da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto; 

b. A restante área do PI, que extravasa o limite da AIE e onde decorrente da existência de uma parcela 
classificada como APPI, o PIER que vier a ser publicado não tem aplicabilidade, pelo que para estas 
situações se aplica o previsto no POPNSAC. 

Tendo em atenção as considerações efetuadas, e no que diz respeito ao ponto 4 alínea b), refere, por 
exemplo na página II.12 do Relatório Síntese, que “inclui parte da Área de Intervenção Específica (AIE) do 
Pé da Pedreira, áreas exteriores mas confinantes onde se encontra identificado recurso mineral com aptidão 
ornamental e compatíveis com a atividade extrativa no âmbito do POPNSAC, ou áreas intervencionadas e 
que serão sujeitas a recuperação, tendo sido excluídas as áreas de pedreiras de calçada”. 

É indicado ainda no EIA que “nos locais em que a área do Projeto Integrado extravasou o limite da AIE, o 
POPNSAC estabelece uma tipologia de classificação compatível com a indústria extrativa”. 
 
Já no Quadro II.2 “Principais aspetos considerados no planeamento da lavra”, onde em relação ao POPNSAC 
afirmam que “a exploração do recurso mineral fora do perímetro da AIE apenas poderá ocorrer nas classes 
de espaço consideradas compatíveis com a indústria extrativa de acordo com o POPNSAC” e que “a 
exploração do recurso mineral apenas poderá ocorrer nas zonas previstas no PIER da AIE do Pé da 
Pedreira”. 
 
No entanto, da observação do Desenho n.º 2 do PI “Zonamento atual da área”, verifica-se a existência de 
uma área ainda não intervencionada incluída no PI e fora dos limites da AIE, que se localiza em APPI, e 
onde não é possível a instalação e ampliação de explorações de massas minerais, o que contraria o 
mencionado no parágrafo anterior. 
Decorrente desta situação, na Fase de Conformidade solicitou-se o esclarecimento das seguintes questões: 

 Relativamente à área localizada em APPI, fora da AIE e onde está previsto a exploração de massas 
minerais, como é cumprido o previsto no POPNSAC, tendo em atenção o estipulado na alínea l) do 
n.º 1 do artigo 13º da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto; 
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 Se tiveram em conta no PI apresentado a existência das “áreas recuperadas” identificadas no Anexo 
III da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto, bem como dos dois geosítios e sítios de interesse cultural, 
identificados no Anexo I. 

Na sequência dos elementos apresentados pelo proponente em aditamento ao EIA foi referido o seguinte: 

 A área do PI do Pé da Pedreira extravasa a área definida no POPNSAC como AIE do Pé da Pedreira, 
havendo uma área com aproximadamente 32,8 ha no exterior da AIE e incluída no PI, abarcando, 
no caso, áreas com o regime de proteção APPI e APCII; 

 Relativamente à zona situada em APPI, a mesma tem uma área de cerca de 1 ha, a qual não será 
intervencionada. 

Neste âmbito é ainda esclarecido no Aditamento que a área de escavação corresponde à área com potencial 
mineiro, sendo que não interfere com as seguintes áreas (conforme se pode constatar da Figura 20 e 21 
do Aditamento): 

 Áreas recuperadas identificadas no Anexo III do POPNSAC e melhor definidas em âmbito do PIER; 

 Património Geológico a preservar identificado no âmbito dos estudos elaborados para o PIER da 
AIE do Pé da Pedreira, designadamente a existência de cavidades classificadas como excecionais, 
geosítios e sítios de interesse cultural, identificados no Anexo I da RCM n.º 57/2010, de 12 de 
agosto e PIER e outras explorações de massas minerais no interior do PI que se encontram em 
fase de recuperação ou já recuperadas; 

 Zonas de defesa estabelecidas de acordo com o previsto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 270/2001, 
de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro; 

 Zona de escombreira já em fase de modelação topográfica e sem recurso mineral subjacente. 

Salientam ainda, que a área de estudo não irá afetar qualquer geosítio ou sítio de interesse cultural 
constante do Anexo I do POPNSAC, havendo no entanto uma redefinição das áreas recuperadas constantes 
do Anexo III, uma vez que no âmbito dos trabalhos desenvolvidos para o PIER do Pé da Pedreira, haviam 
áreas incorretamente classificadas, tendo procedido à alteração da sua reconfiguração de forma a ser 
incluída apenas a área efetivamente objeto de trabalhos de recuperação. 

Por fim de referir que, as áreas excluídas da lavra e indicadas anteriormente, foram tidas em conta e 
enquadradas no Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico do PI do Pé da Pedreira. 

Relativamente às zonas identificadas como “áreas recuperadas”, concorda-se com a redefinição 
apresentada, dado que a mesma teve como base as áreas que foram efetivamente objeto de trabalhos de 
recuperação. 

Face ao mencionado nos elementos apresentados em Aditamento ao EIA, considera-se que com os 
esclarecimentos prestados se pode considerar que a proposta apresentada cumpre com o previsto no 
POPNSAC, publicado pela RCM n.º 57/2010, de 12 de outubro. 

No entanto, e tal como mencionado no Fator ambiental “Ecologia”, na zona a situada a oeste e que se 
localiza fora da AIE do Pé da Pedreira (mas inserida no PI), existe uma área para a qual está comprovada 
a ocorrência da espécie Arabis sadina. 

Deste modo, deverá ser excluída da área objeto de lavra, bem como de qualquer outro trabalho de pedreira, 
a zona identificada no Fator ambiental “Ecologia”, para que seja dado cumprimento ao estabelecido no n.º 
4 do artigo 32º da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto, que estipula que “é interdita a instalação e a 
ampliação de explorações de massas minerais nos locais de ocorrência da espécie Arabis sadina”; 
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Ainda no âmbito do POPNSAC, no Anexo I da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto, estão identificadas as 
áreas designadas como “Outros geosítios e sítios de interesse cultural”, que representam os sítios de 
especial interesse geológico, paleontológico, geomorfológico, espeleológico e cultural a preservar. 

Nestas áreas, de acordo com o n.º 2 do artigo 23º da RCM anteriormente referida, são interditas todas as 
atividades suscetíveis de degradar significativamente os valores existentes, podendo ser autorizada a 
investigação científica, a visitação do meio cavernícola e novas captações de água desde que sejam 
adotadas medidas para a sua salvaguarda. 

Na Figura 21 do Aditamento são apresentados os geosítios identificados na área de estudo do PI do Pé da 
Pedreira, bem como os algares que obtiveram uma valoração “excecional”. 

O PI preconiza que a destruição das formações geológicas, como resultado das operações de desmonte, 
constituirá um impacte negativo permanente, contudo, considera que “esta perda será pouco significativa 
uma vez que estas formações geológicas não constituem valores geológicos a preservar nem formações 
raras, como é o caso do património geológico valorado como médio/baixo e o património geológico valorado 
como alto”. 

Por outro lado, as formações geológicas valoradas como excecional presentes na área do PI do Pé da 
Pedreira serão preservadas e classificadas como áreas para a conservação do património geológico, pelo 
que consideram que “este é um impacte positivo, permanente e significativo”. 

Neste âmbito, importa mencionar as cavidades cársicas valoradas como excecionais, para as quais se 
estabeleceu um perímetro de proteção com um raio de 50 m à volta das cavidades identificadas, sendo que 
para as cavidades com desenvolvimento horizontal relevante e com topografia disponível, estabeleceu-se 
este perímetro em redor da topografia da cavidade, com projeção à superfície. 

Deste modo, as cavidades valoradas como excecionais, assim como o perímetro de proteção, não serão 
afetadas. 

Em relação às cavidades valoradas como altas, assim como o seu perímetro de proteção, podem ser 
afetadas, mediante a aplicação de medidas compensatórias; 

Na Figura IV.2 do EIA, que se reproduz, são identificadas as formações geológicas com valoração alta e 
excecional, na área de estudo, face ao recurso geológico com potencial ornamental. 

Tendo em atenção o mencionado, no âmbito das Medidas de Compensação apresentadas no EIA, é referido 
que nos “Espaços de relevância geológica alta”, é possível a indústria extrativa, devendo ser cumprida, em 
outras ocorrências geológicas, uma ou mais das seguintes medidas compensatórias, com as quais se 
concorda. 

a. “Requalificação paisagística, identificação/interpretação, sinalização e, quando se justifique, a 
delimitação de outros geosítios não afetados pela indústria extrativa”; 

b. “Estudos, elaboração e execução de projetos de conservação, valorização, divulgação e 
monitorização de geosítios identificados no âmbito da inventariação do Património Geológico do 
PNSAC, realizada pelo LNEG e PNSAC, que seja considerado necessário pelo ICNF”; 

c. “Estudo científico (do ponto de vista biofísico) sobre o património espeleológico das Áreas 
Classificadas, estabelecendo bases para a fundamentação da tomada de decisão em matéria do 
uso das grutas em geral e da sua interação com as atividades económicas em particular”; 

d. “Implementação de medidas para a recuperação, proteção, valorização e divulgação em de 
ocorrências geológicas classificadas no âmbito do POPNSAC (Anexo I) ou como Excecional na 
área da AIE do Pé da Pedreira, nomeadamente: Algar das gralhas VII, Algar das gralhas I, Algar 
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STR0077, Algar do Chousa Brava IV (ou do Sapateiro), Algar da Casinha do maroiço (ou do 
Planalto da Figueira), Algar do Avião, Algar da Corredoira I, Algar do Diamantino, Lapiás da 
Chainça, Lapiás do Cabeço das pombas, Dolina em funil do Vale do Mar, Pia do Zé Gomes, 
Icnitos de Vale de Meios, Icnitos do Algar dos Potes, ou em qualquer outra ocorrência geológica 
identificada e proposta pelo PNSAC”. 

Importa ainda mencionar que a área de intervenção se insere numa área baldia submetida a regime florestal 
parcial do Perímetro da Serra dos Candeeiros. Tratando de terrenos baldios deverá ser obtida a autorização 
junto das Assembleias de Compartes detentoras dos direitos sobre os terrenos. 

Sempre que esteja em causa o abate de exemplares de azinheira e sobreiros deverá ser dado cumprimento 
ao previsto no Decreto-Lei n.º 169/2011, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de junho 

Por fim, refira-se ainda que relativamente às ações de arborização e rearborização com recurso às espécies 
florestais enquadradas no PARP, estas devem cumprir com o estipulado no regime jurídico estabelecido 
pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho. 

5.9.2. Conclusão 

Quanto ao Ordenamento do Território e Condicionantes verifica-se que o projeto não compromete as 
orientações estratégias preconizados no PROTOVT.  

Nos termos do artigo 29.º do Regulamento do PDM de Santarém, o POPNSAC aplica-se em articulação com 

o disposto no PDM. 

No âmbito do PDM de Santarém verifica-se que o projeto insere-se em: 

 Espaços naturais 

 Espaços agroflorestais 

 Espaços agroflorestais - integrados na RAN 

 Espaços para Industrias extrativas - áreas existentes 

 Espaços para Industrias extrativas- áreas para expansão 

Nada há a obstar à implementação do projeto em Espaços naturais (art. 68º do RPDM), Espaços 
agroflorestais (art. 66º do RPDM), Espaços para Industrias extrativas - áreas existentes e Espaços para 
Industrias extrativas- áreas para expansão (art. 63º). 

Em relação aos “Espaços agroflorestais - integrados na RAN” dispõe o regulamento do PDM, no seu art. 
66º, e de acordo com o Anexo II a industria extrativa é incompatível. 

Para o Concelho de Porto de Mós, atendendo ao n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 
de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, a pronúncia favorável 
emitida no contexto do presente procedimento de AIA compreende a emissão de autorização prevista no 
mesmo regime jurídico. 

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN) e nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, 
na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, o projeto abrange “Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos” onde podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 
funções da categoria de REN onde se insere. 
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Da avaliação efetuada, considera-se que o projeto não produzirá efeitos relevantes nas funções das diversas 
tipologias da REN em presença. 

Neste contexto, relativamente à área abrangida pelo PDM de Santarém, não se verificando conformidade 
do projeto com o mesmo, não se encontra cumprido o n.º 9 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 
22 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. Neste sentido, o 
projeto fica condicionado à obtenção de pronúncia favorável da CCDR LVT no âmbito do RJREN. 

As instalações industriais enquadradas nos anexos de pedreira, situadas fora das Áreas licenciadas das 
mesmas, deverão demonstrar o cumprimento do requisito constante da alínea e) do item VI- Prospeção e 
Exploração de Recursos Geológicos do Anexo I da Portaria n.º 419/2012 de 20 de dezembro, isso é, que 

tal não implica alteração significativa da topografia do terreno. 

5.10. PLANO DE PEDREIRA – PLANO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICO 

Relativamente ao Plano de Pedreira constante do PI do Pé da Pedreira, importa previamente fazer os 
seguintes considerandos: 
 

1. A elaboração de um PI está previsto no artigo 35º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, sendo que a definição do 
mesmo está estipulada na alínea x) do artigo 2º do mencionado Decreto-Lei, e que define PI como 
“o projeto que contempla uma solução integrada de exploração e recuperação paisagística, que 
compreende duas ou mais pedreiras, confinantes ou vizinhas”; 

2. De igual modo, o POPNSAC como já anteriormente mencionado, para as AIE previstas no artigo 
24º da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto, onde se inclui o Pé da Pedreira, prevê que “as áreas 
em causa podem ser abrangidas por projetos integrados, nos termos do Decreto-Lei n.º 270/2001, 
de 6 de outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro”; 

3. Além do referido nos pontos anteriores, na área do PI do Pé da Pedreira, 61% da mesma já se 
encontra intervencionada pela atividade extrativa, pelo que se considera que neste caso se justifica 
plenamente a elaboração de um PI; 

4. O EIA, na “Projeção da Situação de Referência”, faz a análise e avaliação da evolução da situação 
atual na ausência da implementação do PI do Pé da Pedreira, destacando-se o seguinte: 

a. “Este exercício, tal como qualquer outro tipo de projeção, define, essencialmente, uma 
evolução tendencial dos fatores 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”; 

b. “Este exercício prospetivo tem por objetivo principal fundamentar a avaliação dos impactes 
ambientais e incide, essencialmente, sobre os efeitos que terá, como referido, a opção de não 
ser efetuado o PI (opção zero) e tem por base o estado atual do ambiente da área em estudo”; 

c. “Neste contexto será sempre de perspetivar a possibilidade de implementação de projetos 
individuais, isto é, a realização de um Plano de Pedreira para abertura ou ampliação de cada 
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uma das explorações, per si, não ponderando as afetações de projeto das restantes 
explorações”; 

d. “Os Planos de Pedreira individuais, podendo ser distintos na sua forma, induzirão, no essencial, 
a mesma tipologia de impactes, nomeadamente, nos fatores ambientais: ecologia, qualidade 
do ar e paisagem”; 

e. “A realização de Planos de Pedreira individuais não permitirá que se proceda com acuidade ao 
levantamento e valoração ecológica do património natural presente na área do PI do Pé da 
Pedreira, uma vez que este será sempre caraterizado de modo fracionado e não como um 
todo”; 

f. “A realização de Planos de Pedreira individuais conduziria ainda a uma crescente 
vulnerabilidade económica das empresas exploradoras, uma vez que não seria possível 
proceder ao reconhecimento do recurso mineral, de forma abrangente, nem à realização de 
um PI que permite o melhor aproveitamento do recurso mineral, pela definição da REM 
(relação estéril /minério), e da recuperação ambiental e paisagística da área, o que teria efeitos 
a nível local bem como a nível regional”; 

g. “Refere-se ainda que, neste domínio em particular, assume particular importância a 
concentração de meios que a aprovação do presente PI permite, nomeadamente no âmbito 
da gestão de resíduos de extração que será realizado de forma integrada e assentará em duas 
linhas operacionais distintas, embora complementares: a implementação de um conjunto de 
procedimentos, de natureza técnica, que deverão garantir a correta gestão dos resíduos da 
indústria extrativa, o acompanhamento das condições de produção, recolha, armazenamento, 
transporte, valorização e eliminação; e a implementação de um conjunto de procedimentos 
preventivos no sentido de assegurar a Proteção da saúde humana e do ambiente, 
designadamente em matéria de solos, qualidade das águas, fauna e flora e património 
natural”. 

