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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal (PI do Codaçal), em fase de
projeto de execução, de que é promotora e proponente a Direção Geral de Energia e Geologia
(DGEG).
O PI do Codaçal incide sobre uma área de aproximadamente 105 ha e localiza-se na freguesia de Serro
Ventoso, no concelho de Porto de Mós (Figura 2), em pleno Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (PNSAC) e no Sítio da Rede Natura 2000 “Serras de Aire e Candeeiros” (Figura 5).
A área definida para a elaboração do PI do Codaçal integra hoje diversas pedreiras em atividade
(Figura 4) numa zona com grande aptidão para a exploração de calcário ornamental (lajes e blocos)
com características tecnológicas e estéticas que lhe conferem grande aceitação no mercado nacional e
internacional.
A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, nos
termos item i) da alínea a) do número 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de
Agosto. A entidade licenciadora do projeto sujeito a procedimento de AIA é, nos termos do ponto i), da
alínea b) do n.º 2 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de Outubro, a Direção Geral de Energia e Geologia nas pedreiras de classe 2
(blocos) ou a Câmara Municipal de Porto de Mós, nas pedreiras de classe 4 (laje) 1.
Nos termos do ponto 2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de Agosto, os projetos
que, pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam considerados suscetíveis de provocar
incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um processo prévio de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua aprovação/licenciamento, por parte do
ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela área do Ambiente. A tipologia de projeto
que o proponente pretende implementar enquadra-se no âmbito do número 18 do anexo I.
Especificando-se na alínea a) do número 4 do artigo 1.º que determina que se encontra sujeito a
procedimento de AIA “Qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos anexo I, se tal alteração ou
ampliação, em si mesma, corresponde aos limiares estabelecidos no presente anexo”.
A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental decorreu entre os meses de Setembro de 2011,
e Março de 2014 pelo que todos os levantamentos bibliográficos e de informação complementar
efetuados neste âmbito foram realizados neste período. Os trabalhos de campo realizaram-se,
essencialmente, entre Novembro de 2011 e Setembro de 2013.

1

Atualmente e por extinção da Direção Regional da Economia do Centro a entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e
Geologia
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2. LOCALIZAÇÃO
A área de intervenção do PI do Codaçal situa-se na freguesia de Serro Ventoso, concelho de
Porto de Mós (Figura 1 e Figura 2). Localiza-se a cerca de 500 m a Nordeste da povoação Serro
Ventoso, a cerca de 580 m, 650 m e 400 m a Oeste das povoações de Chão das Pias, Lugar da Fonte e
Fradilhão, respetivamente, a cerca de 270 m a Norte do Codaçal e a cerca de 550 m a Sudeste de Mato
Velho. O acesso à área do PI do Codaçal pode ser realizado por Norte ou por Sul (Figura 3):
Por Norte, o acesso faz-se a partir da N 362 que liga Alcanede a Porto de Mós. Tomando a
primeira saída na rotunda após a localidade de Serro Ventoso e tendo percorrido cerca de 2000 m
inflete-se para Sul, para estrada de terra batida que conduz à área de intervenção do PI do
Codaçal após percorrer cerca de 1800 m;
Por Sul, o acesso faz-se igualmente a partir da N 362 que liga Alcanede a Porto de Mós. Cerca de
50 m após o km 12 inflete-se para a EM 506 e percorridos cerca de 5000 m, junto à localidade de
Covão da Fonte inflete-se num acesso asfaltado em direção à localidade de Codaçal. Após
percorrer 800 m nesta estrada existe um entroncamento em direção a Norte que conduz à área de
intervenção do PI do Codaçal.
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Figura 1– Localização da área do PI do Codaçal.
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Figura 2– Enquadramento administrativo (freguesias) da área do PI do Codaçal.
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Figura 3 - Localização e acessos à área do PI do Codaçal.
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3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
A atividade extrativa no núcleo de exploração do Codaçal decorre há várias décadas e sempre com
produção de rocha ornamental (blocos e lajes).
As características gerais das rochas que ocorrem no núcleo de exploração do Codaçal, maioritariamente
calcários, conferem-lhes uma aptidão ornamental ímpar, sendo comercializadas com a designação de
Semi-Rijo do Codaçal, no caso da produção de blocos. As condicionantes de natureza geológica,
nomeadamente a espessura das bancadas de calcários, determinam que a explor ação de lajes ocorra
exclusivamente no extremo Norte do núcleo.
Associada à produção de rocha ornamental continua a existir a produção de uma grande quantidade de
resíduos, de resto uma característica comum a esta indústria. Como fator determinante para es te facto,
destacam-se as características texturais e cromáticas dos calcários ali explorados que, apesar de
bastante homogéneas atendendo à tipologia de rocha, não são constantes. Esses resíduos são
atualmente valorizados, como subproduto, noutras indústrias, como é o caso da produção de agregados
ou 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, pelo que as áreas finalizadas
pela lavra ainda são bastante exíguas, o que não permite o armazenamento imediato dos resíduos.
Como consequência, o desenvolvimento das operações de recuperação paisagística é bastante
limitada, restringindo-se apenas a zonas periféricas e de pequenas dimensões. As áreas recuperadas
ou em recuperação paisagística são assim bastante reduzidas enquanto as áreas intervencionadas pela
atividade extrativa são cada vez maiores. Da mesma forma, as áreas ainda virgens (sem qualquer
intervenção) são bastante reduzidas quando comparadas com a extensão da área intervencionada.
Assim, a situação de referência, com várias cortas e escombreiras que, em conjunto, ocupam cerca de
70% da área de intervenção do PI do Codaçal, praticamente sem evidências de recuperação
paisagística, indicia, desde logo, a necessidade de uma atenção especial em termos ambientais. Nas
zonas não intervencionadas ocorrem matos com porte variável, e arvoredo de eucalipto e pinheiro
(Figura 4).
A ocupação do solo na envolvente da área de implantação do Projeto Integrado é feita por povoações,
outras áreas de exploração de rocha ornamental, matos com porte variável, parcelas agrícolas e
explorações florestais de eucalipto e pinheiro.
A povoação do Codaçal pela sua proximidade, posição geográfica (favorável aos ventos de Norte) e
proximidade ao acesso Sul, encontra-se mais exposta à atividade das pedreiras, nomeadamente ao
ruído e às poeiras (Figura 3).
De acordo com o POPNSAC, a área de intervenção do PI do Codaçal abrange “Áreas de Proteção
Parcial do tipo I e II” e “Áreas de Proteção Complementar do tipo II”. É ainda identificada uma “Área
recuperada de acordo com o Anexo III”.

6

RESUMO NÃO TÉCNICO

E.162309A.06.01.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Quanto ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós 1, a “Planta de Ordenamento - Classificação
e Qualificação do Solo” integra a área de implantação do PI nas seguintes classes de espaço:
I.

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros;

II. Espaços Naturais, que integram os valores naturais e paisagísticos com significado e importância
relevante do ponto de vista da conservação da natureza e caracterizam-se por um grau muito
elevado de sensibilidade ecológica.
III. Estrutura Ecológica Municipal, que tem como objetivo criar um contínuo natural que tem por função
contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e
paisagística do património natural
IV. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U21 - Área de Indústria Extrativa do Codaçal, que
demarca espaço de intervenção com uma coerência planeada ou pressuposta, que requer uma
abordagem integrada e de conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a um nível de
planeamento mais detalhado, com vista a sua execução, prevalecendo as suas disposições sobre
as restantes do presente Regulamento
V. Espaços de Exploração de Recursos Geológicos, definidos como: “Áreas de Exploração
Consolidadas”; “Áreas de Exploração Complementares” e “Áreas de Recursos Geológicos
Potenciais”.
VI. Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, replicando áreas de proteção definidas no POPNSAC.
No PDM de Porto de Mós estão ainda identificadas na respetiva Planta as seguintes condicionantes:
I.

Recursos Naturais
Recursos Hídricos - Domínio Hídrico - Leito e Margens com largura de 10 m das águas não
navegáveis nem flutuáveis.
Recursos Geológicos - Exploração de Massas minerais (pedreiras).
Recursos Agrícolas e Florestais - Regime Florestal Parcial - Perímetro Florestal da Serra dos
Candeeiros.
Recursos Ecológicos: Áreas Protegidas - Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros e
Rede Natura 2000 - Lista Nacional de Sítios (Serras de Aire e Candeeiros).

II. Infraestruturas
Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade - Linha de Média/Baixa Tensão
De acordo com a Planta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional do PDM de Porto de Mós, a
área do PI encontra-se integrada na Reserva Ecológica Nacional (Áreas de Máxima Infiltração e Áreas
com Risco de Erosão).

1

1.ª Revisão ao Plano Diretor Municipal do concelho de Porto de Mós, publicada em Diário da República de acordo com o Aviso
n.º 8894/2015, de 12 de agosto.
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Assim, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós 1 reflete e concretiza as opções estratégicas de
ocupação do território concelhio, enquanto elemento fundamental para alcançar o desenvolvimento
sustentado, sendo evidente o objetivo de “(…) proceder à sua articulação com outros Planos Municipais
em vigor ou em elaboração, nomeadamente com (…) o Plano de Intervenção em Espaço Rural do
Codaçal (…)”.
Por sua vez, a planta de ordenamento do PIER do Codaçal (proposta) define três classes de espaço:
A1 - Compatível com a indústria Extrativa;
A2 - Compatível com indústria extrativa sujeita a medidas de compensação, que compreende duas
categorias:
o

Tipo 1 – quando se localiza em áreas com valoração excecional;

o

Tipo 2- quando se localiza em áreas com valoração alta;

A3 – Áreas preferenciais para a conservação da natureza e dos valores patrimoniais.
Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, são consideradas Áreas sensíveis do ponto de vista
ecológico ou patrimonial:
”i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho;
ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial,
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Diretivas
n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens,
e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e
da fauna e da flora selvagens;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro;”
Tal como mencionado anteriormente, a área de intervenção do PI do Codaçal está integrada no Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio da Rede Natura 2000 com a mesma
designação (Figura 5).
Na área de implantação do PI do Codaçal não existem Monumentos Nacionais ou Imóveis de Interesse
Público.