5. Em relação ao referido no ponto anterior, nomeadamente a instalação e ampliação de pedreiras per 
si, de salientar que a situação descrita não se verificará se não for aprovado o PIER para o Pé da 
Pedreira, com a consequente alteração dos regimes de proteção atualmente em vigor no POPNSAC. 

Considera-se, no entanto, que esta situação seria mais prejudicial do que a implementação do PI do Pé da 
Pedreira, em virtude da avaliação que foi feita para o Fator ambiental “Ecologia”, e da recuperação prevista 
para esta área do PI. 
 
Já no que se refere ao Plano de Pedreira apresentado no PI do Pé da Pedreira, em particular ao Plano 
Ambiental de Recuperação Paisagístico, verifica-se o seguinte: 
 

 O PI visa definir as regras de exploração e recuperação paisagística para um núcleo de pedreiras 
vizinhas ou confinantes, acautelando a possibilidade de exploração das áreas onde exista recurso 
mineral com aptidão ornamental e industrial, numa perspetiva do seu bom aproveitamento; 

 A situação de referência da área, com várias cortas e escombreiras e uma área intervencionada 
bastante significativa, praticamente sem evidências de recuperação paisagística, indicia, a 
necessidade de uma atenção especial em termos ambientais, sendo que o PI assenta numa 
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perspetiva de desenvolvimento da lavra e da recuperação paisagística em simultâneo, no sentido de 
minimizar os impactes paisagísticos e ambientais associados à exploração das pedreiras; 

 Atendendo a que o núcleo de exploração do Pé da Pedreira se insere numa área sensível do ponto 
de vista ambiental, os impactes decorrentes da atividade extrativa assumem particular 
importância, pelo que um dos objetivos do PI é encontrar soluções que possam prevenir os 
problemas já existentes, como são o caso das dificuldades de espaço para armazenamento dos 
resíduos e as dificuldades para o desenvolvimento das operações de recuperação paisagística; 

 Ao nível das escombreiras são propostas as seguintes soluções: 

o Existentes -As escombreiras existentes dividem-se em duas tipologias principais: escombreiras 
para valorização e escombreiras em recuperação. As escombreiras para valorização 
encontram-se sobre recurso mineral para exploração futura e serão objeto de remoção, sendo 
os materiais valorizados por outras indústrias ou na recuperação paisagística. As escombreiras 
em recuperação encontram-se em áreas já finalizadas pela lavra e onde ocorrem operações 
de modelação no âmbito da recuperação paisagística; 

o A criar - Atendendo às dificuldades de espaço para depósito dos resíduos, considerou-se que 
deverá existir uma coordenação dos espaços afetos às diversas pedreiras. 

Deste modo, deverá ser promovida a valorização dos resíduos a produzir (à semelhança do 
que ocorre atualmente para a produção de agregados ou cal) em detrimento do seu 
armazenamento temporário em escombreiras. 
 
As escombreiras apenas poderão ser criadas se não for possível efetuar uma operação de 
valorização (integração noutras industrias ou na recuperação paisagística). Deverá ser evitada 
a criação de escombreiras sobre recurso mineral e o aumento do volume das escombreiras 
existentes. 

 
 Na área do PI do Pé da Pedreira existem algumas pedreiras em processo de recuperação paisagística 

ou abandonadas (como são o caso das pedreiras de calçada). 

Neste âmbito, os resíduos de extração a produzir nas pedreiras de blocos poderão ser valorizados 
em outras pedreiras no âmbito dos respetivos Planos de Pedreira, no sentido de minimizar as 
dificuldades de espaço atualmente sentidas; 

 Ao nível dos acessos o PI prevê que serão mantidos os atualmente existentes, sendo que em relação 
aos que “se encontram no interior do PI do Pé da Pedreira, apenas serão alvo de intervenção dentro 
do limite definido para a escavação”; 

Os acessos novos a criar terão como finalidade a gestão integrada das explorações e o 
desenvolvimento adequado da exploração de cada pedreira, sendo que no final da exploração apenas 
ficarão os acessos definidos no âmbito da recuperação paisagística; 

 Em relação às Instalações Sociais, no Quadro II.11 do EIA encontram-se descritas todas as 
instalações existentes atualmente no núcleo de exploração do Pé da Pedreira, estando previsto no 
final da atividade extrativa de cada pedreira, proceder-se ao desmantelamento de todas as 
instalações e construções; 
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 No Quadro II.4 retirado do EIA e que se reproduz, está em resumo as zonas que integram a área do 
PI”; 

 Ao nível da Lavra está previsto a área de escavação apresentada na Figura 21 do Aditamento, já 
mencionada e reproduzida anteriormente no Fator ambiental “Ordenamento do Território”; 

  

 
 Ao nível do Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico está previsto o seguinte: 

o A solução de recuperação para o PI do Pé da Pedreira apresenta “duas filosofias principais 
distintas” relativamente à modelação do terreno: 

 Na zona norte (exploração de rocha ornamental) recorre-se ao enchimento quase 
completo; 

 Na zona sul (exploração de rocha ornamental e industrial) recorre-se ao enchimento 
parcial. Assim, para esta área estão previstas três tipologias de modelação: 

i. Estabilização dos taludes no estremo sul devido à presença de habitações e vias de 
comunicação, preconizando-se o enchimento do piso base até à cota 280 e a 
criação de um talude suave com estéreis; 

ii. Criação de condições para o desenvolvimento de escarpas para a nidificação de 
aves e instalação de vegetação características de escarpas rochosas, sendo que em 
relação aos taludes de escavação orientados a sul e sudeste será realizada uma 
intervenção mínima. 

iii. Nos restantes taludes, será realizado um encosto de terras no tardoz para 
desenvolvimento da vegetação a implementar; 

 De referir ainda, que serão objeto de recuperação e integração paisagística as 
escombreiras e as antigas áreas intervencionadas preexistentes, localizadas fora do 
perímetro da AIE do Pé da Pedreira; 

o Sementeiras - Consoante as caraterísticas morfológicas de cada local a recuperar, são 
propostas as adequadas misturas de espécies, tendo em conta a sua adaptabilidade. Assim, 
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para assegurar a cobertura do solo, logo após a colocação de terra vegetal, deverá ser aplicada 
uma sementeira de espécies de crescimento rápido, misturada com outra de espécies de 
crescimento mais lento, que no futuro irão substituir, progressivamente, as anteriores. 

A sementeira herbácea surgirá em todas as áreas a semear, já que constituirá o único 
revestimento vegetal nas áreas de prado ou o revestimento prévio antes da aplicação da 
sementeira arbustiva, sendo a sua composição apresentada no Quadro II.19 do EIA, a qual 
será realizada à razão de 15 g/m2. 
 
A sementeira arbustiva será aplicada sobre prévio revestimento herbáceo, essencialmente nas 
zonas mais íngremes, designadamente, nos taludes já modelados, sendo a composição 
apresentada no Quadro II.20 do EIA, a qual será realizada à razão de 5 g/m2; 

 
o Plantações - As plantações deverão ser efetuadas a covacho à medida do torrão ou do 

sistema radicular, visando a instalação de um estrato arbóreo e arbustivo e inclui as 
seguintes espécies: 

 Arbóreas – Carvalho-cerquinho (Quercus faginea), Azinheira (Quercus rotundifólia) 
e Sobreiro (Quercus suber); 

 Arbustivas – Medronheiro (Arbutus unedo) e Folhado (Viburnum tinus); 

 Em termos do faseamento dos trabalhos de recuperação, estão previstas três Fases: 

 Intervenção/Recuperação inicial - Recuperação e integração paisagística de todas as áreas que 
tenham sido exploradas anteriormente e que já não sejam alvo de exploração futura, 
nomeadamente, escombreiras e antigas áreas intervencionadas. 

 Essas áreas serão recuperadas através de trabalhos de modelação topográfica, com vista a 
suavizar os taludes existentes, bem como revestimento vegetal, nomeadamente, sementeiras e 
plantações, e integradas na tipologia de recuperação efetuada para a restante área de projeto. 

 Intervenção/Recuperação intermédia - As intervenções de integração paisagística terão início 
após a finalização das operações de lavra e a respetiva modelação com os estéreis até obtenção 
das cotas finais de projeto. 

 As operações associadas à recuperação passarão pela modelação final da área, espalhamento 
da terra viva e sementeiras e plantação das espécies propostas; 

 Conservação/Manutenção - A última fase corresponde às operações de manutenção e 
conservação da vegetação, que decorrerá durante um período de 2 anos. 

Face ao exposto, concorda-se com o Plano de Pedreira apresentado em particular no que ao Plano 
Ambiental de Recuperação Paisagístico diz respeito, o qual tem em conta a situação atual do núcleo de 
pedreiras de Pé da Pedreira, a minimização dos impactes com a implementação do PI, bem como a 
recuperação final preconizada, que prevê o enquadramento com a envolvente e os valores ecológicos em 
presença.  
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No entanto, a área de lavra deverá ser alterada na parte oeste do PI do Pé da Pedreira, conforme 
mencionado nos Fatores ambientais “Ecologia” e “Ordenamento do Território” para que seja salvaguardado 
o núcleo de Arabis sadina aí localizado. 

 

 

5.11. GESTÃO DE RESÍDUOS 

Para dar resposta aos objetivos a que se propôs, seria de esperar que o PI apresentasse uma estratégia 
concreta, sólida e assente num conjunto de regras previamente aceites pelas partes interessadas, que 
permitisse atingir os objetivos pretendidos, i.e., “a correta gestão dos resíduos de extração produzidos e a 
sua adequada valorização”, o que se considera não ter sido atingido na sua globalidade. 

Assim, concretamente, seria expectável que o Plano de Deposição, ao reconhecer a “proliferação de 
escombreiras, prejudicando a possibilidade de exploração do recurso subjacente (…) e originado novos 
problemas ao nível do espaço para depósito de resíduos”, que “a eliminação em escombreiras decorre 
atualmente de forma desordenada e, maioritariamente, individualizada, tendo cada pedreira a sua 
escombreira”, que “a maior parte das escombreiras existentes no Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé 
de Pedreira se encontra sobre recurso mineral ainda passível de exploração”, que “o Plano de Lavra prevê 
a exploração dessas áreas de escombreira” e que “o Plano de Deposição pretende, igualmente, proceder à 
gestão dos resíduos de extração aí existentes”, apresentasse propostas concretas quanto à localização e 
gestão das escombreiras. 

Contudo, o referido Plano apenas elenca um conjunto de intenções e ações não específicas, aplicáveis a 
qualquer pedreira, independentemente da sua localização, como sejam: i) a valorização dos resíduos de 
extração/subprodutos noutro tipo de atividades (o que já acontece, de acordo com EIA, apesar dessa 
valorização não ser devidamente quantificada) ou a sua valorização na recuperação paisagística do local; 
ii) a prevenção e a redução da produção através da implementação de “métodos de desmonte seletivo” e 
da melhoria das “operações de esquartejamento e esquadriamento”; iii) o recurso à eliminação em 
escombreira como “última opção e gestão” a usar apenas quando a sua valorização for “técnica e 
financeiramente inviável”. Não são, assim, explicitadas as medidas concretas de coordenação/articulação 
entre pedreiras confinantes que operam de forma autónoma e com ritmos de produção diferentes. 

Sem prejuízo de uma possível/provável incompatibilidade entre um modelo de recuperação ambiental 
concomitante com a lavra a realizar por cada pedreira, de acordo com o respetivo Plano de Pedreira (Plano 
de Lavra e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística - PARP) individualmente aprovados pelas 
autoridades competentes, os quais não são substituídos pelo constante neste EIA e a proposta de 
“recuperação paisagística conjunta” apresentada, nem este Estudo nem o PI descrevem de que forma se 
procederá à articulação dos diferentes momentos de cessação da vida útil das pedreiras e o consequente 
desfasamento temporal na sua recuperação ambiental, e das diversas cotas finais de lavra (dependentes 
da área/especificidades de cada pedreira) com a gestão dos resíduos numa ótica de recuperação 
paisagística integrada, cuja concretização carecerá da existência de resíduos de extração necessários à 
concretização do modelo integrado de recuperação ambiental conjunta proposto. 

Relativamente ao funcionamento atual das pedreiras em causa, o EIA informa: 

 Sobre a existência de contaminação por óleos e gorduras, hidrocarbonetos totais e hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos nas amostras de águas subterrâneas, relativas aos furos de Valverde, 
Barreirinhas, Pé de Pedreira MG e Vale do Mar; 
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 Que os reservatórios de combustível deverão possuir bacia de retenção, nos termos legais em vigor; 

 Que as zonas de abastecimento de combustível deverão ser impermeabilizadas e dotadas de um 
sistema de recolha de águas residuais com encaminhamento para um separador de hidrocarbonetos 
e que no caso dos autotanques, deverá ser colocado um tabuleiro metálico no solo imediatamente por 
baixo do ponto de abastecimento, prevenindo um eventual transbordo inadvertido de gasóleo. 

Estando omisso em: 

 Número de reservatórios de combustível existente e respetivas características, nomeadamente a sua 
capacidade, tipo de reservatório, material de construção, estado de conservação e capacidade das 
bacias de retenção, fatores que podem contribuir para a maior ou menor suscetibilidade de ocorrência 
de derrames ou fugas acidentais, que importa avaliar; 

 Caracterização do número e dimensão (aproximada) das escombreiras atualmente existentes em cada 
uma das explorações integradas no PI; 

 Identificação dos locais e condições específicas de armazenamento de substâncias e resíduos perigosos 
(nomeadamente combustíveis, óleos e lubrificantes, óleos usados e outros resíduos similares) e das 
zonas de oficinas de cada pedreira. 

De um modo geral, concorda-se com as medidas de minimização previstas no EIA, sendo que, as medidas 
especificas para a qualidade das águas devem ser consideradas como medidas de minimização gerais, 
propondo-se ainda, medidas complementares gerais, a implementar durante a fase de exploração, 
conforme constante do capítulo 8 do presente parecer. 
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6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto Integrado Núcleo Exploração Pedreiras Pé da Pedreira que 
decorreu durante 30 dias úteis de 13 dezembro de 2017 a 25 de janeiro de 2018. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 2 exposições com a seguinte proveniência: 

 Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea - EMFA. 

 Turismo de Portugal, IP. 

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) comunica que o projeto não se encontra 
abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea. 

O Turismo de Portugal, IP refere que este projeto não tem impactes que conflituam com a atividade turística 
existente e prevista nos concelhos de Santarém e de Porto de Mós, sublinhando que, de acordo com a 
informação disponível não serão afetados os interesses do setor Turismo. 

Alerta para a efetivação das medidas preventivas de minimização dos impactes gerados, em especial no 
que toca à paisagem, nomeadamente através da implementação do Plano Ambiental de Recuperação 
Paisagística (PARP). 
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7. CONCLUSÃO 

O presente procedimento de AIA reporta-se ao projeto de execução do "Projeto Integrado do Núcleo de 
Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira", o qual compreende uma área de 391 hectares (66 ha no 
concelho de Porto de Mós e 325 ha no concelho de Santarém) 

A figura de “projeto integrado” (PI) encontra-se definida na alínea x) do n.º 2 do Decreto-lei n.º 270/2001, 
de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, como um projeto 
que contempla uma solução integrada de exploração e recuperação paisagística, compreendendo duas ou 
mais pedreiras, confinantes ou vizinhas. 

O artigo 35.º do mesmo diploma prevê a realização de um PI quando se mostre de interesse para o racional 
aproveitamento de massas minerais em exploração ou para a boa recuperação das áreas exploradas, 
bastando para tal o acordo escrito entre 50 % das entidades exploradoras envolvidas. O PI irá prever os 
moldes de exercício das atividades e a adaptação dos respetivos planos de pedreira com vista a assegurar 
o desenvolvimento coordenado das operações individualizadas de cada pedreira. 

O PI do Núcleo de Pé da Pedreira inclui trinta e oito (38) explorações, todas elas com licenciamento, exceto 
a pedreira Vale Madeiros, tendo quinze (15) destas já sido anteriormente sujeitas a procedimento de AIA. 
O projeto tem como objetivo geral a planificação territorial e ambiental da atividade extrativa que decorre 
neste núcleo de exploração, onde são extraídas, maioritariamente, rochas ornamentais com características 
tecnológicas e estéticas que lhes conferem grande aceitação no mercado interno e externo. Para além do 
ordenamento da lavra, o PI procura criar condições para a reabilitação e posterior reconversão de uso do 
solo atualmente afeto a industria extrativa. Desta forma, procura conciliar e otimizar os diferentes Planos 
de Pedreira, adaptando-os quando necessário, para que integrem linhas orientadoras comuns de 
aproveitamento racional do recurso e de compatibilidade ambiental. 

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, aprovado o projeto integrado, os exploradores instalados ou a instalar na área objeto de 
projeto integrado devem apresentar à entidade licenciadora o plano de pedreira, devidamente adaptado, 
relativo à área de que são titulares, e respetivo programa trienal acompanhado de memória descritiva 
relativa ao acerto dos trabalhos de desmonte com implicação em trabalhos adjacentes nas pedreiras 
contíguas ou confinantes. Assim, mantêm-se as obrigações do explorador na sua área de exploração, 
ocorrendo o licenciamento próprio de cada uma das pedreiras. Nos diplomas mencionados, determina-se 
que os exploradores instalados ou a instalar na área objeto de projeto integrado estão obrigados ao 
cumprimento das condições que vierem a ser imposta no âmbito do procedimento de AIA do PI. 

O Núcleo de Pé da Pedreira situa-se em área abrangida pelo Parque Natural das Serras de Aires e 
Candeeiros (PNSAC) e Sítio da Rede Natura 2000 “Serras de Aire e Candeeiros”. O Plano de Ordenamento 
do Parque, publicado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 57/2010, de 12 de agosto, prevê 
no n.º 2 do artigo 24.º que devem ser elaborados planos municipais de ordenamento do território (PMOT) 
visando o estabelecimento de medidas de compatibilização entre a gestão racional da extração de massas 
minerais, a recuperação das áreas degradadas e a conservação do património natural existente tendo em 
conta os valores e sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente.  

No caso do Núcleo de Pé da Pedreira o PMOT assumiu a figura de um Plano de Intervenção em Espaço 
Rural (PIER), tendo sido elaborado nos termos do Decreto-Lei nº 46/2009 de 20 de fevereiro que altera o 
Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro. Foi também desenvolvida a respetiva Avaliação Ambiental 
Estratégica, tendo o correspondente Relatório Ambiental sido elaborado em outubro de 2016 e objeto de 
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pronúncia pelas Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) em outubro de 2017, ou 
seja, em data posterior à elaboração do PI e estando já em curso o respetivo procedimento de AIA.  

O facto do PIER que enquadra o presente PI não estar até à data aprovado, não só inverte a ordem coerente 
da hierarquia dos vários níveis de avaliação ambiental, como impede a adequada articulação entre o 
presente procedimento de AIA e o exercício de planeamento que o deveria ter precedido. Acresce ainda 
que, nos termos do Plano de Ordenamento do PNSAC, o PI só poderá avançar após aprovação e publicação 
do PIER em Diário da República, pelo que será necessário, articular a avaliação em causa com o plano que 
vier a ser publicado. 

Não obstante a referida limitação, foi efetuada a avaliação do PI, no âmbito da qual foram consideradas, 
face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como a natureza dos 
aspetos ambientais associados, as seguintes vertentes de análise: Geologia, geomorfologia e recursos 
minerais, Recursos hídricos, Sistemas ecológicos, Património cultural, Solos e uso do solo, Socioeconomia, 
Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Gestão de Resíduos, Ordenamento do Território e Condicionantes, 
tendo ainda sido efetuada a apreciação do Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística (PARP). 

Assumiram-se como mais relevantes para a avaliação do PI os fatores Geologia, Geomorfologia e Recursos 
Minerais, Sistemas Ecológicos, Socioeconomia, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Património Cultural por 
oposição aos fatores Recursos Hídricos, Solo e Uso do Solo, que assumiram menor relevância no contexto 
desta avaliação. 

No que se refere ao fator Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais destacam-se por um lado os 
impactes negativos, embora pouco significativos, decorrentes da desmatação, decapagem e desmonte do 
solo, e que se refletem em:  

 processos erosivos resultantes de ações como a remoção do coberto vegetal e das terras de 
cobertura; 

 destruição do modelado cársico;  

 destruição das formações geológicas; 

 modificação do relevo superficial; 

 instabilidade e subsidência do maciço, relacionados com a alteração de relevo resultante das 
atividades extrativas, tendo implicações diretas na segurança de pessoas, animais e bens.  

Contudo, a minimização dos impactes acima identificados pode ser assegurada através do cumprimento 
dos planos parcelares (Plano de Lavra, Plano de Deposição e PARP) e da adoção de medidas de 
minimização. 

No que toca especificamente aos Recursos Minerais, os impactes refletem-se na extração dos mesmos, 
aspeto intrínseco à atividade, permanente e irreversível. Pode considerar-se que existe também um impacte 
positivo com a valorização intrínseca do recurso extraído. 

Relativamente aos Sistemas Ecológicos verifica-se, desde logo ao nível da proposta de ordenamento 
apresentada no PIER, a afetação de espécies e habitats com estatuto de proteção nas áreas onde existe o 

recurso geológico, o que se traduz em impactes negativos significativos, na sua generalidade, minimizáveis 

através da adoção das medidas previstas no capítulo 8 do presente parecer.  

Contudo, mesmo tendo em consideração a implementação das referidas medidas de minimização, verifica-
se que subsistem impactes negativos significativos, nomeadamente sobre: 
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 Flora, Vegetação e Habitats: decorrentes da afetação de habitats naturais prioritários e de populações 
da flora RELAPE; 

 Fauna e Biótopos: Desmatação e decapagem da área a explorar. 

Assim, devem também ser implementadas medidas que visam compensar os impactes negativos não 
minimizáveis, significando uma perda prevista e aceite, que é necessário gerir. As referidas medidas 
proporcionam uma compensação equivalente e especificamente dirigida aos efeitos negativos e não 
minimizáveis decorrentes da implementação do PI de Pé da Pedreira.  

Importa ainda salvaguardar a monitorização dos impactes sobre a flora, vegetação e habitats e sobre a 
fauna. 

Face ao exposto, embora esteja prevista a afetação de espécies e habitats com estatuto de proteção, 
considerando, por um lado, a percentagem de área afetada e o nível de ocorrência desses valores em toda 
a área do SIC da Serra de Aire e Candeeiros, e por outro, a aplicação das medidas de minimização e de 
compensação e o cumprimento do PARP proposto, considera-se que não haverá uma afetação significativa 
do referido Sítio, não estando em causa a sua integridade nem a representatividade dos valores afetados. 
Em alguns casos, estes últimos podem mesmos ser promovidos e aumentados, caso as medidas de 
compensação e minimização sejam devidamente implementadas e monitorizadas, traduzindo-se assim em 
impactes positivos significativos ao nível deste fator ambiental. 

Em termos Socioeconómicos, destacam-se os impactes positivos do projeto ao nível da concretização dos 
objetivos inerentes ao mesmo, bem como a criação e manutenção de postos de trabalho diretos e indiretos 
e a dinamização da base económica, decorrente da exploração de um recurso com aptidão ornamental e 
industrial, de elevado valor acrescentado. 

De salientar também os impactes negativos significativos decorrentes do tráfego associado às unidades 
integradas neste núcleo e ao atravessamento das povoações vizinhas. Contudo, estes impactes são 
passíveis de minimização. 

Relativamente à Qualidade do Ar verifica-se que de acordo com os resultados apresentados no EIA as 
concentrações de PM10 junto aos recetores sensíveis ultrapassam, atualmente o valor limite diário definido 
na legislação atual. Salienta-se que se estima que a contribuição do núcleo, no seu conjunto, para os níveis 
que se estima ocorrerem atualmente junto aos recetores sensíveis é de 40 % e que os níveis são o dobro 
do que seria normal para uma zona rural caso não existissem as pedreiras na envolvente.  

Assim, considera-se o impacte do núcleo do Pé da Pedreira como negativo e muito significativo para a 
qualidade do ar na sua envolvente. No entanto, considera-se que a implementação de um plano de medidas 
integrado, assim como o plano de monitorização, poderá minimizar os impactes já existentes na situação 
atual na envolvente do núcleo.  

A criação e implementação deste plano de medidas poderá tornar o presente projeto benéfico para a 
qualidade do ar da envolvente. No entanto o presente projeto sem a implementação muito acompanhada 
de medidas irá piorar uma situação que já à partida é negativa. Deste modo, considera-se essencial a 
definição e implementação do Plano de Implementação de Medidas de Redução das Emissões de Partículas 
em Suspensão Associadas ao Núcleo de Pedreiras de Pé da Pedreira. 

Já no que se refere ao Ambiente Sonoro, observa-se que a execução do projeto será responsável pela 
ocorrência de impactes negativos significativos pelo acréscimo de ruído. Face à previsão de incumprimento 
do critério de incomodidade, ainda que em condições de exploração específicas, é necessário que o 
promotor considere um conjunto medidas de minimização, bem como a adoção de um programa de 
monitorização. 
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Quanto aos Recursos Hídricos, da análise efetuada, verifica-se que a implementação dos PARP, em 
simultâneo com a lavra, reduz a área potencialmente exposta às substâncias contaminantes e aumenta a 
área com características idênticas às da situação natural do terreno, o que minimiza a possibilidade de 
degradação da qualidade das águas subterrâneas.  

Em relação aos impactes na qualidade das captações públicas do Polo de Olhos de Água do Alviela, serão 
negativos, mas pouco significativos, se forem implementadas as medidas de minimização referidas no 
parágrafo anterior e tendo em conta, a distância de 7,5 Km a que estas se encontram da área do projeto, 
e a profundidade a que se encontra a zona saturada do aquífero, superior em 100 m à profundidade da 
cota-base média das pedreiras deste núcleo de exploração. 

Nos termos da análise efetuada, a implementação do projeto, embora intersete algumas linhas de água 
cartografadas, não é suscetível de provocar interferências ou alterações significativas no escoamento 
superficial de regime torrencial atualmente existente, dado que grande parte da área em estudo já se 
encontra em exploração. Assim, os impactes embora negativos, não são significativos e podem ser 
minimizáveis. 

Em termos qualitativos considera-se que haverá sempre alguma infiltração das águas pluviais e industriais 
no fundo da corta com elevado teor em SST. Este fato conjugado com a intensidade da exploração do 
recurso mineiro consubstanciada na multiplicidade de pedreiras a laborar ao mesmo tempo aumentará o 
risco de infiltração de partículas em suspensão na zona saturada do aquífero, assim como o risco de 
infiltração de substâncias poluentes com origem em algum derrame não controlado a tempo ou na rutura 
de alguma fossa estanque. Deste modo, pelo princípio da precaução, deve ser implementado um plano de 
monitorização. 

No que se refere ao Solo e Uso do Solo, destaca-se que os solos presentes na área do projeto são de baixa 
qualidade e de fraca capacidade de uso, apresentando na sua maioria, riscos elevados de erosão e de 
escoamento superficial e limitações ao nível radicular. 

De acordo com o definido no projeto, pretende-se utilizar as terras vegetais retiradas após a desmatação 
da área de escavação, tendo por objetivo a recuperação e preservação da camada orgânica de solo de boa 
qualidade para aplicação futura nos trabalhos de recuperação paisagística servindo de substrato para a 
implantação da vegetação. A conservação do recurso solo, determina a existência de um impacte positivo, 
significativo. 