1

1.ª Revisão ao Plano Diretor Municipal do concelho de Porto de Mós, publicada em Diário da República de acordo com o Aviso
n.º 8894/2015, de 12 de agosto.
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Figura 4 – Fotografia aérea da área intervenção.
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Figura 5– Enquadramento do PI do Codaçal relativamente ao PNSAC e ao
Sítio “Serras de Aire e Candeeiros”.
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4. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJETO
4.1. O PROJETO “SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA INDÚSTRIA EXTRATIVA
- EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NO MACIÇO CALCÁRIO
ESTREMENHO”
O atual Plano de Ordenamento do PNSAC (POPNSAC)1 veio propor instrumentos inovadores de
enquadramento das atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais,
incluindo o ordenamento da indústria extrativa, com vista a promover, simultaneamente, o
desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar das populações de forma sustentada.
Em concreto, o POPNSAC propõe a criação de “Áreas de Intervenção Específica - Áreas sujeitas a
exploração extrativa” (AIE), onde é possível a instalação ou a ampliação de explorações de massas
minerais, devendo contudo 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 a sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente ”. Assumiu-se assim
que a exploração de pedreiras constitui um fator determinante para o desenvolvimento socioeconómico
da região, mas que carece, ainda assim, de estudos geológicos de base que possam suportar a
eficiente exploração e a valorização dos recursos existentes numa perspetiva ecológica, ou seja, a
realização em simultâneo de ações de caracterização ambiental permitindo que este conjunto con tribua
instrumentalmente para o ordenamento do território, em particular no que respeita à delimitação de
áreas com concretas potencialidades geológicas, áreas de conservação ambiental e áreas passíveis de
imediata reabilitação ambiental e requalificação territorial.
As seis AIE definidas no POPNSAC para a exploração de recursos minerais, e sujeitas a este regime,
são o Codaçal, a Portela das Salgueiras, a Cabeça Veada, o Pé da Pedreira, Moleanos e Alqueidão da
Serra2.
Neste contexto, a ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e
Ramos Afins viu aprovado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), o Projeto
“Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no
Maciço Calcário Estremenho”3 que tem como objetivo geral a planificação territorial e ambiental da
atividade extrativa, com incidência em cinco das AIE definidas no POPNSAC: Codaçal, a que
corresponde o Projeto Integrado ora em avaliação, Pé da Pedreira, Moleanos, Cabeça Veada e Portela
das Salgueiras. Integrado no Eixo Estratégico “Sustentabilidade do Cluster – Apostar na Qualificação
dos Recursos e do Território”, o projeto pretende melhorar o desempenho económico e ambiental do
Cluster da Pedra Natural, aumentando a sua eficiência e atenuando os seus impactes, bem como
contribuir para o planeamento e integração das suas atividades de forte implantação territorial em sede
de Ordenamento do Território.

1

Ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 57/2010, de 12 de agosto.
Das seis áreas, encontra-se excluída do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa - Exploração Sustentável de
Recursos no Maciço Calcário Estremenho” a AIE de Alqueidão da Serra que se localiza apenas parcialmente no PNSAC.
3 No âmbito do PROGRAMA: “Âncora 2 do cluster da Pedra Natural”.

2
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Trata-se assim de um Projeto que apresenta uma visão conjunta do território e das atividades humanas
e que, como tal, dá especial importância à vertente ambiental, sem a qual não se poderá falar de
sustentabilidade. As atividades realizadas resultam do somatório de várias visões do território,
pretendendo-se salvaguardar os principais valores ambientais de cada região. Todo este trabalho
resultou de uma antiga ambição das Entidades que direta e indiretamente estão relacionadas com o
Sector da Pedra Natural, nomeadamente:
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), enquanto entidade com
competências na gestão do território (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros - PNSAC),
particularmente em âmbito de conservação da Natureza;
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), enquanto entidade promotora dos Projet os
integrados;
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) / Centro Tecnológico da Pedra Natural de
Portugal (CEVALOR), para realização dos trabalhos de geologia, ocorrências geológicas e
hidrogeologia.
Foram ainda estabelecidos contratos de planeamento com as Câmaras Municipais envolvidas para a
elaboração dos PIER, especificamente: a Câmara Municipal de Porto de Mós, a Câmara Municipal de
Santarém, a Câmara Municipal de Alcobaça e a Câmara Municipal de Rio Maior.
A agenda do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa“ foi cumprida de acordo com o
seguinte faseamento:
FASE 1 - Caracterização da Situação de Referência, com o objetivo de caracterizar os fatores
críticos de natureza ambiental, social e económica que potencialmente poderiam condicionar as
propostas de ordenamento do território ao nível do PNSAC, tendo em vista a definição de
estratégias de ordenamento e planeamento territorial da indústria extrativa.
FASE 2 - Desenvolvimento de um modelo de gestão dos resíduos das explorações
articulado com as restrições de natureza ambiental existentes, onde foi caracterizada e
avaliada criteriosamente a produção de resíduos mineiros (estéreis) das pedreiras utilizando -se os
dados e as informações recolhidas para definir um modelo de gestão de resíduos. Definiram-se,
neste âmbito, objetivos e metodologias de trabalho tendo em vista conciliar as dificuldades e
circunstâncias de operação das diferentes pedreiras com as preocupações do PNSAC ao nível da
gestão do património natural.
FASE 3 - Proposta de Ordenamento e Gestão Territorial dos Núcleos Extrativos e
Desenvolvimento do Modelo de Gestão de Resíduos, com a sujeição das cinco AIE a Planos
Municipais de Ordenamento do Território, na forma de Planos de Intervenção em Espaço Rural
(PIER)1, 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 a sensibilidade paisagística e am biental
das áreas envolvidas.

1

Esses PIER encontram-se em fase de conclusão para apreciação.
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No âmbito da planificação territorial e ambiental da atividade extrativa, o Projeto “Sustentabilidade
Ambiental da Indústria Extrativa” produziu os seguintes documentos técnicos:
Plano de Gestão dos Resíduos de Extração (PGRE);
Planos de Intervenção em Espaço Rural (PIER) para cada um dos municípios envolvidos e
respetivas Avaliações Ambientais Estratégicas, nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, pelo Decreto-Lei
nº 316/2007, de 19 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro;
Projetos Integrados para cada um dos núcleos de exploração existentes nas 5 AIE, nos termos do
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 270/2007, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de Outubro, e respetivos Estudos de Impacte Ambiental nos termos do
Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de Outubro.
O Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal 1 enquadra-se assim na Fase 3
do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no
Maciço Calcário Estremenho, tendo por isso beneficiado de todos os estudos de base realizados no
âmbito desse projeto e já descritos anteriormente.
A metodologia de elaboração do PI do Codaçal propriamente dito teve por suporte os trabalhos
desenvolvidos no campo, tendo-se considerado uma etapa inicial na qual se efetuou a caracterização
dos vários descritores ambientais envolvidos, bem como a recolha de toda a informação com interesse
para o projeto. Além da pesquisa bibliográfica, promoveu-se a recolha de informação junto dos técnicos
e industriais do sector, procurando desta forma capitalizar a sua longa experiência em favor do projet o.
Foi, ainda, considerada a informação que serviu de base para a elaboração do EIA e do PIER da AIE do
Codaçal, principalmente nos seus aspetos ambientais, atendendo ao facto da AIE se localizar no
PNSAC.
De facto, o planeamento da atividade extrativa decorreu em simultâneo com o estudo de soluções para
a recuperação paisagística e de reabilitação da área. Tratou-se de um estudo interativo desenvolvido
por uma equipa multidisciplinar, com vista à obtenção das melhores soluções para a área em causa.
Após a definição e inventariação das condicionantes mineiras, ambientais e paisagísticas, foi definida
uma solução global, que é detalhada no Plano de Lavra, no Plano de Deposição e no Plano Ambiental e
de Recuperação Paisagística.
O PI do Codaçal pretende definir 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 de conservação ambiental, conforme
definido nos objetivos do POPNSAC. Nesse sentido, são apresentadas propostas metodológicas para a
exploração procurando-se dar preferência a uma estratégia de desenvolvimento da recuperação
paisagística em concomitância com a lavra. É ainda objetivo central a minimização dos impactes
ambientais induzidos pelo projeto através da adoção de medidas preventivas e corretivas cuja eficácia é
avaliada por um plano de monitorização.

1

Importa referir que a área do Projeto Integrado abarca na sua totalidade a Área de Intervenção Específica do Codaçal, tal como esta
se encontra definida no Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, mas não é com esta
coincidente, uma vez que foram incluídas áreas exteriores, confinantes com a AIE onde: (1) se encontra identificado o recurso
mineral com aptidão ornamental e o uso é compatível com a indústria extrativa, de acordo com o POPNSAC e (2) se encontram
identificadas áreas intervencionadas e que serão sujeitas a recuperação no âmbito do PI.
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4.2. RELAÇÃO ENTRE O POPNSAC E SUA ARTICULAÇÃO COM PIER E O PI
O POPNSAC (RCM n.º 57/2010, de 12 de Agosto) tem com objetivo “garantir a conservação da natureza
e da biodiversidade, a geodiversidade, a manutenção e a valorização da paisagem, a melhoria da
qualidade de vida e o desenvolvimento económico das populações locais”.
De acordo com estes objetivos POPNSAC são criadas Áreas de Intervenção Específica (AIE) - Áreas
sujeitas a exploração extrativa, onde é possível a instalação ou ampliação de explorações de massas
minerais. As AIE compreendem áreas sujeitas a exploração extrativa, recuperadas ou não por projetos
específicos, para as quais devem ser elaborados planos municipais de ordenamento do território, no
caso, o Plano de Intervenção em Espaço Rural do Codaçal, 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 a
sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente. Ainda de acordo com o POPNSAC as áreas
em causa podem ser abrangidas por projetos integrados, no caso, o Projeto Integrado do núcleo de
Exploração de Pedreiras do Codaçal.

4.3. VANTAGENS AMBIENTAIS DO PROJETO INTEGRADO
Como referido, o Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa - Exploração Sustentável de
Recursos no Maciço Calcário Estremenho” considera, entre outro estudos, a caraterização geológica e
de aptidão ornamental, os planos municipais de ordenamento do território e respetiva avaliação
ambiental estratégica, o plano de gestão de resíduos da indústria extrativa, a elaboração de projetos
integrados e o respetivo estudo de impacte ambiental.
Neste âmbito a AIE do Codaçal está a ser objeto de um Plano Municipal de Ordenamento do Território
na modalidade de Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) 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 a
sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente.
Já o Projeto Integrado (PI) do Codaçal permite que, para além do ordenamento da lavra, se criem as
condições para a reabilitação e posterior reconversão de uso do solo atualmente afetos à indústria
extrativa. Desta forma, procura-se conciliar e otimizar os diferentes projetos individuais do núcleo de
pedreiras do Codaçal, para que integrem linhas orientadoras comuns de aproveitamento racional do
recurso e de compatibilidade ambiental.
O grande objetivo dos instrumentos de avaliação ambiental é o de estabelecer um nível elevado de
proteção ambiental. De facto a realização da avaliação ambiental no âmbito do PIER do Codaçal e do PI
do Codaçal garante a inclusão dos valores ambientais no processo de tomada de decisão, assegurando
uma perspetiva alargada através da integração global das considerações biofísicas, económicas, sociais
e políticas relevantes, que possam estar em causa num quadro de sustentabilidade.
No decurso dos trabalhos elaborados no âmbito o Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria
Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário Estremenho” para a área do PI do
Codaçal verificam-se a importância fatores ambientais determinantes para o desenvolvimento da
atividade: ordenamento do território, geologia, biologia, património (geológico e cultural) e a sócio
economia.
Visando suportar a elaboração do planeamento da lavra mineira e o planeamento do uso do territó rio em
função da aptidão do substrato geológico para a produção de rochas ornamentais, foi elaborada
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cartografia geológica e realizado o reconhecimento da aptidão ornamental de blocos e de laje da massa
mineral, tendo-se concluído que as características gerais das rochas que ocorrem no Codaçal,
maioritariamente calcários, conferem-lhes uma aptidão ornamental ímpar. As condicionantes de
natureza geológica, nomeadamente a espessura das bancadas de calcários, determinam que a
exploração de lajes ocorra exclusivamente no extremo Norte do núcleo de exploração do Codaçal.
Para avaliação do património natural procedeu-se à identificação dos habitats, espécies de flora e
fauna. A avaliação do património natural foi efetuada em duas fases, tendo a primeira consistido na
inventariação das espécies de flora, habitas, fauna e biótopos existentes. Posteriormente, com base na
informação recolhida, aplicou-se uma metodologia de valoração aos elementos inventariados. O objetivo
final do exercício de valoração é a obtenção de Cartas de Valores Florísticos e Faunísticos, em que o
valor do património natural é refletido numa escala de relevância ecológica que varia entre Baixa e
Excecional, permitindo um zonamento espacial dos valores naturais que possa servir de base às
decisões de planeamento e para a determinação da área de incidência do Projeto Integrado.
Nesta fase conclui-se que é possível satisfazer as necessidades da indústria extrativa evitando os
efeitos adversos sobre a flora e habitat e a fauna e ecossistemas que dete rminaram a classificação
desta área como de importância comunitária, no âmbito da conservação da natureza e da
biodiversidade. Quando tal não foi integralmente assegurado foram estabelecidas medidas
compensatórias. Foram assim limitados ou compensados os potenciais impactes decorrentes da
atividade extrativa na natureza e na biodiversidade.
Quanto ao património (geológico e cultural), após a inventariação dos geossítios e ocorrências
patrimoniais da área do PI do Codaçal e envolvente próxima, procedeu-se à sua análise e qualificação,
tendo-se determinado da baixa relevância dos geossítios e ocorrências patrimoniais inventariados .

4.4. VANTAGENS ECONÓMICAS DO PROJETO INTEGRADO
No concelho de Porto de Mós o sector da extração de calcário ornamental, pelo valor e os empregos
que cria e por todos os efeitos indiretos induzidos sobre a economia local que gera, é uma peça
importante na promoção do desenvolvimento local, aproveitando o saber-fazer e os recursos existentes
endogenamente.
É principal objetivo do Projeto Integrado proceder à proteção, valorização e ao aproveitamento racional
dos recursos minerais, qualificados como tendo aptidão para ornamental (com características
tecnológicas e estéticas que lhes conferem grande aceitação no mercado interno e externo ), uma vez
que estes bens de elevado valor económico são escassos e de natureza não renovável.
A importância da implementação do Projeto Integrado decorre da garantia da via bilidade económica de
toda uma estrutura empresarial associada à atividade extrativa. Nas 12 explorações existentes no
núcleo de pedreiras do Codaçal trabalham cerca de 40 trabalhadores (dirigentes, encarregados,
administrativos, operários, condutores). Contudo as empresas possuem outras explorações,
principalmente no Maciço Calcário Estremenho e, por vezes, a sua própria fábrica de produção de
chapa, pelo que o número de trabalhadores existentes no núcleo encontra -se sempre associado a uma
estrutura empresarial de integração vertical muito mais abrangente que uma exploração específica.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O PI do Codaçal encontra suporte legal no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, que estabelece a possibilidade de realização
de um projeto integrado para pedreiras vizinhas ou confinantes. Esse artigo 35.º refere que “ Quando se
mostre de interesse para o racional aproveitamento de massas minerais em exploração ou para a boa
recuperação das áreas exploradas, a entidade licenciadora ou a DGEG, por iniciativa própria ou a
pedido de interessados, ouvidas as entidades que aprovam o plano de pedreira, convida 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.”.
Na elaboração do projeto foram cumpridas as condições técnicas de exploração, de recuperação
paisagística e de manutenção da qualidade ambiental, consignados no Decreto -Lei n.º 270/2001, de 6
de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, e, igualmente,
cumpridas as condições de aproveitamento dos recursos minerais, consignadas no Decreto -Lei
n.º 54/2015, de 22 de Junho. Foi, também, atendido ao disposto no Decreto -Lei n.º 162/90, de 22 de
Maio, que estabelece o regulamento geral de higiene e segurança no trabalho nas minas e pedreiras,
bem como o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de
Fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de re síduos das explorações de
depósitos minerais e de massas minerais.
O PI do Codaçal visa definir as regras de exploração e recuperação paisagística para um núcleo de
pedreiras vizinhas ou confinantes, recorrendo às “Melhores Técnicas Disponíveis” e acautela ndo a
possibilidade de exploração das áreas onde exista recurso mineral com aptidão ornamental, numa
perspetiva do seu bom aproveitamento. Por outro lado, propõe soluções que possam obviar as
dificuldades de espaço para armazenamento dos resíduos e para o desenvolvimento das operações de
recuperação paisagística. Importa contudo referir que será nos Planos de Pedreira que se definirão as
estratégias de cada exploração, embora de acordo com as orientações constantes do Projeto Integrado.
A metodologia adotada para a definição do limite de escavação incluiu diferentes aspetos relevantes
para a indústria, como a geologia (aptidão ornamental) e a economia mineira, mas também a ecologia
que foi objeto de trabalho prévio de reconhecimento e valoração, para além de condicionantes de
natureza regulamentar (ordenamento do território, servidões administrativas e zonas de defesa)
(Figura 6).
Assim, a exploração decorrerá em áreas onde, cumulativamente, foi reconhecido potencial geológico,
demonstrada a viabilidade económica, e não existirá interferência com as seguintes áreas (Figura 7 e
Figura 8):
Habitat Rupícola (Arabis sadina);
Áreas recuperadas identificadas no Anexo III do POPNSAC;
Património geológico a preservar identificado no âmbito do PIER da AIE do Codaçal,
nomeadamente uma cornija na zona Nordeste;
Zonas de defesa estabelecidas de acordo com o previsto no artigo 4.º 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;
Zonas de escombreira já em fase de modelação topográfica e sem recurso mineral subjacente.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO

ETAPA I

Condicionante
geológica

ÁREA COM APTIDÃO ORNAMENTAL E INDUSTRIAL

ETAPA II

Condicionante
Económica

ÁREA COM POTENCIAL MINEIRO

ETAPA III

Condicionante
Legal e
Patrimonial

ÁREA DE ESCAVAÇÃO

Figura 6 – Metodologia desenvolvida para definição do limite da área de escavação.
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Figura 7 – Condicionantes à implantação da atividade extrativa no PI do Codaçal.
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Figura 8 – Área de escavação no PI do Codaçal.
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A exploração para laje decorre no extremo Norte do núcleo de exploração do Codaçal, envolvendo um
conjunto de operações sequenciais:
1. Desmatação dos terrenos virgens e remoção das terras que cobrem o recurso mineral, com
auxílio de escavadora;
2. Desagregação das lajes de calcário por ação da escavadora.
3. Esquadrejamento das lajes calcárias através de ferramentas mecânicas e seleção das várias
tipologias de laje (por dimensão e cor) constituindo diferentes lotes em paletes. Em paralelo, o
transporte dos estéreis para as escombreiras temporárias ou definitivas (recuperação
paisagística)
4. Expedição das paletes de laje em camiões.