Poderá ainda ocorrer uma eventual contaminação dos solos, devido a descargas acidentais de lubrificantes 
utilizados nos motores das máquinas afetas à exploração e nos veículos de transporte, no entanto se forem 
cumpridas as medidas preconizadas no projeto, que asseguram a manutenção adequada dos 
equipamentos, essa situação resultará unicamente por acidente, pelo que o impacte negativo resultante se 
considera incerto e pouco significativo. 

Quanto ao Património Cultural, verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e 
indiretos sobre ocorrências patrimoniais, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e 
remoção da camada vegetal, bem como a circulação de máquinas. Para a fase de exploração, destaca-se 
a escavação de níveis geológicos e a consequente afetação de eventuais cavidades cársicas, bem como de 
áreas de depósito e caminhos de serventia. 

A ampliação das frentes de exploração irá implicar a afetação das ocorrências patrimoniais existentes no 
PI, pelo que prevêem-se impactes negativos sobre as seguintes ocorrências: Oc. 7 – Covão Grande 1; Oc. 
8 – Covão Grande 2, Oc. 9 – Covão Grande 3, Oc. 12 – Vale dos Sobreiros 3, Oc. 13 – Vale dos Sobreiros 
2, Oc. 17 – Vale dos Sobreiros 8, Oc. 18 – Vale dos Sobreiros 7 e Oc. 20 – Vale da Relvinha; Oc. 16 – Vale 
dos Sobreiros 9 e Oc. 19 – Vale dos Sobreiros 6; Oc. 14 – Vale dos Sobreiros 1 e Oc. 48 – Pia do Zé Gomes; 
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Oc. 24 – Vale da Relvinha. É ainda referida a afetação dos muros de propriedade e cercados em pedra 
seca. Os referidos impactes são, contudo, passíveis de minimização. 

Quanto ao Ordenamento do Território e Condicionantes verifica-se que o projeto não compromete as 
orientações estratégias preconizados no PROTLOVT.  

O PI abrange áreas condicionadas pelo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), nas categorias 
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

Neste contexto, relativamente à área abrangida pelo PDM de Santarém, não se verificando conformidade 
do projeto com o mesmo, não se encontra cumprido o n.º 9 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. Neste sentido, o 
projeto fica condicionado à obtenção de pronúncia favorável da CCDR LVT no âmbito do referido regime 
jurídico. 

Para o Concelho de Porto de Mós, atendendo ao n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 
de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, a pronúncia favorável 
emitida no contexto do presente procedimento de AIA compreende a emissão de autorização prevista no 
mesmo regime jurídico. 

Importa ainda referir que o Plano de Pedreira apresentado, em particular no que ao Plano Ambiental de 
Recuperação Paisagístico diz respeito, merece concordância. Verifica-se que o plano tem em conta a 
situação atual do núcleo de pedreiras de Pé da Pedreira, a minimização dos impactes com a implementação 

do PI, bem como a recuperação final preconizada, que prevê o enquadramento com a envolvente e os 
valores ecológicos em presença. 

No entanto, a área de lavra deverá ser alterada no limite sul do PI de Pé da Pedreira, para que seja 
salvaguardado o núcleo de Arabis sadina aí localizado. 

No que se refere à gestão dos resíduos de extração produzidos verifica-se que o Plano de Deposição prevê 
uma recuperação paisagística conjunta, de forma a permitir uma ocupação de áreas bem definida que 
permita que a lavra e a recuperação paisagística evoluam em concomitância. No entanto, o projeto não 
apresenta uma estratégia concreta, sólida e assente num conjunto de regras previamente aceites pelas 
partes interessadas, pelo que este aspeto deve ainda ser desenvolvido e aprofundado. 

No que respeita aos Impactes Cumulativos, embora o Núcleo de Pé da Pedreira já tenha em atividade um 

número considerável de explorações de massas minerais, com os consequentes impactes decorrentes da 
atividade, com a implementação do projeto, considera-se que há um agravamento da situação de referência 
com o aumento da área em exploração, embora essa situação possa ser minimizável, quer com as medidas 
de minimização e de compensação, quer com a aplicação do próprio PARP.  

Transversal a todas as vertentes de avaliação consideradas, mantem-se a preocupação com a viabilidade 
de implementação do PI e as formas de garantir a responsabilização individual vs coletiva, conforme 
aplicável, pelo cumprimento das exigências resultantes do presente procedimento de AIA. 

Face ao exposto, tendo em conta os aspetos debatidos ao longo do presente documento, ponderados os 
impactes negativos e a sua possibilidade de minimização, bem como perspetivados os impactes positivos 
decorrentes essencialmente dos objetivos inerentes à figura de projeto integrado, a CA emite parecer 

favorável ao Projeto Integrado para o Núcleo de Pé da Pedreira, condicionado ao cumprimento dos termos 
e condições expressas no capítulo 8 do presente documento. 
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8. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES 

 

1. Aprovação dos Planos de Intervenção em Espaço Rural (PIER) correspondente à Área de 
Intervenção Específica do Pé da Pedreira prevista no POPNSAC e compatibilização do Projeto 
Integrado com os Regulamentos do referido plano. 

2. Garantir, nos licenciamentos individuais de cada pedreira, o cumprimento do Plano de Lavra, do 
Plano de Deposição e do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). 

3. Assegurar que são transpostas para as licenças individuais a emitir para cada exploração integrada 
no PI as exigências decorrentes do presente procedimento de AIA aplicáveis à pedreira em causa.  

4. Garantir o cumprimento do previsto no Decreto-Lei n.º 169/2011, de 25 de maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, sempre que esteja em causa o abate 
de azinheiras e sobreiros e desde que enquadradas no previsto no referido Decreto-Lei. 

5. Garantir o cumprimento do estipulado no regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
96/2013, de 19 de julho em relação às ações de arborização e rearborização com recurso às 
espécies florestais enquadradas no Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico.  

6. Obter autorização das Assembleias de Compartes detentoras dos direitos sobre os terrenos, dado 
que a área de intervenção do Projeto Integrado de Pé da Pedreira se encontra inserida numa área 
baldia submetida a regime florestal parcial do Perímetro da Serra dos Candeeiros. 

7. Assegurar que o licenciamento de novas explorações de massas minerais e a ampliação das 
existentes apenar ocorre se se verificar o cumprimento dos valores limite diários e anuais de PM10 
junto aos recetores mais próximos da área do núcleo, a verificar com os resultados da 
monitorização de anos anteriores. 

8. Excluir do Plano de Pedreira a zona onde está identificado um núcleo com a ocorrência da Arabis 
sadina. 

9. Obter de pronúncia favorável da CCDR LVT ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro. 

10. As instalações industriais enquadradas nos anexos de pedreira, situadas fora das áreas licenciadas 
das mesmas, devem demonstrar o cumprimento do requisito constante da alínea e) do item VI- 
Prospeção e Exploração de Recursos Geológicos do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 
dezembro, ou seja, que não há alteração significativa da topografia do terreno. 

11. Interditar o funcionamento concomitante das duas centrais de britagem localizadas mais a Sul do 
núcleo, associadas às pedreiras n.º 5045 e 4909.  

12. Excluir do Plano de Pedreira as áreas de exclusão designadas no EIA como E1 e E2, tendo em vista 
a preservação da paisagem e as estruturas características da região, vestígios de um passado 
recente no Maciço calcário Estremenho que importa preservar. 
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ELEMENTOS A APRESENTAR 

Previamente à aprovação do Projeto Integrado, apresentar à Autoridade de AIA para apreciação 

1. Solução/modelo de gestão que vier a ser adotado no contexto do PIER e explicitação da forma 
como o mesmo permite assegurar o cumprimento das obrigações impostas para o Projeto 
Integrado no contexto do presente procedimento de AIA, em particular no que se refere às 
exigências gerais da responsabilidade conjunta de todos os exploradores integrados no núcleo de 
Pé da Pedreira. 

2. Proposta de estratégia para a gestão integrada dos resíduos de extração produzidos e a sua 
adequada valorização, incluindo identificação das escombreiras existentes (localização e dimensão 
aproximada) e soluções concretas destinadas à localização e gestão das mesmas, envolvendo as 
várias partes interessadas e definindo as respetivas responsabilidades. Esta proposta deve 
demonstrar a respetiva articulação com o PARP e ser refletida no Plano de Deposição. 

3. Plano de Implementação de Medidas de Redução das Emissões de Partículas em Suspensão 
Associadas ao Núcleo de Pedreiras de Pé da Pedreira, desenvolvido com o objetivo de desenvolver 
métodos a aplicar em infraestruturas e processos de trabalho para minimização das emissões de 
poeiras durante as atividades de extração e exploração dos recursos minerais.  

O plano deve incluir: 

a. Uma avaliação, pedreira a pedreira, da atividade desenvolvida, em termos de registos anuais 
de recursos extraídos e de resíduos resultantes acumulados (ton/ano); do tráfego associado, 
referindo o número de veículos/dia e percursos usados; das áreas desmatadas (m2), 
mencionando a área removida diariamente, que se trata da área com potencial de erosão pelo 
vento; e ainda, a apresentação da cartografia atual das explorações, a qual deve ser atualizada 
anualmente no âmbito da pós-avaliação.  

b. Uma planificação detalhada das medidas mitigadoras dos impactes negativos associados à 
qualidade do ar ambiente a adotar, nomeadamente, o local de implementação, a periodicidade 
de aplicação, a(s) entidade(s) executora(s), e outros aspetos considerados pertinentes para a 
sua caracterização e monitorização, cuja planificação terá de ser transposta para fichas 
técnicas associadas a cada medida de minimização a atualizar anualmente. 

c. Na elaboração do plano de redução das emissões de partículas em suspensão associadas ao 
núcleo de pedreiras pode recorrer-se à modelação para estimar a eficiência das medidas 
quanto ao cumprimento dos valores limite de PM10.  

d. Medidas de minimização constantes do presente parecer e/ou outras que se venham a 
considerar mais eficazes, pela experiência no terreno. 

O plano deve ser elaborado em estreita colaboração com os exploradores e deve ser 
assumido/aprovado pelos mesmos. 

4. Comprovação da eficácia, por meio de modelação de acordo com os parâmetros aceites no decorrer 
do processo de AIA, de colocação de barreira acústica ou modelação de talude no limite da pedreira 
n.º 4909 e no que não colida com a DIA em vigor, junto do Centro Social por forma a dar 
cumprimento ao critério de incomodidade na fachada mais exposta do Centro e em R2. 

5. Estudo da presença de fatores que motivam o escorregamento ou tombamento de blocos (e.g.: 
estratificação e fracturação) e fenómenos de aluimento (e.g.: presença de grandes cavidades 
cársicas preenchidas com terra rossa) para a garantia da estabilidade das escavações (lavra).  
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6. Apresentar Relatório de Monitorização (ano 0 do PINEPPP) do estado das ocorrências Oc. 11 – Vale 
dos Sobreiros 4, Oc. 14 – Vale dos Sobreiros 1, Oc. 21 – Moinho do Pé da Pedreira, Oc. 48 – Pia 
do Zé Gomes com o objetivo de aferir a eventual afetação da estabilidade das mesmas, face aos 
efeitos das vibrações decorrentes do uso de explosivos pela indústria extrativa.  

O relatório deve ser desenvolvido nos termos do Plano de Monitorização das Vibrações Decorrentes 
do Uso de Explosivos, previsto no âmbito do Plano de Monitorização para o Património, definido 
no presente paracer. 

Em sede de licenciamento, apresentar à entidade licenciadora: 

1. Demonstração da inclusão das ocorrências com interesse cultural (Oc. 1 a 53) identificadas na AI 
do PI na Planta de Condicionantes, no âmbito do Licenciamento de cada uma das pedreiras. 

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA: 

2. Comprovativo da autorização concedida pela tutela do património arqueológico para a realização 
dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da fase de exploração do projeto. 

3. Entrega da Carta de ocorrências patrimoniais atualizada na sequência das retificações relativas às 
ocorrências localizadas na ZE e na AI, ocorridas na sequência da entrega de elementos.  

4. Estudo de detalhe de todas as medidas de minimização adicionais a serem adotadas para garantir 
as reduções de ruído necessárias à obtenção de conformidade com os limites estabelecido no 
Regulamento Geral de Ruído.  

Até um ano após a emissão da decisão no contexto do presente procedimento de AIA: 

5. Proposta de intervenção incluindo, cronograma de aplicação, que preveja a limitação da velocidade 
de circulação de veículos pesados a um máximo de 30 km por hora (condição assumida na 
simulação) nas povoações e junto de qualquer outro recetor sensível. Neste contexto, devem ser 
construídas plataformas sobrelevadas e de transição suave na povoação de Pé da Pedreira e junto 
de recetores sensíveis nas vias de acesso ao núcleo, como modo de controlar a velocidade. 

 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de preparação e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma de trabalhos, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação. 

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXPLORAÇÃO 

Medidas Gerais 

1. Definir e implementar um plano de formação e de divulgação aos trabalhadores das explorações 
sobre as normas ambientais a ter em conta no decorrer dos trabalhos. Neste contexto, deve ser 
dado especial destaque aos seguintes aspetos: 

 Questões hidrogeológicas pertinentes e relacionadas com a elevada vulnerabilidade à 
poluição das águas nos ambientes cársicos; 

 Elevada probabilidade das pedreiras possuírem conexão hidráulica com as captações para 
abastecimento humano do Polo de Chiqueda. 

Recursos Hídricos 
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2. Criar, na envolvente das cortas das pedreiras, valas de drenagem periféricas, sempre que 
necessário (e que serão adaptadas ao longo da vida das explorações), para desvio das águas 
pluviais superficiais, promovendo a sua infiltração lateral e escoamento para o sistema de 
drenagem natural. 

3. Nos locais PP10 e PP13, sempre que se verifique assoreamento/colmatação, deverá o material fino 
ser removido e enviado para local adequado e autorizado. 

4. Efetuar um levantamento detalhado (preferencialmente com recurso a um drone) de todos os 
potenciais focos de contaminação das águas subterrâneas, dispersos por pedreiras inativas com 
subsequente campanha de remoção e encaminhamento para locais licenciados para o efeito. 

5. Garantir proteção física do acesso às estruturas cársicas, impedindo a introdução de resíduos ou 
objetos estranhos ao maciço rochoso natural. 

Património Cultural 

6. Em fase prévia à execução da descubra do terreno, realizar o registo topográfico, fotográfico e 
descritivo para memória futura: Oc. 8 – Covão Grande 2, Oc. 9 – Covão Grande 3, Oc. 12 – Vale 
dos Sobreiros 3, Oc. 13 – Vale dos Sobreiros 2, Oc. 17 – Vale dos Sobreiros 8, Oc. 18 – Vale dos 
Sobreiros 7, Oc. 20 – Vale da Relvinha, e Oc. 45 – Vale de Sobreiros 10. 