DESMONTE

ESQUARTEJAMENTO
E SELEÇÃO

Calcário para laje

EXPEDIÇÃO

Calcário sem aptidão para laje

Figura 9 – Figura exemplificativa do ciclo de produção de laje.
A exploração irá desenvolver-se a céu aberto, em flanco de encosta e por degraus direitos. A
configuração de escavação resultante é função da espessura de rocha ornamental existente na área e
da topografia. A exploração será desenvolvida por frentes com cerca de 5 m de altura, sendo deixados,
na configuração final, patamares com largura mínima de 10 m.
A atividade extrativa de blocos de calcário ornamental decorrerá preferencialmente, nas zonas Centro e
Sul do núcleo do Codaçal, podendo, como se referiu, vir a ocorrer também no extremo Norte, caso
sejam reunidas as necessárias condições geológicas. A atividade extrativa de blocos de calcário
ornamental envolve um conjunto de operações sequenciais que traduzem o seguinte circuito produtivo:
1. 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.
2. Corte do calcário ornamental em talhadas, com recurso a máquinas de fio diamanta do ou a
roçadoras de bancada, ou utilizando a fracturação natural do maciço rochoso.
3. 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.
4. Transformação primária dos blocos irregulares em paralelepípedos de faces mais ou menos
regulares com recurso a monolâminas ou a máquinas de monofio.
5. Encaminhamento dos blocos para o parque de blocos e dos estéreis para produção de
subprodutos ou para a escombreira temporária ou definitiva (recuperação paisagística).
6. Expedição dos blocos de calcário em camiões.
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5

1

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

2

4

Figura 10 – Ilustração das operações que compõem o método de desmonte do calcário para produção
de blocos.
A exploração irá desenvolver-se a céu aberto, em flanco de encosta e em profundidade, e por degraus
direitos. A lavra será realizada com recurso a bancadas de desmonte com altura média de 10 m, exceto
a superficial que irá acompanhar a topografia do terreno. A inclinação das frentes de desmonte será
de 90º, compatível com as características geotécnicas do maciço. Entre bancadas sucessivas serão
deixados patamares mínimos na ordem dos 3 m, na situação final de escavação. À semelhança do que
foi referido para a exploração da laje, também a exploração de blocos deverá garantir a presença de
áreas mínimas de trabalho que evitem situações de perigo ou ponham em risco a segurança de pessoas
ou equipamentos. Assim, no decorrer da exploração, os patamares deverão possuir, também, uma
largura mínima de 15 m.
De referir ainda que no núcleo de exploração do Codaçal existem, atualmente, duas instalações de
britagem onde parte dos resíduos mineiros são valorizados através da produção de agregados de
calcário, para a construção civil (tout-venant) e para a indústria da cal (30-120 mm). A britagem é
realizada através de britadores e moinhos e a crivagem por baterias de crivos que procedem à seleção
dos agregados e separação dos materiais estéreis (essencialmente argilas). Todo o processo de
tratamento e beneficiação é realizado por via seca. O transporte do material é realizado, em alguns
casos, por pá carregadora diretamente na tremonha de alimentação. Nos restantes casos, o material
que será britado é armazenado no interior das pedreiras, em local especifico, para posteriormente ser
transportado por dumper ou camião até uma instalação de britagem. O produto acabado (agregados) é
carregado para os camiões dos clientes através de uma pá carregadora. Por outro lado, os estéreis
serão igualmente carregados por uma pá carregadora para dumpers que encaminham o material para a
recuperação paisagística das pedreiras.
A produção média anual no núcleo de exploração do Codaçal 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 crescimento anual na
produção de rocha ornamental para blocos na ordem dos 2,2 %. No caso da laje foi admitida a retoma
da atividades das pedreiras que se encontram atualmente com a atividade suspensa. Deste modo,
considerou-se uma produção anual de 100 000 m3/ano para os blocos e de 1200 m 3/ano para a laje.
Atendendo às reservas úteis de calcário ornamental para blocos, cerca de 12 865 500 m3, estima-se
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que a exploração seja desenvolvida por um período de cerca de 129 anos. No caso do calcário
ornamental para laje, estima-se que a exploração seja desenvolvida por um período de 41 anos,
considerando as reservas úteis que foram estimadas em cerca de 152 510 m3 (inclui lajes e blocos).
De referir que a atividade de exploração das pedreiras de rocha ornamental, de resto como toda a
atividade extrativa, se encontra fortemente condicionada pela evolução dos mercados consumidores: no
caso da laje, essencialmente condicionado pela indústria de construção civil e obras públicas em
território nacional; no caso dos blocos, essencialmente pela procura dos destinos de exportação. Neste
contexto, sublinha-se que os períodos de atividade apresentados são meramente indicativos, uma ve z
que as produções estarão sempre dependentes das condicionantes de mercado.
Os acessos à área do PI do Codaçal existentes serão mantidos, não se prevendo a criação de novos
acessos. Por outro lado, no interior do núcleo, os acessos terão como principal função assegurar a
circulação entre as diversas pedreiras e o exterior, podendo sofrer alterações. Cada pedreira possui a
sua rede interna de acessos para permitir a circulação entre as diversas zonas de trabalho.
Os principais equipamentos móveis afetos à exploração das pedreiras incluem pá carregadora,
escavadora giratória, dumper, camiões, perfuradora, máquina de fio diamantado, roçadora de bancada,
monolâmina e monofio, unidades de beneficiação, equipamento de rega, compressor e gerador.
Em termos de recursos humanos existirá um quadro de pessoal afeto a cada pedreira e necessário ao
seu normal funcionamento. O núcleo de pedreiras do Codaçal assegura diretamente cerca de 40 postos
de trabalho.
O período de laboração irá decorrer, salvo situações pontuais, num só turno, 8 horas por dia, durante
5 dias por semana e 12 meses do ano. A atividade nas pedreiras deverá decorrer de uma forma
continua embora na exploração de laje seja de admitir alguma descontinuidade nos trabalhos, função
das oscilações do mercado.
As pedreiras do núcleo de exploração do Codaçal encontram-se dotadas de instalações de apoio aos
trabalhos de exploração. As instalações são módulos pré-fabricados e/ou construídos em alvenaria, com
fundações em betão.
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. Relativamente aos esgotos domésticos produzidos nas instalações
higieno-sanitárias, o seu encaminhamento será feito para fossas sépticas estanques. Todas as
pedreiras deverão adotar este sistema de tratamento de efluentes domésticos.
A atividade de transformação primária de blocos (emparelhamento) desenvolvida no núcleo do Codaçal
implica o consumo de água, fornecida por depósitos/cisternas existentes nas pedreiras e que são
regularmente abastecidos por captações públicas ou privadas ou pela rede pública. A água para a rega
dos acessos também é fornecida a partir desses depósitos/cisternas. A água para uso doméstico
(instalações de higiene) deverá ser proveniente da rede de abastecimento público sendo transportada
para a pedreira em depósito/cisterna. A água para consumo humano é fornecida engarrafada.
O fornecimento de energia elétrica para as atividades de extração e transformação e para as
instalações de apoio é assegurado por postos de transformação (PT) ou geradores, que já se encontram
instalados.

22

RESUMO NÃO TÉCNICO

E.162309A.06.01.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

O combustível a consumir nas pedreiras será, essencialmente, o gasóleo para os equipamentos móveis
e os geradores. O abastecimento é realizado através de depósitos instalados nas pedreiras ou através
de autotanques que ali se deslocam. 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.
Relativamente aos resíduos mineiros, estima-se cerca de 55 % de rejeitados na produção de blocos e
de 90 % de rejeitados na exploração de lajes, essencialmente constituídos por blocos de rocha sem
aptidão ornamental que serão valorizados, ao ser enquadrados no processo de recuperação
paisagística, mais concretamente na modelação das áreas exploradas, ou utilizados como subprodutos,
por exemplo, na produção de agregados calcários ou na produção de cal.
Ainda relativamente aos resíduos mineiros, para além dos rejeitados, existem acessoriamente, pedras,
lamas (resultado do corte dos blocos) e algumas terras, existem ainda rejeitados nas unidades
industriais de britagem que serão enquadrados no processo de recuperação paisagística.
Os resíduos não mineiros resultantes da normal atividade industrial de cada pedreira incluem óleos,
pneus, filtros de óleo, metais ferrosos, resíduos biodegradáveis e lamas de fossas sépticas, sendo
objeto de correta gestão por parte das empresas e entregues a operadores de gestão de residuos.
No que se refere ao Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), o seu principal objetivo é
planear e orientar, de forma integrada e faseada no tempo, a recuperação e integração paisagística das
diversas áreas de exploração. Na elaboração do PARP esteve presente um conjunto de objetivos de
ordem estética, ecológica, funcional e económica:
Compatibilizar a recuperação paisagística com as operações de lavra e modelação topográfica;
Recuperar a área afetada pela atividade extrativa, minimizando os impactes paisagísticos
decorrentes da exploração de massas minerais;
Valorizar a área do ponto de vista biofísico, através do seu enriquecimento florístico;
Garantir o restabelecimento da vegetação autóctone, utilizando espécies da flora local, exceto nos
casos em que haja vegetação mais adequada aos objetivos pretendidos, desde que adaptada às
condições edafoclimáticas existentes;
Atenuar a presença das explorações de calcário na paisagem envolvente, através do reforço da
vegetação existente nas áreas limítrofes com a plantação de árvores e arbustos, sobretudo, ao
longo das faixas com maior visibilidade para os principais observadores sensíveis (vias rodoviárias,
aglomerados urbanos, etc.);
Assegurar o baixo custo de manutenção da vegetação estabelecida, garantindo a permanência de
uma paisagem equilibrada.
Estes objetivos serão atingidos com a utilização de espécies locais, cujos critérios de seleção se
conjugaram de modo a conciliar aspetos funcionais, ecológicos e a respetiva integração paisagística. A
solução desenvolve-se, essencialmente, no sentido de recuperar a área afetada, atenuar a
artificialidade associada às atividades de desativação e melhorar o seu aspeto estético e ecológico,
permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais da área.
A solução de recuperação adotada para o núcleo de exploração do Codaçal, recorre ao enchimento
quase completo nas duas cortas localizadas mais a Norte e enchimento parcial na corta mais a Sul.
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A intervenção preconizada para os taludes acima da cota 510 na corta mais a Sul, preferencialmente
nas encostas orientadas a Sudoeste e Sudeste, será efetuada com o objetivo de promover a criação de
escarpas com condições para a instalação de espécies de fauna e flora características das vertentes
rochosas calcárias, típicas da região. Nesse sentido, serão criadas pequenas fendas, reentrâncias e
orifícios nas paredes rochosas, de forma a permitir o estabelecimento dessas populações de aves e de
alguma vegetação, garantindo, simultaneamente, a estabilidade e segurança dos taludes a longo prazo
(Figura 11).