7. Em fase prévia à descubra do terreno efetuar a desobstrução das entradas dos algares até cerca 
de 5 metros de profundidade para despistar a existência de algum acesso a galerias ou salas 
horizontais, tendo em vista a salvaguarda de eventuais vestígios antrópicos, procurando avaliar o 
respetivo potencial arqueológico, bem como preconizar medidas de minimização adicionais. Estas 
ações devem ser executadas por arqueólogo com experiência em trabalhos espeleo-arqueológicos: 
Oc. 10 – Vale dos Sobreiros 5, Oc. 16 – Vale dos Sobreiros 9, Oc. 19 – Vale dos Sobreiros 6, Oc. 
46 – Vale dos Sobreiros 11 e Oc. 47 – Vale dos Sobreiros 12. 

8. Efetuar um acompanhamento arqueológico cuidadoso dos trabalhos de desmatação e descubra na 
área, procurando identificar e avaliar esta ocorrência, bem como preconizar medidas de 
minimização adicionais: Oc. 24 – Vale da Relvinha. 

9. Todas as estruturas murárias a afetar pela ampliação das áreas de exploração deverão ser 
previamente identificadas. Para o desmonte destas estruturas deverá ser previamente requerida 
autorização ao PNSAC. 

10. Realizar o registo topográfico, fotográfico e descritivo para memória futura das estruturas murárias 
afetadas pela ampliação das áreas de exploração. 

11. Todas as ações com impacte no solo (desmatação, decapagens superficiais, deposição de pargas 
e escavação) deverão, se possível e de acordo com o faseamento da exploração, ser realizadas 
num único momento e em toda a área de intervenção, de forma a tornar viável o acompanhamento 
arqueológico. 

12. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial dos trabalhos que 
envolvam o revolvimento e escavação a nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e 
escavação em áreas preservadas, e depósito de inertes), até se atingirem níveis arqueologicamente 
estéreis. O acompanhamento deverá realizar-se também na zona de instalações auxiliares – zonas 
de stock (caso venham a ser relocalizadas ou passem a ser afetas à atividade extrativa e no caso 
de ser necessário proceder à abertura de novos caminhos. Estas ações deveram ser concentradas 
num único momento, se possível, pois não se justifica a presença permanente de um arqueólogo 
na fase de exploração. 
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13. Os trabalhos de prospeção/acompanhamento arqueológico devem ser desenvolvidos por um 
arqueólogo devidamente credenciado para o efeito pela DGPC e com experiência em trabalhos 
espeleo-arqueológicos.  

14. Os resultados do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc). 

15. No caso de algares considerados como património natural com potencial arqueológico, efetuar a 
desobstrução até cerca de 5 m de profundidade para despistar algum acesso a galerias ou salas 
horizontais e efetuado o registo topográfico, gráfico, fotográfico e descritivo para memória futura. 

16. Os achados móveis efetuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do património arqueológico. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

17. Efetuar o avanço das explorações de forma a 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. 

18. Confinar as ações respeitantes às explorações ao menor espaço possível, limitando as áreas de 
intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas limítrofes não 
intervencionadas. 

19. Vedar e sinalizar o perímetro de cada área de intervenção, de forma a limitar o mais possível a 
entrada de estranhos às pedreiras e, desta forma, evitar acidentes. 

20. Proteger, durante a exploração, todo o perímetro da bordadura da escavação com muretes de 
terras ou blocos (de altura mínima de 1 m) que devem evoluir com o avanço dos trabalhos em 
área. 

21. Afixar sinalização de perigo de queda no perímetro das cortas. 

22. Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos 
e a prossecução do PI garantindo que estas são convenientemente replantadas no mais curto 
espaço de tempo possível (pelo avanço faseado da recuperação em função da lavra). 

23. Definir, pedreira a pedreira, os locais de deposição dos stocks de materiais desmontados e da terra 
viva decapada (pargas), no âmbito dos respetivos Planos de Pedreira. 

24. Transportar os estéreis para as áreas a modelar definitivamente e depositá-los o mais rapidamente 
possível, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da pedreira. 

25. Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 
presentes nas explorações, realizada em oficinas licenciadas e fora das áreas das pedreiras, sendo 
mantidos registos atualizados dessas manutenção e/ou revisão por equipamento de acordo com 
as especificações do respetivo fabricante. 

26. Garantir a correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados às 
pedreiras, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua 
recolha e condução a depósito/destino final apropriado. 

27. Participar conjuntamente na manutenção dos caminhos vicinais mais solicitados pelos camiões 
desde a saída da pedreira até à EM1314, o qual passará pelo arranjo e conservação de bermas e 
pelo controlo do grau de degradação do piso. 

28. Concertar ações que visem o melhoramento dos troços mais solicitados, nomeadamente na 
pavimentação corretiva de zonas mais degradadas, na limpeza e manutenção de bermas, e em 
alargamentos pontuais que facilitem nos locais mais estreitos o cruzamento de camiões. 
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29. Contribuir para a manutenção e controlo da sinalização à entrada e saída das povoações que se 
distribuem na vizinhança da EN362 (Porto de Mós/Alcanede), alertando para eventuais correções 
a efetuar. 

30. Sensibilizar os condutores para a limitação de velocidade a respeitar quando circulam no interior 
das povoações. 

31. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada e saída de viaturas 
na via pública. 

Recursos Hídricos 

32. Garantir a adequada manutenção de estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, 
nomeadamente das valas a instalar na periferia das áreas de escavação e dos acessos às zonas de 
trabalho. 

33. Garantir que os efluentes de infraestruturas, tais como balneários e wc não atinjam quaisquer 
zonas ou estruturas de infiltração preferencial. 

34. Assegurar a manutenção e revisão periódicas de cada fossa estanque. 

35. Reutilizar sempre que possível, a água necessária aos diferentes processos de extração e corte de 
blocos de calcário. 

36. Desviar as águas industriais com elevado teor de sólidos em suspensão (resultantes do corte do 
calcário em talhadas, com recurso a máquinas de fio diamantado), impedindo a sua infiltração na 
estrutura cársica. 

37. Caso a concentração em SST nas águas acumuladas no fundo das cortas, nomeadamente águas 
pluviais, se revele muito elevada, estas deverão ser tratadas em bacias de decantação. 

38. Caso seja necessário o bombeamento de água acumulada no fundo das cortas, para a linha de 
água adjacente, este deverá ser realizado com chupador junto à superfície da água para minimizar 
a presença de partículas em suspensão.  

39. Inspecionar o estado de conservação do leito das linhas de água na envolvente da pedreira, de 
modo a aferir se existe arrastamento de partículas e aumento do caudal sólido afluente às mesmas, 
suscetíveis de colmatar ou diminuir a respetiva secção de vazão natural. Nos casos ou nos locais 
em que se verifique o arrastamento de materiais finos, implementar o sistema de 
retenção/sedimentação de finos (em suspensão), antes da sua descarga na rede de drenagem 
natural, nomeadamente através de construção de bacia em terreno natural. 

40. Com uma periodicidade mínima anual (preferencialmente no mês de setembro antes do início da 
época das chuvas), realizar a limpeza e encaminhamento para local autorizado, dos finos 
acumulados nas áreas mais profundas das cortas e/ou áreas notoriamente de maior infiltração. 

41. As zonas de abastecimento de combustível e de reposição de níveis de óleo da maquinaria afeta à 
exploração deverão ser impermeabilizadas e dotadas de um sistema de recolha de águas residuais 
para um separador de hidrocarbonetos ou, no caso dos autotanques, deverá ser assegurada a 
colocação de um tabuleiro metálico no solo, imediatamente por baixo do ponto de abastecimento.  

42. Os locais de armazenamento temporário de resíduos devem ser cobertos, impermeabilizados e 
possuir bacia de retenção. 

43. Caso se intersetem estruturas cársicas desenvolvidas durante o avanço da lavra isolar estas zonas 
ao máximo do possível contato com fluidos, tais como hidrocarbonetos, e do contato com as águas 
industriais, com elevado teor em SST e impedir o acesso físico de modo a prevenir a introdução de 
resíduos nessas estruturas. 
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44. Caso se detete algum derrame os trabalhadores devem alertar o responsável da pedreira para que, 
o equipamento possa ser enviado para reparação e o solo contaminado possa ser confinado e 
removido por operador devidamente credenciado, e enviado para destino final adequado. 

Sistemas Ecológicos 

45. Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos 
e aproveitar o maior número de árvores e arbustos, bem como plantar e/ou adensar uma faixa 
arbórea que funcionará como cortina de retenção de poeiras nos limites da exploração, 
nomeadamente na fronteira com as áreas de floresta e matos. Para possíveis plantações devem 
ser utilizadas espécies autóctones de crescimento rápido. Em alternativa esta barreira pode ser 
criada com material artificial que possa depois ser retirado. 

46. As Zonas de Defesa não devem ser sujeitas a trabalhos de pedreira, exceto se previsto no Plano 
de Pedreira, devendo manter a vegetação natural e promover a condução das espécies arbóreas e 
arbustivas autóctones aí existentes, bem como proceder à recuperação e renaturalização das que 
se encontram atualmente intervencionadas. 

47. Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em zonas de escavações. 

48. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se sempre que possível a sua 
reutilização. 

49. Planear as atividades de desmatação de modo a evitar a sua realização nos períodos mais sensíveis 
para a fauna com elevado valor conservacionista, ou seja, coincidente com a época de reprodução 
da maioria das espécies (entre 15 de março e 30 de junho);  

50. Iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as operações 
nos terrenos intervencionados.  

51. Incluir no restabelecimento e recuperação paisagística, espécies do seguinte elenco florístico, 
distribuindo-as de acordo com as caraterísticas dos locais a recuperar:  

i. Árvores: Quercus ilex subsp. ballota (azinheira), Quercus faginea (carvalho-cerquinho) e 
Quercus suber (sobreiro);  

ii. Arbustos: Arbutus unedo (medronheiro), Calluna vulgaris (torga-ordinária), Cistus albidus 
(roselha-maior), Cistus salvifolius (saganho-mouro), Genista triacanthos, Genista 
tournefortii, Daphne gnidium (trovisco), Erica scoparia subsp. scoparia (urze-das-vassouras), 
Lonicera implexa (madressilva), Phillyrea latifolia (aderno-de-folhas-largas), Quercus 
coccifera (carrasco), Viburnum tinus, Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes), Hedera 
maderensis, Rosmarinus officinalis (alecrim) Helichrysum stoechas e Thymus zygis.  

iii. Herbáceas: Euphorbia characias, Antirrhinum linkianum (bocas-de-lobo), Salvia sclareoides, 
Narcissus bulbocodium subsp. obesus (campaínhas-amarelas), Dittrichia viscosa, Festuca 
ampla, Dactylis glomerata, Brachypodium phoenicoides, Achillea ageratum, Anthyllis 
vulneraria, Sedum album, Sedum forsterianum e Iberis procumbens.;  

52. Promover a criação de escarpas com condições para o estabelecimento das populações de fauna e 
flora características de vertentes rochosas calcárias típicas desta região. As escarpas a criar devem 
assegurar as seguintes características: 
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 Para efeitos de conservação de flora e fauna, deve-se procurar que as frentes de pedreira a 
recuperar não tenham um padrão linear, mas sim irregular, de forma a proporcionar várias 
exposições na frente; 

 Criar pontualmente bancadas com altura superior a 10 metros e aproveitando as 
descontinuidades da frente, após autorização da entidade licenciadora no âmbito do processo 
de aprovação do Plano de Pedreira para cada uma das explorações, criando altura suficiente 
para a nidificação de algumas espécies de aves (como por exemplo aves de rapina); 

 Criar bancadas rochosas com altura máxima de 10 metros e profundidade de cerca de 3 metros, 
com paredes irregulares, contemplando fendas, orifícios, reentrâncias, pequenas bancadas, etc., 
as quais podem ser replicadas as vezes necessárias, para cobrir a altura total das vertentes 
criadas pela atividade extrativa, que sejam alvo deste tipo de recuperação; 

 Criar bancadas rochosas com altura máxima de 10 metros, procedendo ao saneamento da 
extremidade de cada patamar, no sentido de formar um angulo menos proeminente e dotar a 
base de material terroso e pedra solta (cascalheira e cacos de blocos) que sirva de suporte à 
vegetação e de abrigo a mamíferos 

53. Desenvolver ações de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a garantir que são criadas 
as condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais. Deve ser efetuado o controlo de 
espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento de manchas de vegetação mais ralas, 
fatores que permitem acelerar os processos de recuperação natural. 

54. Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos 
e aproveitar o maior número de árvores e arbustos, bem como plantar e/ou adensar uma faixa 
arbórea que funcionará como cortina de retenção de poeiras nos limites da exploração, 
nomeadamente na fronteira com as áreas de floresta e matos. Para possíveis plantações devem ser 
utilizadas espécies autóctones de crescimento rápido. Em alternativa esta barreira poderá́ ser criada 
com material artificial que possa depois ser retirada. 

55. Promover a recuperação de áreas de alimentação de gralha-de-bico-vermelho. 

56. Promover a selagem das cavidades, identificadas com ocupação por gralha-de-bico-vermelho e com 
potencial para abrigos de morcegos, que serão afetadas pela exploração, previamente à sua 
destruição (Avião 1, Avião 2, Cruz do Catarino 1, Planalto da Figueira, Caminho do Planalto e Diaclase 
1), garantindo, através do acompanhamento por uma equipa de biólogos e espeleólogos, que estas 
se encontram desocupadas no momento da sua selagem. Esta ação deverá ser precedida de 
seguimento das referidas cavidades, no âmbito da implementação do programa de monitorização da 
fauna, de modo a avaliar os momentos em que deverão ser realizadas as selagens, em função da 
progressão da lavra e ocupação das cavidades.  

57. Recuperação das áreas intervencionadas, através da criação dos biótopos de prados seminaturais e 
de matos rasteiros, nas áreas propostas ou noutras a serem aprovadas previamente pelo ICNF. Nesta 
atividade propõem-se o seguinte elenco florístico: Dactylis glomerata, Brachypodium phoenicoides, 
Thymus zygis, Rosmarinus officinalis, Helichrysum stoechas, Helianthemum sp., Serratula sp., 
Achillea ageratum e Iberis procumbens. 

Uso do Solo 

58. Garantir a preservação e reconstituição do solo através da decapagem da camada superficial das 
áreas a intervencionar.  
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59. Sempre que seja necessário proceder à decapagem dos solos, deve ser garantido o armazenamento 
e preservação da camada superficial decapada, correspondente às terras vegetais com maior 
capacidade produtiva (com maior teor em matéria orgânica em minerais), de modo a serem utilizadas 
na recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

60. O armazenamento das terras vegetais deverá ser efetuado em pargas, devidamente cuidadas e 
mantidas, que devem apresentar uma estrutura estreita, comprida e com uma altura nunca superior 
a 2,00 m, com o cimo ligeiramente côncavo para uma boa infiltração da água. As mesmas devem 
ser semeadas com tremocilha ou abóbora à razão de 3 g/m2 para evitar o aparecimento de ervas 
infestantes e melhor conservar esses solos.  