Figura 11 - Esquema representativo das escarpas para nidificação de aves.
Para a modelação topográfica das áreas escavadas serão utilizados estéreis produzidos no decurso da
exploração do recurso mineral. Assim que se atingirem as cotas de projeto, as áreas modeladas serão
revestidas com uma camada de terra vegetal, sobre a qual serão efetuadas as sementeir as e
plantações propostas.
A área total intervencionada abrange atualmente cerca de 70% da área total do PI. Nesse sentido, e de
modo a mitigar alguns dos impactes visuais gerados por essa atividade, o projeto propõe que as
operações de recuperação e integração paisagística se efetuem em simultâneo com as operações de
lavra, devendo iniciar-se sempre que sejam finalizadas áreas de lavra, através de um planeamento
integrado entre as duas operações.
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De referir, ainda, que serão objeto de recuperação e integração paisagística as escombreiras e antigas
áreas intervencionadas preexistentes, localizadas fora do perímetro da AIE do Codaçal. Essas áreas
serão recuperadas com recurso a modelação topográfica, com vista a suavizar os taludes existentes e
revestimento vegetal, nomeadamente, sementeiras e plantações, em conformidade e integradas na
tipologia de recuperação efetuada para a restante área de projeto.
O PARP será aplicado em três estágios principais, correspondentes a fases distintas em termos de
ações, que se podem sistematizar do seguinte modo:
Intervenção/Recuperação inicial
Recuperação e integração paisagística de todas as áreas, dentro e fora do perímetro da AIE do
Codaçal, que tenham sido exploradas anteriormente e que já não venham a ser alvo de explora ção
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. Salienta-se que se
encontra previsto que assim que a lavra atinja as cotas finais num determinado local haverá lugar à sua
modelação final e recuperação paisagística. Será assim garantida uma intervenção m ínima das áreas
afetas à lavra. As operações associadas à recuperação passarão pela modelação final da área, para
ajustamento de pormenor às cotas previstas, espalhamento da terra viva e sementeiras e plantação das
espécies propostas. Desse modo, o desenvolvimento da recuperação estará sempre dependente da
conclusão dos trabalhos de lavra e da modelação com os estéreis.
Conservação/Manutenção
A última fase corresponde às operações de manutenção e conservação da vegetação, o que decorrerá
durante um período de 2 anos. Refere-se à fase de desativação das áreas exploradas sendo por isso,
considerada uma etapa crucial, uma vez que é nela que deverá haver uma maior preocupação de
integração entre as diversas áreas recuperadas e dessas com a envolvente.
A desativação é uma operação complementar do processo de recuperação paisagística. As
intervenções previstas nesse âmbito visam devolver as áreas intervencionadas em condições
adequadas de segurança e enquadradas com o meio envolvente, estando prevista a implementação de
diversas medidas em termos de geotecnia e drenagem, de ambiente, de desmantelamento das
instalações de apoio, de remobilização dos equipamentos móveis, de integração dos recursos humanos
e de segurança, para que tais objetivos possam ser atingidos.
De referir que o processo de recuperação paisagística e de desativação de cada pedreira deverá ser
desenvolvido por áreas, com o objetivo de minimizar os impactes paisagísticos à medida que as áreas
intervencionadas pela extração vão evoluindo. Deste modo, à medida que forem terminadas as
operações de recuperação paisagística em cada área, proceder-se-á de imediato à respetiva
desativação. A desativação constitui, assim, um processo de desafetação da atividade extrativa,
traduzindo-se num abandono controlado das áreas recuperadas paisagisticamente.
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A gestão ambiental do Projeto Integrado passa pela integração no PI de todas as medidas e ações
preconizadas no âmbito do EIA, bem como a incorporação das regras de boas práticas ambientais ao
nível da exploração. Assim, com a elaboração deste EIA foi possível antecipar os impactes ambientais
associados à exploração, concretizar as medidas de minimização a implementar, de forma a integrá-las
na fase de conceção do Projeto, e definir o Programa de Monitorização dos fatores ambientais
considerados mais relevantes, a saber: a Geomorfologia, a Qualidade do ar, o Ambiente Sonoro, a Flora
e habitats, a fauna e o Património. Destaca-se que o Plano de Monitorização permitirá avaliar a
evolução dos impactes associados à exploração e detetar a existência de eventuais desvios, para que
se possam reajustar as medidas de minimização preconizadas e, se necessário, propor novas formas
de colmatar as afetações detetadas.

6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O objetivo do presente EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao
Projeto Integrado Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal , face à situação de referência,
considerada como a que atualmente existe no local de implantação do projeto.
A área de intervenção do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes
ambientais potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos, socioeconómicos, patrimoniais, de
planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das
componentes ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de minimização específicas.
Relativamente ao clima, não se prevê que a execução do Projeto Integrado venha a gerar impactes
negativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas. No entanto verificou-se que
algumas características climáticas, por exemplo os ventos e a chuva, poderão influenciar a dispersão de
poeiras.
Relativamente à geologia, foi realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG) um
estudo de pormenor da área de intervenção do PI do Codaçal 1, não se tendo identificado sítios de
especial interesse geológico, paleontológico, geomorfológico, espeleológico e cultur al a preservar, pelo
que não existem impactes significativos gerados pelo projeto.
Em relação à geomorfologia, com o objetivo de caracterizar o relevo cársico presente na área do PI do
Codaçal foi efetuado um reconhecimento de superfície, por equipa especializada, tendo sido
determinado como único elemento de nota a cornija a Nordeste da área do PI do Codaçal, que será
preservado. O impacte direto e negativo que resulta da modificação do relevo é permanente e
irreversível, dada a opção de projeto de não repor a topografia inicial. No que se refere ao modelado
cársico subterrâneo, será alvo de destruição como resultado das operações de desmonte, pelo que os
impactes induzidos serão negativos e permanentes. No entanto, e no sentido de acautelar a interseção
de formas de relevo cársico que eventualmente possam existir e que devam ser preservadas, está
prevista a monitorização do avanço das frentes de lavra.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos não se prevê a ocorrência de impactes resultantes
da escavação do maciço calcário, uma vez que o projeto não irá intercetar o lençol freático que se
localiza a cota inferior a 390, pelo menos cerca de 80 m abaixo da cota prevista para o piso base de
exploração, que se situará na cota 470. Também não é expectável que exista qualquer impacte sobre as

1

O Anexo I do POPNSAC não identifica qualquer ocorrência geológica na área do PI do Codaçal nem
na sua envolvente próxima.
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captações mais particulares próximas nem sobre as captações subterrâneas para abastecimento
público, uma vez que as mesmas se localizam a mais de 4 km da área do PI do Codaçal.
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, os potenciais impactes associados à implementação do
Projeto Integrado do Codaçal são temporários, de magnitude reduzida e pouco significativos, uma vez
que afetará apenas cerca de 200 m de linha de água de regime torrencial , não induzindo interferência
significativa quer no escoamento superficial quer na capacidade de transporte das linhas de água
existentes.
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os impactes negativos poderão ser devidos a
algum derrame acidental de esgotos das instalações sociais, ou no caso de se verterem acidentalmente
óleos ou combustíveis, que poderiam afetar as águas subterrâneas. Perante uma eventual situação de
acidente, o impacte na qualidade das águas será negativo e importante, se não forem tomadas medidas
imediatas de controlo.
A qualidade das águas superficiais poderá ser afetada pelas atividades extrativas devido ao
arrastamento ou deposição de partículas de poeiras ou por derrame acidental de óleos e lubrificantes
utilizados nas máquinas e veículos utilizados na exploração e transporte dos calcários. O impacte
resultante, ao nível da qualidade da água, por partículas de poeiras é considerado pouco importante,
uma vez que não existem linhas de água de carácter permanente que as transportem. O derrame de
óleos e lubrificantes na água ou no solo poderá resultar de uma situação acidental, num curto espaço de
tempo e de âmbito muito localizado, pelo que o impacte resultante, embora nega tivo, é considerado
pouco importante.
Os solos presentes na área de intervenção da pedreira são, essencialmente, solos calcários e
apresentam bastantes limitações para a utilização agrícola. O PI prevê a retirada das terras de
cobertura, o seu armazenamento, tratamento e posterior colocação nas zonas a recuperar. Deste modo,
independentemente da capacidade produtiva que os solos em causa apresentam, considera -se que os
impactes associados ao projeto serão pouco importantes, uma vez que os solos aqui present es serão
preservados.
No que diz respeito ao uso atual do solo, na sua função produtiva, não se preveem impactes negativos
significativos, uma vez que a qualidade dos solos existentes é, de um modo geral fraca, sendo
praticamente inexistente a ocupação agrícola desses solos (cerca de 2%), especificamente uma área de
pastagem para bovinos. Assim, com a implementação do projeto, serão introduzidas alterações pouco
sensíveis à atual ocupação do solo, uma vez que, a área de intervenção encontra -se já, tal como
referido, maioritariamente ocupada por indústria extrativa (cerca de 70%), sendo as restantes áreas
ocupadas, essencialmente, por matos e matagais.
Quanto à qualidade do ar, conclui-se que poderão ocorrer impactes negativos na área envolvente à
exploração, em especial se não existir o controlo das emissões nas vias não pavimentadas.
Realizando-se a aspersão de água nos acessos, não são de esperar situações em que as
concentrações de partículas em suspensão atinjam níveis superiores ao legislado, pelo que os impactes
gerados, embora negativos, são pouco significativos.
Do ponto de vista do ambiente sonoro os trabalhos de caracterização da situação de referência
permitiram concluir que, apesar do elevado número de pedreiras existente no núcleo do Codaçal, os
níveis de ruído existentes nos recetores sensíveis mais próximos é relativamente reduzido. De facto, os
valores medidos foram inferiores ao limite estabelecido pela legislação em vigor. O projeto em avaliação
não deverá ser responsável por uma alteração significativa nos níveis de ruído da envolvente. Esta
situação justifica-se pelo facto de não estar prevista uma alteração significativa no número de
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equipamentos envolvidos nos trabalhos de exploração, ainda que se preveja um incremento na
produção das pedreiras.
No que respeita à flora e à vegetação, o património vegetal da área de estudo é rico, observando-se
inclusive espécies e habitats sensíveis, sendo possível antever efeitos adversos induzidos pelo projeto.
Os impactes decorrentes da exploração serão essencialmente resultantes das atividades que promovem
a destruição da vegetação, como a desmatação e a decapagem, com a remoção da camada fértil do
solo. Por outro lado, a emissão de poeiras provoca alterações no coberto vegetal, enquanto a
eliminação do banco de sementes do solo cria dificuldades à regeneração natural das espécies
vegetais. De referir ainda que não irá ocorrer exploração em áreas de habitat rupícola onde foi
identificada a Arabis sadina e em áreas recuperadas identificadas no Anexo III do POPNSAC.
Relativamente à fauna, destacam-se os prados e matos rasteiros, a floresta característica da região e
os matagais, ainda existentes na área do PI do Codaçal, que permitem criar condições a uma muito
diversificada comunidade faunística. Destacam-se ainda os ambientes rochosos, sobretudo as
cavidades, existentes na envolvente próxima, que proporcionam abrigo e área de reprodução para
espécies com elevado valor conservacionista, como é o caso da gralha-de-bico-vermelho e diversas
espécies de morcegos cavernícolas. A execução do PI implicará uma série de ações que terão
consequências diretas e indiretas sobre os animais, e que incluem a retirada completa do coberto
vegetal nas áreas de escavação, a compactação de solos e as movimentações de terra e o aumento da
perturbação (ruído, perturbação visual resultante da presença pessoal e funcionamento de maquinaria),
estes impactes são negativos e significativos.
Relativamente à avaliação da afetação da paisagem, considera-se que o impacte visual determinado
pelas explorações será pouco significativo, uma vez que a sua bacia visual não irá afetar nenhuma
povoação ou via de comunicação de hierarquia superior, mas unicamente as vias que dão acesso às
pedreiras integradas no núcleo de pedreiras do Codaçal. Adicionalmente, e dado que na área
envolvente se verifica a existência de vegetação arbórea com algum porte (matos e algumas manchas
florestais de pinhal e eucalipto), a sua visibilidade será atenuada , o que contribuirá para diminuir o
significado dos impactes visuais expectáveis. Com a completa implementação do PARP será efetuada a
modelação final das áreas intervencionadas com os estéreis resultantes da exploração e
(re)introduzindo a vegetação caraterística da região e, consequentemente, adaptada às condições
locais. Essas medidas configuram um impacte positivo significativo, uma vez que, será reposta uma
paisagem equilibrada, produtiva, e sustentável, implementando mais-valias pela (re)introdução de
vegetação local que poderá dar origem a biótopos com grande valor, fator com relevância, pelo facto de
ser uma área integrada no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.
A atividade extrativa representa, do ponto de vista da socioeconomia, um fator de desenvolvimento
importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que
alimenta a jusante e a montante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização económica, gerador de
emprego direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades económicas locais e regionais, e
mesmo nacionais uma vez que grande parte da produção do calcário ornamental tem como destino a
exportação, em bloco ou após transformação. Neste sentido, os impactes resultantes desta atividade
são evidentemente positivos.
Relativamente ao património arqueológico e construído, no decurso dos trabalhos de campo
efetuados detetou-se na área de intervenção a presença de diversas estruturas murárias e algares com
potencial arqueológico que serão eventualmente afetadas, pelo que os impactes são negativos, embora
pouco significativos.
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No que respeita aos diversos Planos de Ordenamento do Território e servidões e restrições de
utilidade pública em vigor sobre a área em estudo, destaca-se que não foram detetados conflitos
insuperáveis. A este nível releva o facto de a área de implantação o PI do Codaçal se integrar no
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio PTCON0015 – “Serras de Aire e
Candeeiros”, integrado na Rede Natura 2000. Assim, a conceção do Projeto Integrado atendeu os
princípios e objetivos que regeram a criação destas figuras de Ordenamento do Território vocacionadas
para a conservação da natureza, e devidamente vertidas no regulamento do Plano de Intervenção em
Espaço Rural do Codaçal previsto no regulamento do POPNSAC. O Regulamento do PIER determina a
existência de 3 classes de Espaço: Espaços preferenciais para a indústria extrativa (A1), Espaços
preferenciais param a indústria extrativa (A2) e Espaços preferenciais para a conservação da natureza.
Os espaços preferenciais para a indústria extrativa A1 e A2 são compatíveis com a indústria extrativa
desde que cumpridas as regras de exploração e as Normas Técnicas para a exploração das massas
minerais definidas na proposta de Regulamento do PIER e integralmente cumpridas pelo Projeto
Integrado do Codaçal. A afetação dos espaços preferenciais para a indústria extrativa A1 e A2
encontram-se ainda sujeitos a medidas de compensação, isto é, será possível o desenvolvimento da
atividade extrativa desde que recuperada área degrada e cumpridas, in situ ou ex situ, uma ou mais
medidas de compensação para a regeneração e, ou reconstituição do habitat ou de espécies relevantes
do ponto de vista da conservação ou preservação e da reabilitação ou divulgação património
geológico/geomorfológico. O PI do Codaçal considera a exploração em Espaços preferenciais para a
indústria extrativa tipo A1 e tipo A2, não afetando áreas do tipo A3.
No que se refere ao PDM de Porto de Mós, e como explicitado no seu regulamento, o PMOT reflete e
concretiza as opções estratégicas de ocupação do território concelhio tendo como objetivo, entre outros,
proceder à sua articulação com os programas e planos territoriais hierarquicamente superiores,
nomeadamente, o POPNSAC. Assim, a área do PI do Codaçal é quase coincidente com a Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão U21 - Área de Indústria Extrativa do Codaçal, tendo sido cumpridos
os objetivos programáticos e os parâmetros de execução estabelecidos no Regulamento do PDM.
Foram ainda avaliados os impactes cumulativos, considerados como aqueles que resultam do
somatório das afetações resultantes de ações humanas passadas, presentes ou previstas para
determinada área, independentemente do facto de a entidade responsável pela ação ser pública ou
privada. Começa por se referir que o núcleo de pedreiras do Codaçal foi avaliado como um
empreendimento único, pelo que a avaliação de impactes é per si cumulativa. Por outro lado, o volume
de produção previsto não é muito diferente do que se regista atualmente, prevendo-se apenas um
ligeiro crescimento anual na produção de rocha ornamental para blocos e a retoma da atividade das
pedreiras que se encontram com a atividade suspensa no que respeita a algumas pedreiras de rocha
ornamental para laje. Verificou-se que o resultado do somatório das afetações resultantes de ações
humanas tem incidência sobretudo sobre os recursos hídricos, qualidade do ar, ambiente sonoro,
ecologia e paisagem. No entanto, da avaliação efetuada concluiu-se que os impactes cumulativos
expectáveis são, de uma forma geral, pouco importantes e bastante semelhantes à situação atualmente
existente na envolvente.
Finalmente, foi efetuada a Análise de risco, essencialmente, aos riscos sobre a segurança e
integridade de pessoas e estruturas e aos riscos ao nível do ambiente. Embora não se preveja que os
riscos existentes sejam importantes ou condicionem de forma gravosa o desenvolvimento do projeto,
sublinha-se a importância de implementação de políticas ativas de prevenção e proteção de acidentes.
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7. PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A avaliação da evolução da situação atual na ausência da implementação do Projeto Integrado do
Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal, tal como qualquer outro tipo de projeção, define
essencialmente, por um lado, uma evolução tendencial dos fatores ambientais considerados na situação
atual, 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 .
A análise incide, assim, sobre os efeitos que terá a opção de não implementação do Projeto Integrado
(opção zero) e tem por base o estado atual do ambiente da área em estudo.
Atendendo a que o calcário ornamental extraído nesta zona, conhecido comercial mente como
“Semi-rijo”, apresenta um elevado valor de mercado e uma procura consistente, não é expetável o
encerramento das explorações existentes. Neste contexto será sempre de perspetivar a possibilidade de
implementação de projetos individuais, isto é, a continuação da atividade das pedreiras instaladas, ou a
proposta de Planos de Pedreira para licenciar a sua ampliação ou até para a abertura de novas
explorações.
O somatório de Planos de Pedreira individuais, podendo ser distintos na forma, induzirão, n o essencial,
a mesma tipologia de impactes, nomeadamente, nos fatores ambientais: geomorfologia, ecologia,
qualidade do ar, qualidade do ar e paisagem. No entanto, não contribuirá para que se proceda, numa
perspetiva integrada e integral, à determinação do potencial geológico, à demonstração da viabilidade
económica, à valoração ecológica do património natural da área do PI do Codaçal, aspetos
fundamentais para a planificação territorial e ambiental da atividade extrativa. A situação de referência é
de resto, a este nível, paradigmática, com a reconhecida dificuldade de desenvolvimento coordenado
das operações individualizadas de cada pedreira, penalizando o racional aproveitamento das massas
minerais em exploração e a boa recuperação das áreas exploradas.
Assim, na ausência da implementação do Projeto Integrado, é de prever que não ocorram alterações
significativas nas áreas não licenciadas. De facto, dado que esta zona se encontra relativamente
afastada de qualquer povoação, e consequentemente não sofre grandes pressões urbanísticas, é de
prever que as alterações nesta área se restrinjam ao crescimento e adensamento da vegetação.