Socioeconomia 

61. Promover o estudo de soluções de transporte coletivo e integrado dos trabalhadores, considerando 
o envolvimento de um conjunto alargado de intervenientes (exploradores, promotores do projeto 
integrado e autarquias locais, em especial). 

62. Privilegiar o recurso à mão-de-obra local. 

63. Colocar sinalética de trânsito vertical e horizontal adequada na entrada e saída de veículos afetos à 
exploração das pedreiras no entroncamento de acesso às pedreiras com a EN 362, e de forma a 
ordenar e compatibilizar o tráfego de veículos pesados afetos à exploração com o tráfego quotidiano 
registado nessa via. 

64. A circulação de veículos pesados junto a aglomerados populacionais, ou no interior destes, deve 
processar-se apenas entre as 8 às 20 horas, de forma a salvaguardar a qualidade de vida das 
populações nas horas de descanso. 

Qualidade do ar 

65. Proceder ao humedecimento (aspergir água) nas áreas em que se produzam mais poeiras (vias de 
acesso interiores e exteriores à pedreira, áreas de circulação nas frentes de desmonte e de carga de 
produto acabado). Esta operação pode ser feita com recurso a colocação de sistemas de rega 
automática, a viatura cisterna adequada ou a dispositivos de aspersão móvel. Esta humidificação 
deve ser feita nos dias secos e quentes e nos restantes períodos do ano, sempre que a humidade do 
solo seja inferior a 70% e se verifique visualmente o levantamento de poeiras. Esta operação pode 
implicar a existência de sistema de drenagem de escorrências superficiais no perímetro dos acessos. 

66. Os troços dos caminhos não asfaltados junto do acesso às vias asfaltadas devem ser particularmente 
cuidados em termos de regularização do piso, limpeza e aspersão com água para evitar que sejam 
arrastadas lamas e poeiras para as vias asfaltadas. Pode proceder-se à colocação de “rodilúvios” 
(sistema de lavagem de rodados dos camiões) em todas as entradas principais do núcleo de pedreiras 
de modo a minimizar a dispersão de poeiras nos acessos ao núcleo. 

67. Garantir que as estradas asfaltadas são limpas regularmente e estão isentas de poeiras ou lamas, 
que entram em suspensão com a passagem dos veículos. 

68. Limitar (instalando sinalética) e controlar a velocidade dos veículos e máquinas pesadas no interior 
da área da pedreira e nos acessos envolventes (vias asfaltadas e não asfaltadas), para minimizar a 
ressuspensão de poeiras. 

69. Os camiões de transporte de material inerte de pequena granulometria sujeitos a erosão eólica 
devem circular com a carga coberta por uma lona mesmo dentro da área do núcleo.  
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70. Proceder à manutenção regular dos camiões de modo a garantir os níveis mínimos de emissão de 
gases poluentes 

71. As operações de esquartejamento de pedra assim como operações de carga e descarga de materiais 
que contenham finos devem ser acompanhadas de aspersão de água para evitar o levantamento de 
poeiras. 

72. Utilizar equipamentos de perfuração e corte dotados de recolha automática de poeiras ou, em 
alternativa, de injeção de água, garantindo-se que os mesmos têm manutenção preventiva, 
garantindo a máxima eficácia. 

73. Beneficiar os acessos não asfaltados existentes no interior das pedreiras, através do espalhamento 
de inertes grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e arranjo de bermas. Deve 
recorrer-se à pavimentação/cobertura das vias com os materiais mais adequados à redução da 
ressuspensão de poeiras (nomeadamente com poucos finos) para reduzir a necessidade de consumo 
de água. 

74. Caso existam/ou venham a existir instalações de britagem, adotar soluções de redução dos níveis de 
empoeiramento, como sejam:  

a. Blindar as instalações de fragmentação e crivagem (instalação de estruturas que isolem e/ou 
cubram alguns equipamentos);  

b. Instalar sistemas de despoeiramento; 

c. Reduzir a altura da queda de material na alimentação e na descarga do britador;  

d. Reduzir a altura da queda dos materiais;  

e. Descarga de materiais no centro da tela; 

f. Proceder ao ligeiro humedecimento dos materiais no interior do circuito de britagem; 

g. Efetuar a manutenção preventiva dos sistemas de despoeiramento da instalação de 
britagem, assegurando um funcionamento eficaz; 

h. Cobrir os tapetes de transporte de materiais. 

75. Sempre que possível, reduzir a área a aspergir e, consequentemente, o volume de água despendido 
com as operações de aspersão, limitando a área de movimentação de máquinas e de veículos 
pesados (colocando barreiras móveis nomeadamente para reduzir os percursos utilizáveis), 
recorrendo à cobertura das áreas de materiais sujeitos a erosão eólica, procedendo à limpeza e 
manutenção dos acessos na e à área do núcleo, não permitindo a acumulação de grandes 
quantidades de partículas. 

76. Revestir as escombreiras definitivas com vegetação. 

77. O avanço das explorações deve ser de forma a 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. 

78. As ações respeitantes às explorações devem ser confinadas ao menor espaço possível, limitando as 
áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas 
limítrofes não intervencionadas. 
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79. A destruição do coberto vegetal deve ser limitada às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos e convenientemente replantadas no mais curto espaço de tempo possível (de acordo com 
a fase da recuperação em função da lavra).  

80. Os estéreis devem ser transportados e depositados o mais rapidamente possível para as áreas a 
modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior do 
núcleo. 

81. Definição dos percursos disponíveis para cada pedreira, condicionando ou interditando, sempre que 
possível o acesso a veículos pesados nas vias mais próximas aos recetores sensíveis. 

82. Desenvolvimento e implementação de um sistema de deteção e alarme precoce que permita que a 
fonte emissora de poeiras seja analisada e prontamente se possam tomar medidas remediadoras por 
forma a reduzir os inconvenientes das poeiras para os habitantes locais, nomeadamente, a restrição 
da atividade de lavra, britagem e a circulação de veículos em dias ou horas em que se verifiquem 
condições meteorológicas particularmente desfavoráveis, visíveis pelas nuvens de poeiras formadas. 

Ambiente Sonoro 

83. Utilizar equipamentos que cumpram os requisitos do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, 
devendo ser evitada a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora, 
garantida pelo fabricante. 

84. Adotar o conjunto de boas práticas referidas no Estudo Acústico e implementar a proposta de 
intervenção que vier a ser aprovada no contexto do Elemento n.º 12 do presente parecer. Neste 
contexto elaborar procedimentos de trabalho, de cumprimento rigoroso por todo o pessoal que opere 
nas pedreiras que compõem o núcleo de acordo com as regras de boas práticas que garantam a 
redução sonora decorrente da laboração dos equipamentos e da restante atividade associadas, 
designadamente: 

 Desligar os motores de equipamentos e/ou veículos quando estes se encontram parados ou 
em não utilização; 

 Não utilizar equipamentos mais ruidosos, como por exemplo o martelo hidráulico, antes das 
9h00 quando as cotas de exploração estejam em linha de vista com recetores sensíveis; 

 Elaborar uma lista de operações críticas, do ponto de vista das respetivas emissões sonoras, 
para os recetores sensíveis e divulgá-la por todos os operadores das pedreiras do núcleo, 
garantindo, a sua sensibilização e conhecimento, no sentido de evitarem sempre que possível 
a simultaneidade de funcionamento de tais operações; 

 Considerar, como critério de aquisição de novos equipamentos, a emissão sonora/potência 
sonora; 

 Racionalizar as deslocações dos equipamentos móveis; 

 Reduzir os efeitos negativos da circulação atuando em fatores como, por exemplo, velocidades, 
arranques frequentes e pendentes; 

 Melhorar continuamente o circuito de circulação e desenho dos acessos com o objetivo de 
diminuir o respetivo nível de ruído emitido; 

 Modificar ou proceder à substituição de componentes dos equipamentos que se mostrem 
ruidosos; 
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 Realizar uma manutenção intensiva dos equipamentos, componentes e elementos submetidos 
a fricção, verificando a sua correta lubrificação. 

85. Realizar uma manutenção correta dos equipamentos e das máquinas, verificando o adequado 
funcionamento de todos os dispositivos de controlo de ruído instalados. 

Património Cultural 

86. Se for identificada uma descoberta de âmbito arqueológico durante a lavra da pedreira, deve a 
mesma ser suspensa e ser de imediato comunicado ao organismo da tutela do património 
arqueológico, com conhecimento à Autoridade de AIA, para que se proceda à avaliação dos vestígios 
e se determinem as respetivas medidas de minimização. 

87. No caso dos algares considerados património natural com potencial arqueológico, localizados na AI, 
deverá ser efetuada a desobstrução até cerca de 5m de profundidade para despistar algum acesso 
a galerias ou salas horizontais e efetuado o registo topográfico, gráfico, fotográfico e descritivo para 
memória futura. Estas ações devem ser executadas por arqueólogo com experiência em trabalhos 
espeleo-arqueológicos. 

Resíduos 

88. Sempre que possível, reparações e manutenções que impliquem a manipulação de combustíveis, 
óleos e lubrificantes devem ser realizadas nas zonas de oficina, sobre superfície impermeabilizada. 
Estas devem estar dotadas de meios de contenção de eventuais fugas e derrames. 

89. Verificar a existência de eventuais contaminações das lamas de perfuração e de corte da pedra (ex: 
evidências de derrames acidentais de óleos ou combustíveis). Em caso afirmativo, estes resíduos 
devem ser armazenados separadamente e ser-lhe dado um destino consentâneo com a sua 
perigosidade. 

90. Dotar as explorações com equipamentos/materiais destinados a recolher eventuais derrames de 
combustíveis, óleos hidráulicos ou águas de lavagem contendo hidrocarbonetos. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

91. Proteger, após a cessação da atividade extrativa, a bordadura da escavação com murete de terras 
(de altura mínima de 1 m) as zonas onde esteja prevista a manutenção da configuração final de 
escavação (isto e, sem modelação com os estéreis a produzir). 

92. Proceder, assim que a primeira bancada de desmonte atinja o limite de escavação, ao seu redesenho 
para um talude com uma altura inferior a 1 m e um patamar com uma largura de cerca de 2 m. 

93. Efetuar o desmantelamento de todas as estruturas associadas à atividade industrial e remoção do 
equipamento existente em cada uma das pedreiras procedendo às necessárias diligências de forma 
a garantir que, sempre que possível, este seja reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, 
enviado para destino final adequado.  

94. Assegurar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques 
de depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado 
encaminhamento para destino final. 

95. Efetuar uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à 
exploração de cada uma das pedreiras são devidamente recuperadas de acordo com PARP. 
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FASE DE ṔS-DESATIVÃ̧O  

96. Avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das atividades de monitorização e 
conservação de cada uma das pedreiras, com especial atenção para o comportamento dos taludes e 
crescimento da vegetação. 

97. Efetuar vistorias a cada uma das pedreiras a fim de:  

i. garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração de cada uma das 
pedreiras são devidamente recuperadas de acordo com o PARP. 

ii. verificar o estado de conservação da vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada 
proteção contra acidentes.  

 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

 

1. Implementar ações de gestão e restauro de cavidades e algares identificados na área de estudo 
(na envolvente da área do PI), que possuam características de abrigos ou nidificação, potenciais 
para morcegos ou gralha-de-bico-vermelho. As ações devem incluir a desobstrução das entradas 
e dos poços através do corte de vegetação, da remoção de blocos de pedra e da limpeza de lixo; 
a colocação de vedações, as quais devem ser efetuadas através de muros de pedra solta, em torno 
da entrada de cada cavidade/algar intervencionado (como medida de segurança para pessoas e 
animais), entre outras, conforme uma avaliação preliminar a realizar caso a caso. Estes trabalhos 
devem ser efetuados com o apoio de biólogos e espeleólogos. 

2. Para conservação da Flora Protegida, como orquídeas e espécies de distribuição pontual, como 
Arabis sadina, Inula montana, Narcissus calcícola, Saxifraga cintrana, Silene longicilia, proceder à 
realização de transplantes de talhões com presença destas espécies, para área a definir, criando 
um viveiro, de acordo com o seguinte procedimento: 

 O local recetor deve ter características bastante similares ao local dador; 

 Remoções de porções de solo (com 1 x 2 metros e com pelo menos de 40 centímetros de 
profundidade), sendo estas porções de solo com os propágulos das espécies vegetam 
recolocados nos locais recetores que foram previamente preparados; 

 Devem ser realizadas campanhas de recolha de material de propagação das espécies RELAPE, 
nomeadamente por recolha e preservação de sementes; 

 O viveiro deve ser monitorizado de acordo com Plano de Monitorização de flora e habitats; 

 Desenvolver ações de manutenção dos talhões nestes locais, de modo a garantir que são 
criadas as condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais, devendo proceder 
ao adequado controlo de espécies exóticas, à substituição de perdas e ao adensamento de 
manchas de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os processos de recuperação 
natural. 

 Utilizar as escarpas previstas no PARP para a instalação da Arabis sadina sempre que haja 
condições favoráveis à sua instalação. 

Para operacionalização desta medida pode ser criado um fundo comum que permita a gestão do 
viveiro ou, em alternativa, cada explorador será responsável pelo seu talhão transplantado, sendo 
este trabalho acompanhado por um técnico de botânica. 
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3. Nos Espaços de relevância ecológica alta, adotar medidas de gestão de biótopos de alimentação 
existentes de gralha-de-bico-vermelho, na envolvente não intervencionada, com vista à sua 
manutenção, e que devem contemplar o seguinte 

 Corte seletivo de matos (nomeadamente de tojo - Ulex europaeus subsp. latebracteus) 
preferencialmente recorrendo ao pastoreio de passagem de rebanho de gado caprino, 
podendo ser utilizados os locais previstos na Figura IV.15 do EIA; 

 Criação de uma rede de pontos de água, sobre, por exemplo, a forma de pias tradicionais; 

 Criação de áreas com estrato arbóreo, sobre a forma de árvores isoladas ou em bosquetes 
(área inferior a 5.000 m2), nomeadamente, através da recondução/rearborização de azinheira, 
sobreiro, carvalho-cerquinho e pinheiro-manso; 

 Criação de lapiaz artificiais (finalização da camada superior da recuperação da exploração com 
recurso a blocos de desmonte não serrados). 

4. Realizar campanhas de recolha de material de propagação das espécies RELAPE, especialmente a 
recolha de sementes, que devem ser preservadas adequadamente, sendo a conservação e 
armazenamento das sementes ficar a cargo de um Banco de Sementes. 

5. Criar/recuperar biótopos com interesse para a conservação, designadamente, áreas florestais 
autóctones através da recondução/rearborização de azinheira, sobreiro e carvalho-cerquinho, que 
incluía na estrutura arbórea e no sub-bosque espécies com valor para a conservação, cuja 
distribuição no PNSAC é bastante restrita, como sejam as espécies: Lódão (Celtis australis), 
Sorveira (Sorbus domestica), Zelha (Acer monspessulanum); e Cornalheira (Pistacia therebinthus). 

6. Caso se verifique a exploração de indústria extrativa nas áreas de património geológico, 
classificadas como de relevância geológica alta, deve ser previamente implementada uma ou mais 
das seguintes medidas compensatórias:  

a. Requalificação paisagística, identificação/interpretação, sinalização e, quando se justifique, a 
delimitação de outros geossítios não afetados pela indústria extrativa;  

b. Estudos, elaboração e execução de projetos de conservação, valorização, divulgação e 
monitorização de geossítios identificados no âmbito da inventariação do Património Geológico 
do PNSAC, realizada pelo LNEG e PNSAC, que seja considerado necessário pelo ICNF. 

c. Estudo científico (do ponto de vista biofísico) sobre o património espeleológico das Áreas 
Classificadas, estabelecendo bases para a fundamentação da tomada de decisão em matéria do 
uso das grutas em geral e da sua interação com as atividades económicas em particular. 

d. Implementação de medidas para a recuperação, proteção, valorização e divulgação classificadas 
de ocorrências geológicas classificadas no âmbito do POPNSAC (anexo I) ou como Excecional 
na área da AIE do Pé da Pedreira, nomeadamente: Algar do Gralhas VII, Algar do Gralhas I, 
Algar STR0077, Algar do Chousa Brava IV (ou do Sapateiro), Algar da Casinha do Maroiço (ou 
do Planalto da Figueira), Algar do Avião, Algar da Corredoira I, Algar da Lapa das Pombas, Algar 
do Corceiro, Algar do Pena, Algar das Gralhas de Vale de Mar, Algar dos Potes I, Algar do 
Diamantino, Lapiás da Chainça, Lapiás de Cabeço das Pombas, Dolina em funil de Vale de Mar, 
Pia do Zé Gomes, Icnitos de Vale de Meios, Icnitos do Algar dos Potes, ou em qualquer outra 
ocorrência geológica identificada e proposta pelo PNSAC.  

Património cultural 
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7. Implementação de medidas de recuperação, proteção, valorização e divulgação do património 
cultural nas áreas de exclusão E1 e E2, tendo em vista a preservação da paisagem e as estruturas 
características da região, vestígios de um passado recente no Maciço Calcário Estremenho. Na 
extremidade Norte da área de exclusão E1 deverá ainda ser efetuada a limpeza das montureiras da 
pedreira desativada existente e a reposição da camada vegetal da corta.  
 

 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

1. Plano de Monitorização para a Geomorfologia 

Pretende-se verificar da existência de formas de relevo cársico na formação rochosa (potenciais 
ocorrências geológicas). 

Parâmetros a avaliar  

Formas de relevo cársico na formação rochosa.  

Local de amostragem  

Área a afetar com a exploração.  

Métodos de amostragem  

Acompanhamento dos trabalhos de desmatação, decapagem, de exploração e de desativação.  

Frequência e período de amostragem  

Sempre que for efetuada uma desmatação ou decapagem e sempre que forem abertas novos pisos e 
frentes de exploração. Durante a fase de desativação, caso existam formas de relevo cársico a preservar  

Critérios de avaliação do desempenho  

Deteção atempada de eventuais formas de relevo cársico e sua preservação  

Medidas a implementar em caso de desvio  

Reforço da formação do encarregado, responsável técnico e manobradores, a fim de identificarem 
formas de relevo que possam vir a surgir;  

Informar as entidades competentes e interrupção dos trabalhos de exploração no local.  

Duração  

Enquanto existirem frentes de exploração. Caso existam formas de relevo cársico a preservar, durante 
a fase de desativação.  

 

2. Plano de monitorização das vibrações 
 

Parâmetros a avaliar 

Velocidade do pico de vibração. 

Local de Amostragens  

Junto das estruturas civis e estruturas geológicas mais próximas da área de exploração.                            
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Método de Amostragem 

Com recurso a um sismógrafo digital com um transdutor triaxial. 

Frequência e Período de Amostragem 

Anual 

Critérios de avaliação do desempenho 

Cumprimento da NP 2074, de 1983. 

Medidas a implementar em caso de desvio 

Reforço da inspeção sobre a quantidade de explosivo a utilizar. 

Redimensionamento do diagrama de fogo. 

Duração  

Fase de Exploração 

3. Plano de Monitorização para as Águas Subterrâneas 

Objetivo 

Pretende-se avaliar a qualidade da água subterrânea e a quantidade. 

Locais de amostragem 

Furo, com a seguinte localização no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-
ETRS89 (EPSG: 3763): 

 X = -59949,853 
 Y = -22453,144 

Qualidade 

Construção de três piezómetros (localizações aproximadas para a construção destes piezómetros 
encontram-se representadas na Figura 14 do EIA). 

As profundidades devem ser tais que atinjam a cota 70, o que equivale a comprimentos de perfuração 
compreendidos entre 250 e 370 metros, consoante o sector do Núcleo. Os piezómetros deverão ser 
entubados a PVC com um diâmetro interno mínimo de 3. 

Parâmetros a monitorizar  

pH, Temperatura, SST, Oxigénio dissolvido (% de saturação), Condutividade, Nitratos, Azoto amoniacal, 
Sulfatos, Cloretos, Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados, Hidrocarbonetos aromáticos Polinucleares 
(PAH), CQO, Estreptococos Fecais, Coliformes Fecais e Totais. 

Frequência  

A frequência de amostragem será bianual, uma na época de águas altas (Março) e outra na época de águas 
baixas (Setembro). 

Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários 

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 83/2011, 
de 20 de junho.  

Métodos de Tratamento dos Dados 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2877 

 

Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira 87 
Projeto de Execução 

 

Tal como referido em relação a metodologias de amostragem e registo de dados, também o tratamento 
dos dados obtidos deverá garantir a correta comparação destes resultados com os valores estipulados como 
valores limite na legislação, nomeadamente no Anexo I (Água para consumo humano) do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. 

De acordo com os objetivos estabelecidos, dever-se-á essencialmente verificar se os resultados obtidos se 
situam dentro ou violam os limites estabelecidos legalmente para cada um dos poluentes monitorizados, 
por forma a poder adequar os procedimentos a seguir. 

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados dos Programas de 
Monitorização 

Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminação efetiva da qualidade da água, resultante do 
projeto em apreço, deverão ser estudadas e adotadas medidas capazes de minimizar adequadamente a 
situação, caso se confirme a contaminação. Se necessário deve-se proceder a uma reprogramação das 
campanhas, o que poderá envolver uma maior frequência de amostragem, ou outros pontos, para eventual 
despiste da situação verificada. 

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, Respetivas Datas de Entrega e Critérios para a Decisão sobre 
a Revisão do Programa de Monitorização 

A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará as campanhas de amostragem, de modo a 
possibilitar uma atuação atempada, em caso de se detetarem situações críticas. Os relatórios deverão ser 
entregues, de 30 a 45 dias após a realização das campanhas. 

Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos consoante 
os resultados obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas. 

O programa de monitorização poderá também ser revisto na sequência de estudos a desenvolver, ou em 
função de legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e critérios. 

O programa de monitorização deve prolongar-se até 3 anos depois do término da implementação do Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). 

A amostragem das águas subterrâneas deve ser realizada por empresa com acreditação para a mesma e 
as análises efetuadas por laboratórios acreditados para os métodos em causa. 

4. Plano de Monitorização para a Flora, Vegetação e Habitats 

O Plano de Monitorização de flora e habitats que pretende avaliar a evolução do estado de conservação 
dos habitats naturais prioritários, que se localizam na área de estudo e registar e estudar o sucesso das 
ações de transplante de espécies de Flora RELAPE e implementação do plano de recuperação paisagística 
(PARP).    

Apesar do presente Plano ser dirigido especificamente para a área de estudo associada ao PI do Pé da 
Pedreira, deve ser prevista, se possível, a articulação da sua implementação com a dos Programas de 
Monitorização de Flora, Vegetação e Habitats dirigidos a outros PI previstos e localizados também no interior 
do PNSAC, nomeadamente: Codaçal, Moleanos, Cabeça Veada e Portela das Salgueiras, bem como das 
Explorações de Pedra de Calçada à Portuguesa e de Laje do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros   
que integram a AIE de Pé da Pedreira. Esta recomendação tem em consideração o facto de os valores alvo 
de monitorização (flora e habitats) serem comuns aos diferentes programas, e estes desenvolverem-se na 
mesma área geográfica (PNSAC), sendo uma mais-valia a análise conjunta e a comparação dos resultados, 
assumindo estes Programas uma dimensão regional.  
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A continuação do programa de monitorização na fase de exploração permitirá avaliar a curto e médio prazo 
os efeitos na evolução das comunidades naturais e os resultados obtidos permitirão fornecer indicações 
mais precisas sobre a eficácia das medidas aplicadas.  

Habitats e espécies alvo  

São alvo do presente Plano de Monitorização os habitats naturais prioritários que serão afetados pela 
exploração da área associada ao PI do Pé ́da Pedreira:  

6110* Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi;  

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea e  

8240* Lajes calcárias.  

São alvo do presente Plano de Monitorização as espécies da flora RELAPE com distribuição pontual que 
serão ou poderão ser afetadas pela exploração da área associada ao PI do Pé da Pedreira:  

 Arabis sadina - Endemismo lusitânico abrangido pelos Anexos B-II, B-IV e B-V do Decreto-Lei n. 
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que determinam 
a sua conservação;  

 Narcissus calcícola - Endemismo lusitânico que se encontra abrangido pelos Anexos B-II, B-IV e B- 
V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro, que determina a sua conservação;  

 Saxifraga cintrana - Endemismo Lusitânico caraterístico de comunidades rupícolas, fendas de lajes 
e muros calcários. Esta espécie encontra-se incluída no Decreto-Lei n.o 140/99, de 24 de abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (Anexos B-II, B-IV e B-V) cuja 
conservação requer a delimitação de zonas especiais de conservação. Esta espécie foi confirmada 
na área do PI do Pé da Pedreira;  

 Silene longicilia - Endemismo lusitânico que se encontra abrangido pelos Anexos B-II, B-IV e B-V 
do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro; 

 Inula montana - Espécie muito rara em Portugal Continental.  

Periodicidade das amostragens  

Durante a fase de exploração e desativação do PI, este programa deve ter uma periodicidade anual para a 
flora transplantada e trienal para os habitats prioritários, sendo que em relação às ações de recuperação 
paisagista das pedreiras desativadas, a monitorização da evolução destas áreas deverá decorrer de dois 
em dois anos, até se considerarem restabelecidas as áreas recuperadas. 

Ações a desenvolver no programa de monitorização  

As ações a desenvolver no Plano de Monitorização no âmbito da flora e habitats decorrem em seis etapas: 

 
1. Seleção dos locais para monitorização; 

2. Caracterização e Monitorização da vegetação e habitats naturais; 

3. Monitorização da flora protegida alvo de transplantes; 

4. Monitorização dos habitats recriados no Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico e dos 
habitats alvo de gestão no âmbito da implementação das medidas preconizadas; 
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5. Análise e Discussão de Resultados: 

a. Caracterização da vegetação da área monitorizada; 

b. Análise estatística dos dados recolhidos; 

c. Cartografia das unidades de vegetação; 

6. Avaliação da eficácia das medidas implementadas. 

Relatórios  

Os relatórios de acompanhamento do Plano de Monitorização correspondem a períodos de amostragem 
anual, onde, cada relatório deverá compilar os resultados e respetivo tratamento associados a esse período. 

No segundo relatório e seguintes o tratamento de dados deverá ter em consideração os resultados dos 
anos anteriores, permitindo avaliar a evolução dos habitats e espécies transplantados ao longo do tempo. 

Nos relatórios anuais, deverá igualmente ser desenvolvida e apresentada uma avaliação da eficácia das 
medidas implementadas e uma comparação com as previsões efetuadas no EIA, incluindo, quando 
aplicável, a validação e a calibração dessas previsões. 

Sempre que se justifique os relatórios deverão apresentar propostas de revisão da metodologia aplicada. 
Após a fase de desativação de cada pedreira, deverá ser reavaliada, em cada período de amostragem, a 
necessidade de revisão da periodicidade ou da continuidade do programa de monitorização, em função dos 
resultados obtidos.  

5. Plano de Monitorização para a Fauna 

Monitorização, por um período de três anos, das áreas potenciais de alimentação de gralha-de-bico-
vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e de quirópteros, e efetuar a prospeção e monitorização de abrigos de 
quirópteros arborícolas nas manchas do biótopo espaços florestais naturais, de modo a avaliar tendências 
de distribuição e abundâncias, acompanhando assim a evolução destas populações, uma vez que para além 
de serem emblemáticas do PNSAC, algumas apresentam estatuto de ameaça a nível nacional.  

Espécies Alvo  

As espécies alvo do presente programa de monitorização são as seguintes:  

 morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) - “Criticamente em Perigo” (CR);  

 morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) - “Criticamente em Perigo” (CR);  

 gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) - “Em perigo”(EN);  

 morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) - “Vulnerável” (VU);  

 morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) - “Vulnerável” (VU);  

 morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) - “Vulnerável” (VU).  

Periodicidade das amostragens  

As amostragens devem ser realizadas durante as fases de exploração e desativação do PI, com uma 
periodicidade bianual. Após a conclusão das ações de recuperação paisagista das pedreiras desativadas a 
monitorização da evolução das comunidades faunísticas consideradas deverá decorrer com a mesma 
periodicidade da fase de exploração ao longo de seis anos (perfazendo três ciclos anuais de monitorização). 
Findo este período deverá ser avaliada a necessidade de continuidade do programa de monitorização.  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2877 

 

Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira 90 
Projeto de Execução 

 

Ações a desenvolver no programa de monitorização  

As ações planeadas no âmbito da monitorização das populações de gralha-de-bico-vermelho e de 
morcegos organizam-se em cinco etapas:  

a. Seleção dos locais para monitorização.  

b. Caracterização e monitorização da população de gralha-de-bico-vermelho.  

c. Caracterização e monitorização das comunidades de morcegos.  

d. Análise e discussão de resultados:  

i. Caracterização das comunidades da área monitorizada;  

ii. Análise estatística dos dados recolhidos;  

iii. Cartografia das áreas de ocupação espacial. 

e. Avaliação da eficácia das medidas implementadas.  