8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do PI, definiram-se as
medidas corretivas e minimizadoras que garantem o adequado equilíbrio do ambiente na área de
intervenção e na sua envolvente. São apresentadas as medidas de minimização a adotar durante as
várias fases de implementação do projeto (exploração, desativação e pós-desativação) com vista à
mitigação das perturbações previstas.
Algumas destas medidas constituem aspetos integrados ou complementares das intervenções inscritas
no PI que são incluídas tanto nos respetivos Planos parcelares (Plano de Lavra, Plano de Deposição e
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística), como na própria laboração das pedreiras. Outras
referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de forma a garantir que este PI
constitua uma referência no domínio da integração e da proteção ambiental.

30

RESUMO NÃO TÉCNICO

E.162309A.06.01.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os
fatores ambientais que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspetivados. Estas
medidas são consideradas no próprio PI mas, devido à sua importância, são retomadas no presente
capítulo e integradas nas intervenções preconizadas.
Estas ações passam pela correta gestão da exploração do recurso mineral, já que é nesta fase que os
impactes mais significativos foram detetados e, posteriormente, pela implementação e manutenção
adequada do PARP preconizado. Assim, e com o objetivo de evitar excessivas repetições, sintetizam -se
seguidamente as medidas de caráter geral a implementar, após o que se descrevem as medidas
minimizadoras dos impactes ambientais detetados, específicas para cada um dos fatores ambientais
considerados significativos face à avaliação de impactes ambientais efetuada.

8.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL
Na fase de exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas
seguintes atuações:
o avanço das explorações será efetuada 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;
as ações respeitantes às explorações serão confinadas ao menor espaço possível, limitando as
áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zon as
limítrofes não intervencionadas;
o perímetro de cada área de intervenção será vedado e sinalizado, de forma a limitar o mais
possível a entrada de estranhos às pedreiras e, desta forma, evitar acidentes;
a destruição do coberto vegetal será limitada às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos e a prossecução do PI garante que estas são convenientemente replantadas no mais
curto espaço de tempo possível (pela avanço da recuperação em função da lavra);
os locais de deposição dos stocks de materiais desmontados (blocos e laje) e da terra viva
(pargas), será definido pedreira a pedreira, no âmbito do respetivo Plano de Pedreira;
o PARP contempla a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior
utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e desta forma garantir um maior sucesso na
implantação da vegetação;
os locais de deposição dos depósitos de estéreis encontram-se definidos no âmbito do Modelo de
Gestão de Resíduos a cumprir;
os estéreis serão transportados e depositados o mais rapidamente possível para as áreas a
modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da
pedreira;
será realizada a Gestão de Resíduos conforme definido no PI, que garante a correta gestão e
manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados à pedreira, nomeadamente,
óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e condução a
depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pela Agência Portuguesa do Ambiente
- APA), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações;
os equipamentos a utilizar em cada uma das pedreiras deverão respeitar as normas legais em
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vigor, relativas às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença;
a vegetação proposta no PARP respeitou o elenco florístico da região, garantindo desta forma um
maior sucesso na sua integração com menor esforço e custos de manutenção;
o PI prevê a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada às explorações,
garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e
ruído;
os acessos do interior do núcleo de pedreiras do Codaçal terão que ser mantidos em boas
condições de trafegabilidade, por aplicação de “tout-venant” nos locais sujeitos a maiores
movimentações de veículos;
todos os acessos às pedreiras terão que ser regados regular e sistematicamente, durante as
épocas mais secas, de forma a minimizar a emissão de poeiras;
cada um dos exploradores deverá realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da
sua pedreira sobre as normas e cuidados ambientais e de segurança, a ter em conta no decorrer
dos trabalhos;
o Plano de Monitorização integrado no presente EIA será implementado, de forma a detetar a
existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correção atempada;
cada um dos exploradores deverá assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e
sinalização de entrada e saída de viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança como
a minimização das perturbações na atividade das povoações envolventes.
Na fase de desativação preconizam-se as seguintes medidas gerais:
a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques de
depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.) terá que ser assegurada, garantindo o
seu adequado encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pela APA e
estabelecido no PI (Gestão de Resíduos);
será efetuado o desmantelamento e remoção do equipamento existente em cada uma das
pedreiras procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível,
este será reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado;
será efetuada uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades
associadas à exploração de cada uma das pedreiras são devidamente recuperadas de acordo com
o PARP definido, procedendo-se aos necessários ajustes para que exista, no mais curto espaço de
tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente.
Finalmente, para a fase de pós-desativação destacam-se as seguintes medidas gerais:
avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das atividades de monitorização e
conservação de cada uma das pedreiras, com especial atenção para o comportamento dos taludes
e crescimento da vegetação;
efetuar vistorias regulares a cada uma das pedreiras de forma a verificar o estado de conservação
da vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes.
A implementação destas medidas de minimização, na sua maioria integradas no PI, trará benefícios,
diretos e indiretos, sobre a generalidade dos descritores ambientais, pelo que seguidamente só se
procede à sua descrição quando existem ações concretas com influência sobre os domínios de análise
em causa.
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8.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Recursos hídricos superficiais e subterrâneos: Ainda que não se prevejam quaisquer impactes
negativos significativos sobre os recursos hídricos, reforça-se a necessidade de dar cumprimento a
medidas preventivas de onde se destaca a limpeza e manutenção das valas periféricas às áreas de
escavação e dos acessos às zonas de trabalho, a limitação das emissões de poeiras, a reutilização,
sempre que possível, da água necessária aos diferentes processos de extração e corte, e o cuidado
redobrado no desmantelamento de todas as estruturas associadas à atividade industrial .
Qualidade das águas: A implementação das medidas sistematizadas anteriormente é essencial para a
garantia da proteção da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, sendo de destacar a
importância da revisão e manutenção periódica da maquinaria, da implementação de sistemas de
drenagem adequados e da respetiva conservação, da manutenção adequada da s fossas sépticas
estanques, da contenção das fontes poluentes, especialmente na manutenção e abastecimento do
equipamento, e do desmantelamento final das infraestruturas de apoio às pedreiras. Estas medidas
deverão merecer atenção redobrada perante a interceção de estruturas cársicas ou respeitantes a
planos de fratura durante o avanço da exploração.
Qualidade do ar: As poeiras constituem o principal poluente atmosférico que emitido pelos trabalhos de
exploração, pelo que é essencial o controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes dos
caminhos não asfaltados no interior e no acesso à área do PI, recorrendo à rega por aspersão de água,
essencialmente no semestre seco. Relativamente ao transporte dos materiais, deverá ser dada especial
atenção ao controlo do estado de conservação e de limpeza das viaturas utilizadas para este transporte.
Ambiente sonoro: De acordo com o Regulamento Geral de Ruído (RGR) sugere-se que Câmara
Municipal de Porto de Mós, tenha em consideração as previsões efetuadas neste EIA, não devendo ser
autorizada a construção de habitações ou outros edifícios de ocupação sensível em áreas onde se
perspetiva a ocorrência de níveis de ruído superiores a 55 dB(A).
Flora e vegetação e Fauna e habitats: Tendo sido identificados valores naturais com importância
ecológica relevante que serão afetados com a execução do PI do Codaçal, determinaram-se medidas
específicas direcionadas para os valores ecológicos tendentes a reduzir a magnitude dos impactes
negativos, criando condições para o desenvolvimento e manutenção de habitats naturais e biótopos
importantes. Especificamente, no âmbito do PARP e como principal medida de minimização, assinala-se
a recuperação de áreas afetadas com recriação de áreas de prados seminaturais e matos rasteiros e a
recriação de áreas de escarpas e lajes, procedendo assim à recuperação de habitats naturais de grande
valor para a conservação da natureza e que permite criar, respetivamente, locais para alimentação de
gralha-de-bico-vermelho e locais de nidificação de aves de rapina (escarpas). Incluem-se ainda, entre
outras, as seguintes medidas: ações de sensibilização junto dos trabalhadores orientada para a não
colheita ou danificação/abate de espécimes vegetais e animais; o acompanhamento ambiental das
explorações, aspeto integrado no Plano de Monitorização; limitar a destruição do coberto vegetal às
áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos, iniciar a recuperação paisagística o mais
rapidamente possível logo que terminem as operações nos terrenos intervencionados , e incluir no
restabelecimento e recuperação paisagística, espécies locais, ações consideradas no PI.
Paisagem: As medidas de minimização dos impactes visuais e paisagísticos consistem essencialmente
na efetiva implementação do PARP, incluído no PI, o qual garantirá a sua recuperação faseada, em
articulação com o avanço da lavra. Destaca-se que muitas das medidas integradas no PARP terão,
também, incidências benéficas sobre outros parâmetros ambientais, uma vez que, no seu conjunto,
tenderão a proteger de uma forma integrada toda a envolvência ambiental nos seus múltiplos aspetos.
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Socioeconomia: Nos empregos que se venham a criar, e com o objetivo de reduzir os níveis de
desemprego e permitir uma maior aceitação da incomodidade associada à implementação do proje to,
deve optar-se por contratação na população local. Serão adotadas as medidas de minimização de ruído
e qualidade do ar. De igual modo, serão adotadas medidas de proteção individual dirigidas aos
trabalhadores mais expostos à poluição sonora e atmosférica resultante da exploração de acordo com
as normas legais em vigor. Será colocada sinalética de trânsito vertical e horizontal adequada na
entrada e saída de veículos afetos à exploração das pedreiras no entroncamento de acesso às
pedreiras com a EM 506 e a N 362, com o objetivo de ordenar e compatibilizar o tráfego de veículos
pesados afetos à exploração com o tráfego quotidiano registado nessa via. A circulação de veículos
pesados junto a aglomerados populacionais, ou no interior destes, irá processar -se apenas entre as 8 h
e as 20 h, de forma a salvaguardar a qualidade de vida das populações nas horas de descanso.
Património arqueológico e arquitetónico: As atividades que envolvam o revolvimento e escavação ao
nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e escavação da camada superficial) obrigam a
acompanhamento integral dos trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à
afetação de vestígios arqueológicos incógnitos, o que foi contemplado no Plano de Monitorização. Em
todas as estruturas murárias a afetar pela ampliação das áreas de exploração de calcário deverá ser
realizado o registo topográfico, fotográfico e descritivo para memória futura, trabalhos a executar em
fase prévia à execução da descubra. Quando for necessário efetuar o desmonte destas estruturas
deverá ser previamente requerida autorização ao PNSAC. O responsável de cada exploração deverá
obrigatoriamente comunicar à Direção Geral do Património Cultural e ao PNSAC o aparecimento de
cavidades cársicas, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de
avaliação do seu interesse patrimonial.
Ordenamento do território: não obstante o PIER do Codaçal e o PI terem sido desenvolvidos em
concomitância, sendo portanto expetável a sua compatibilidade, será sempre necessário conferir essa
compatibilidade após a publicação desse PMOT.

8.4. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
As medidas compensatórias visam compensar o ambiente pelos impactes negativos, não minimizáveis,
significando uma perda prevista e aceite, que é necessário gerir. Assim, as medidas de compensação
proporcionam uma compensação equivalente e especificamente dirigida aos efeitos negativos e não
minimizáveis decorrentes da implementação do Projeto Integrado.
Cumpre-se ainda a proposta de Regulamento do PIER do Codaçal, onde se estabelece a possibilidade
de exploração de áreas com a relevância ecológica (alta e excecional) e das ocorrências geológicas
(alta), mediante a aplicação de medidas compensatórias. Ainda de acordo com a proposta de
Regulamento do PIER do Codaçal as medidas de compensação devem proporcionar uma compensação
equivalente e especificamente dirigida aos efeitos negativos e não minimizáveis decorrentes do Projeto
Integrado.
No caso do PI do Codaçal as medidas compensatórias propostas incluem a recuperação de outra
exploração ou área degradada e a criação, o restabelecimento e a melhoria de habitats, sendo, em
alguns casos, realizada a mudança de localização de espécies ou de populações de plantas. Incluem
também ações de integração paisagística, a requalificação, a valorização e a divulgação das
ocorrências geológicas.
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9. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Este EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de impactes,
e que foram a Geomorfologia, a Qualidade da água, a Qualidade do ar, o Ambiente sonoro, a Flora e
habitats, Fauna e o Património.
A implementação do plano de monitorização permite a avaliação contínua da qualidade ambiental da
área de implementação do projeto integardo, baseada na recolha sistemática de informação primária e
na sua interpretação permitindo, através da análise de indicadores relevantes, estabelecer o quadro
evolutivo da situação de referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré -definidos.
Desta forma, será também possível estabelecer relações entre os padrões observados e as ações
específicas do projeto e encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais
desvios que venham a ser detetados.
Prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão
apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação com
as previsões efetuadas no EIA.

10. CONCLUSÕES
A organização e a qualificação do território são hoje reconhecidas como fatores fundamentais de fixação
das populações e de atração de investimento exterior. O aproveitamento e a potenciação dos recursos
em pedra natural e de elementos diversos existentes nos territórios onde ocorrem, podem constituir um
importante elemento de valorização económica e contribuir para uma melhor aceitação (que não a
simples tolerância) da indústria extrativa, situando-a num patamar em que surja não só como fator de
desenvolvimento económico mas, correspondendo às expectativas atuais de preservação ambiental e
bem-estar social, também como fator de autoestima dos territórios de inserção, nomeadamente
daqueles em que representam recursos identitários.
Existem diversas regiões do país em que esta potenciação económica, ambiental e social do território,
em função da pedra natural e de elementos diversos que a ela se podem associar, pode ser mais
aprofundada ou mesmo iniciada. Entre elas destaca-se, como paradigmática, a região do Maciço
Calcário Estremenho, onde desde há largos anos se tem vindo a desenvolver uma intensa atividade de
extração de calcários para fins ornamentais. Paradigmática, porque essa atividade, sendo uma das de
maior impacto económico na região e a que está associada uma forte componente comercial de
exportação, se desenrola maioritariamente no interior de uma área protegida – o Parque Natural das
Serra de Aire e Candeeiros.
Assumiu-se portanto que a exploração de pedreiras constitui um fator determinante para o
desenvolvimento socioeconómico da região, mas que tem carecido, ainda assim, de estudos geológicos
de base que possam suportar a eficiente exploração e valorização dos recursos existentes e, em
simultâneo, de ações de caracterização ambiental, permitindo que este conjunto contribua
instrumentalmente para o ordenamento do território, em particular no que respeita à distinção entre
áreas com concretas potencialidades geológicas e áreas passíveis de reabilitação ambienta l e
requalificação territorial.
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O Projeto Integrado do Codaçal materializa esta visão holística do território. Deste modo, no decurso
dos trabalhos realizados, verificou-se a importância de diferentes fatores para o desenvolvimento da
atividade: ordenamento do território, geologia, biologia, património (geológico e cultural) e a
socioeconomia. Concluiu-se ser possível satisfazer as necessidades da indústria extrativa evitando os
efeitos adversos sobre a flora e os habitats, a fauna e os ecossistemas, e o património geológico que
determinaram a classificação desta área como de importância comunitária, no âmbito da conservação
da natureza e da biodiversidade. E quando tal não foi integralmente assegurado foram estabelecidas
medidas de minimização e até compensatórias. Ou seja, foram limitados ou compensados os potenciais
impactes decorrentes da atividade extrativa na natureza e na biodiversidade.
Verificou-se ainda a vantagem de conciliar e otimizar os diferentes projetos individuais para que
integrem linhas orientadoras comuns de aproveitamento racional do recurso e de compatibilidade
ambiental, destacando-se como as mais importantes:
Definição de regras de exploração através da adoção de métodos de desmonte e configurações da
escavação aplicáveis para os blocos ou para as lajes;
Definição das regras a aplicar na coordenação entre pedreiras confinantes que operam de forma
autónoma e com ritmos e produções diferentes;
Definição de regras para a gestão dos resíduos a produzir, tendo sido criadas áreas preferenciais
para o armazenamento dos resíduos e com isso possibilitar uma melhor gestão do espaço;
Definição de uma metodologia de recuperação paisagística integrada para todo o núcleo de
exploração, no sentido de enquadrar o espaço com a envolvente e evitar a aplicação de soluções
individuais para cada pedreira;
Utilização da atividade extrativa como meio de valorização do espaço envolvente através da
criação, no âmbito do processo de recuperação paisagística, de extensas áreas de prado para
alimentação de aves, o desenvolvimento de escarpas para nidificação de aves e a criação de
zonas deprimidas que permitam a acumulação de águas para funcionarem como bebedouros para
animais.
Considera-se por fim que a aprovação do Projeto Integrado contribuirá para o desenvolvimento da
região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, reforçados pelo facto de ser
compatível com os interesses ambientais.
Como recomendação final e considerada a complexidade de execução do Projeto Integrado, da
implementação das medidas de minimização, das medidas de compensação e do plano de
monitorização, propõe-se a formação de uma Comissão de Gestão, que terá como objetivo o
seguimento e acompanhamento conjunto da execução dos trabalhos definidos , quer no Projeto quer na
Declaração de Impacte Ambiental. Essa Comissão de Acompanhamento acolheria representantes das
entidades públicas com tutela na atividade, da ASSIMAGRA e das Empresas exploradoras. Poderia
ainda ser composta por técnicos licenciados nas áreas de engenheira de minas e do ambiente, biologia,
geologia, arquitetura paisagista e especialista em geotecnia encarregue de proceder à monitorização da
exploração e da recuperação das explorações, a implementação das medidas de minimização, e a
compensação e monitorização ambiental.
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Anexo
Desenho 1 – Levantamento topográfico (escala 1:2500)
Desenho 3 – Zonamento proposto para a área (escala 1:2500)
Desenho 4 – Configuração final de escavação (escala 1:2500)
Desenho 6 – Plano geral de recuperação paisagística (escala 1:2500)

Nota: Os desenhos apresentados foram impressos em formato A3, pelo que não se
encontram à escala
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