Relatórios  

Os relatórios de acompanhamento do Plano de Monitorização correspondem a períodos de amostragem 
anual, onde, cada relatório deve compilar os resultados e respetivo tratamento associados a esse período. 

No segundo relatório e seguintes o tratamento de dados deve ter em consideração os resultados dos anos 
anteriores, permitindo avaliar a evolução das populações ao longo do tempo. 

Nos relatórios anuais, deve igualmente ser desenvolvida e apresentada uma avaliação da eficácia das 
medidas implementadas e uma comparação com as previsões efetuadas no EIA, incluindo, quando 
aplicável, a validação e a calibração dessas previsões.  

Sempre que se justifique os relatórios devem apresentar propostas de revisão da metodologia aplicada. 
Após a fase de desativação de cada pedreira, deve ser reavaliada, em cada período de amostragem, a 
necessidade de revisão da periodicidade ou da continuidade do programa de monitorização, em função dos 
resultados obtidos.  

6. Plano de Monitorização para a Qualidade do Ar 

Parâmetros a monitorizar 

O plano de monitorização deve incidir sobre a avaliação da concentração no ar ambiente de partículas em 
suspensão PM10 (µg/m3). 

Avaliação dos resultados 

Os critérios de avaliação do descritor qualidade do ar baseiam-se numa estimativa das concentrações de 
PM10 no ar ambiente expressa nos indicadores legais anuais para PM10 (média anual e 36º máximo diário) 
para cada local amostrado (junto ao(s) recetor(es) sensível(is)), considerando os resultados da 
monitorização, os resultados das estações de monitorização fixas durante o período de monitorização e os 
indicadores anuais para as mesmas estações. As estimativas têm em vista a verificação do cumprimento 
dos valores limite de PM10: anual (40 μg/m3 para a média anual) e diário (50 μg/m3 para o 36º máximo das 
médias diárias). (valores definidos no Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, ou outros valores definidos 
em nova legislação que a revogue). 

Locais de amostragem 
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A monitorização deve ser efetuada junto aos recetores sensíveis, nomeadamente os seguintes locais: 

P1. Habitação situada 170 m a Oeste do núcleo (Região LVT)  

P2. Centro de dia situado a cerca de 60 m a Sul do núcleo (Região LVT)  

P3. Habitação situada cerca de 60 m a Sul do núcleo (Região LVT)  

O número de pontos a monitorizar em cada ano poderá ser alterado dependendo dos resultados das 
monitorizações obtidos no(s) ano(s) anterior(es), de eventuais reclamações e da atividade prevista para o 
núcleo, nomeadamente a quantidade de material extraído e o número de veículos a circular em cada acesso 
ao núcleo, para o ano em análise face ao registado em anos anteriores e ao previsto no projeto. 

Micro-localização dos pontos de amostragem e método de amostragem e análise 

Devem seguir as indicações do Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto - Lei 
n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio (ou legislação nova que a 
revogue). 

O relatório de monitorização deve incluir documentação que demonstre que: 

 o equipamento usado para a amostragem cumpre a Norma Europeia 12341:2014 (certificado emitido 
por entidade competente), ou que é equivalente (ensaios de intercomparação),  

 foram implementados os procedimentos de manutenção e calibração do equipamento de acordo com 
as indicações do fabricante. 

 quando usado equipamento gravimétrico, foram implementados os procedimentos de QA/QC 
definidos na Norma Europeia 12341:2014, relativamente à amostragem e pesagem dos filtros. 

Período de amostragem em cada local 

De acordo com o disposto no Anexo II, Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto 
- Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio (ou legislação nova que 
a revogue), relativo aos “Objetivos de qualidade dos dados” o período mínimo das amostragens para 
medições indicativas (onde se incluem as campanhas de monitorização de qualidade do ar, neste caso de 
PM10), não poderá ser inferior a 52 dias no ano (14% do ano). È ainda referido que os 14% do ano devem 
corresponder a uma medição aleatória por semana, repartida de modo uniforme ao longo do ano, ou oito 
semanas repartidas de modo uniforme ao longo do ano. 

Para o presente plano de monitorização o período de amostragem pode ser reduzido para um mínimo de 
30 dias em cada ponto, desde que seja efetuada uma estimativa dos indicadores anuais de acordo com o 
descrito no presente plano. O período amostrado deve ser representativo de um ano meteorológico, por 
exemplo não deve haver precipitação em mais de 10% dos dias amostrados e devem ser amostrados um 
período de inverno e um período de verão. O período poderá ser alterado em função dos resultados obtidos 
nos anos anteriores, nomeadamente em função das estimativas dos indicadores legais anuais para PM10, 
ultrapassarem, ou não, 80% de algum dos valores limite (32 μg/ m3 para a média anual e 40 μg/ m3 para 
o 36º máximo das médias diárias do ano). 

As amostragens devem decorrer num período representativo do normal funcionamento e produção do 
núcleo para o ano em avaliação. 

Frequência de amostragem 

A frequência de amostragem deverá ser anual. 

Relatório e interpretação de resultados 
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A estrutura e conteúdo do relatório, a entregar no final de cada ano em que tenham sido efetuadas 
amostragens, devem seguir o definido no Anexo V, relativo aos relatórios de monitorização, da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro.  

Relativamente à interpretação dos resultados da monitorização considera-se fundamental a inclusão da 
seguinte informação: 

 Análise dos resultados da campanha em conjunto com os resultados de estações fixas para o mesmo 
período (gráfico e tabela), devendo ser apresentada uma estimativa para os indicadores legais anuais 
para PM10 (média anual e 36º máximo diário) para cada local de amostragem (com base nos resultados, 
anuais e durante o período de campanha, obtidos nas estações fixas) de modo a avaliar o cumprimento 
da legislação em vigor para PM10.  

 Análise comparativa dos resultados da monitorização para o ano em avaliação com os resultados e as 
estimativas de concentrações apresentados no EIA, assim como, caso já existam os resultados e 
estimativas de anos anteriores. 

 Apreciação dos resultados obtidos em função das condições meteorológicas observadas e do ritmo de 
laboração do núcleo e de cada pedreira (dados de produção para o período monitorizado e anual, 
volume extraído, e nº de veículos médios diários para o ano da monitorização) face ao ano de 
referência, e, da existência de novas condicionantes em termos da qualidade do ar com grande 
significância, nomeadamente novos recetores sensíveis, novas unidades de britagem, novos acessos 
rodoviários, etc. 

 Análise da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes das emissões de partícula 
decorrentes da atividade do núcleo na qualidade do ar, sustentada com registos fotográficos e registos 
das fichas técnicas associados a cada medida de minimização implementada que comprove a execução 
das mesmas. 

Nas conclusões do relatório terá de ser feita uma avaliação da necessidade de revisão do plano de 
monitorização, e, em caso afirmativo deverão ser apresentadas propostas. Deverá ainda ser avaliada a 
necessidade de implementar novas medidas, com apresentação da respetiva proposta, e/ou de eliminação 
de medidas que não se revelaram eficazes. 

Revisão do plano de mostragem 

O plano de monitorização pode vir a ser alterado em função dos resultados das amostragens, reclamações 
sobre poluição atmosférica resultante do funcionamento do núcleo, na presença de novas condições 
sensíveis em termos da qualidade do ar, alterações na atividade das pedreiras, nova legislação e de novas 
diretrizes definidas pelas entidades competentes.  

A revisão do plano poderá passar pelo ajuste dos pontos a monitorizar, pela alteração da periodicidade das 
campanhas de amostragem, a imposição de medidas de minimização adicionais e/ou pela aplicação de 
outras ações que se entenda convenientes, nomeadamente a realização de mais campanhas de avaliação 
da qualidade do ar para acompanhamento de situações específicas. 

7. Plano de Monitorização para o Ambiente Sonoro 

A monitorização dos níveis sonoros deve ocorrer junto de cada um dos recetores estudados e quando as 
condições de lavra determinarem a maior proximidade (em termos de cota e distância) dos equipamentos 
aos recetores, pelo que não se justifica uma periodicidade fixa.  
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A monitorização deve também comtemplar a aplicação das restantes boas práticas e da velocidade de 
circulação dos veículos pesados, a fazer prova em relatório a entregar com o da(s) monitorização(s) 
acústica(s). 

8. Plano de Monitorização para o Património 
 
 Plano de Monitorização da Lavra  

Pretende-se verificar a existência de vestígios antrópicos inéditos na superfície e/ou associados a cavidades 
cársicas. 

Frequência e período de amostragem:  

Deverá ter uma periodicidade mínima de duas vezes por ano (sempre que for efetuada uma desmatação 
ou decapagem e sempre que forem abertos novos pisos e frentes de exploração.  

Estas ações devem ser executadas por arqueólogo com experiência em trabalhos espeleo-arqueológicos. 

 Plano de Monitorização das Vibrações Decorrentes do Uso de Explosivos  

Para aferir o possível impacte sobre as ocorrências patrimoniais Oc. 11 – Vale dos Sobreiros 4, Oc. 14 – 
Vale dos Sobreiros 1, Oc. 21 – Moinho do Pé da Pedreira e Oc. 48 – Pia do Zé Gomes, localizadas na área 
do PI. 

O plano deve incluir medidas de minimização que deverão ser eminentemente preventivas, em 
detrimento de medidas corretivas, no caso de surgirem impactes sobre as ocorrências patrimoniais. As 
medidas preventivas deverão passar pelo redimensionamento dos diagramas de fogo, por exemplo, 
alterando o tipo de explosivo, a proporção dos diferentes tipos de explosivo, o lay-out dos furos, etc. 

Caso se verifique a ocorrência de fissurações, deverão ser colocados alvos topográficos e testemunhos de 
gesso / fissurómetros para monitorização de eventuais deslocamentos verticais ou horizontais das 
estruturas.  

A monitorização deve ser realizada por técnicos credenciados.  

Parâmetros a avaliar: 

Velocidade do pico de vibração 

Local de Amostragens  

Junto das ocorrências patrimoniais mais próximas da área de exploração                                 

Método de Amostragem 

Com recurso a um sismógrafo digital com um transdutor triaxial; 

Leitura/medição de alvos topográficos e testemunhos de gesso/fissurómetros fixados na ocorrência 
patrimonial. 

Frequência e Período de Amostragem 

Deverá ter uma periodicidade mínima de duas vezes por ano (sempre que forem efetuadas pegas de 
fogo, a avaliar caso a caso). 

Critérios de avaliação do desempenho 

Cumprimento da NP 2074, de 1983 
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Medidas a implementar em caso de desvio 

Reforço da inspeção sobre a quantidade de explosivo a utilizar; 

Redimensionamento do diagrama de fogo (alterando nomeadamente o tipo de explosivo, a proporção 
dos diferentes tipos de explosivo, o lay-out dos furos). 

Duração 

Fase de Exploração 

Relatórios 

i. A monitorização deve ser realizada por técnicos credenciados; 

ii. Os relatórios de acompanhamento do programa de monitorização da ação das vibrações sobre o 
património cultural deverão corresponder a períodos de amostragem anual;  

iii. Cada relatório deverá compilar os resultados e respetivo tratamento associados a esse período; 

iv. Devem incluir a interpretação dos resultados da monitorização;  

v. Deverá ser apresentada uma proposta de ficha de registo a incluir nos relatórios de monitorização 
que inclua nomeadamente a descrição da ocorrência, os resultados da monitorização, levantamento 
fotográfico da ocorrência patrimonial (antes e depois da monitorização) e comparação entre a fase 
prévia / anterior à monitorização e a fase de monitorização em questão e propostas de 
atuação/minimização em caso de afetação da ocorrência. 

vi. Em caso de afetação da ocorrência deverão ser apresentadas propostas de atuação/minimização.  

No segundo relatório (ano 1) e seguintes o tratamento de dados deverá ter em consideração os 
resultados dos anos anteriores, de modo a avaliar eventuais fenómenos de fissuração / degradação sobre 
o património ao longo do tempo.  

Nos relatórios anuais, deverá igualmente ser avaliada a eficácia das medidas implementadas. 

Sempre que se justifique os relatórios deverão apresentar propostas de revisão da metodologia aplicada. 
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ANEXO I 

 

Implantação do Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pé da Pedreira
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Delimitação territorial do PNSAC e das AIE`S Localização e enquadramento do PI de Pé da Pedreira 

[Fonte: EIA do Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira]  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2877 

Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira 
Projeto de Execução 

 

  
 

Localização administrativa da área de Pé da Pedreira Localização da área do PI de Pé da Pedreira 

[Fonte: EIA do Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé de Pedreira]  
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Distâncias das povoações na envolvente da área 
de Pé da Pedreira 

Fotografia aérea da área intervenção 

[Fonte: EIA do Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira]  
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Localização e enquadramento do PI de Pé da Pedreira relativamente ao PNSAC e ao Sítio 
“Serras de Aire e Candeeiros” Condicionantes à implantação da atividade extrativa no PI de Pé da Pedreira  

[Fonte: EIA do Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Pé da Pedreira] 
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Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
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ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, que se 

transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, 

correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito significativos, 

irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu uma 

proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 

despacho emitido a 17 de abril de 2014. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de ponderação 

inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e constar como 

anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após consideração 

das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de potenciação dos impactes 

positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, procedeu-se à determinação do índice de avaliação ponderada 

de impactes ambientais, o qual se assume como uma ferramenta de expressão de resultados. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi assumido ainda como pressuposto de base a não 

inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental específico dado que: 

 Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram 

ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários fatores 

ambientais; e 

 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu artigo 18.º, n.º 6, refere que as situações 

de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de AIA. 

Assumindo os pressupostos acima explanados, procedeu-se à determinação da significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados, tal como a seguir se sintetizam: 
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Fatores Ambientais Significância dos 
impactes negativos 

Significância dos 
impactes positivos 

Geologia Pouco significativo Significativo 

Recursos Hídricos Pouco significativo Sem significado 

Sistemas ecológicos Muito significativos Significativo 

Solo e Uso do Solo Pouco significativo Pouco significativo 

Socioeconomia Significativo Muito significativo 

Qualidade do ar Significativo Sem significado 

Ambiente Sonoro Significativo Sem significado 

Património cultural Pouco significativo Sem significado 

 

Face às caraterísticas do projeto, bem como aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em presença nas 

áreas interferidas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia Relevante 

Recursos Hídricos Relevante 

Sistemas ecológicos Relevante 

Solo e Uso do Solo Não relevante 

Socioeconomia Relevante 

Qualidade do ar Relevante 

Ambiente Sonoro Relevante 

Património cultural Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários fatores 

ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, procedeu-se à determinação do índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida na metodologia 

proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 4. 

 


