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1. ENQUADRAMENTO 
 
Por correio com a Ref.ª DAA 2345/17, Proc: AIA_2017_0008_101616 de 03-11-2017, 
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), na 
qualidade de Autoridade de AIA, remete ao promotor o pedido de elementos adicionais 
ao Estudo de Impacte Ambiental da "PEDREIRA DO CADIMO", localizada na União de 
freguesias de Arrimal e Mendiga, concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria.   
 
Deste modo, remetem-se em anexo os elementos adicionais  em formato digital, assim 
como uma proposta de reformulação do Resumo Não Técnico (RNT) e Plano de 
Pedreira com as respetivas Peças Desenhadas de forma a refletir as alterações agora 
solicitadas. 
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I. PLANO DE PEDREIRA 

 
1. A zona de defesa aos prédios rústicos vizinhos proposta (5 m) não obedece 
ao previsto no Anexo II do D.L. n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e 
republicado pelo D.L. n.º 340/2007, de 12 de outubro, o qual prevê a distância 
mínima de 10 m a partir da bordadura da escavação, situação a retificar e a 
considerar em sede de EIA;       
 
Alterou-se a zona de defesa aos prédios vizinhos proposta (5 m), obedecendo ao 
previsto no Anexo II do D.L. n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo 
D.L. n.º 340/2007, de 12 de outubro, o qual prevê a distância mínima de 10 m a partir 
da bordadura da escavação. Em ANEXOS 7 apresenta-se o Plano de Pedreira 
reformulado, estando em anexo as Peças Desenhadas retificadas, ao qual se julga 
atender ao solicitado.   
 
 
2. Quanto à poligonal proposta para a pedreira, verifica-se que no seu limite sul 
existe uma ligeira sobreposição com a área licenciada da pedreira n.º 5521 
"Cabeça Veada n.º 2", pertencente à empresa "Sousa & Catarino, Lda", o que 
deverá ser retificado e considerado em sede de EIA.  
 
Retificou-se a poligonal proposta para a pedreira, uma vez que no seu limite sul existe 
uma ligeira sobreposição com a área licenciada da pedreira n.º 5521 "Cabeça Veada 
n.º 2", pertencente à "Sousa & Catarino, Lda". A área a licenciar passou a ser 
10.667,90 m2 e o perímetro de 469,00 m. 
 
Quadro 1. Áreas reservadas de exploração. 
 

Áreas 
reservadas 

(m2) 

Fase de 
Exploração 

Escombreira 
Parque de 

Blocos   
Zona de 
Defesa 

Pargas de 
Solos 

Área 
Restante  

 
Total  

3.260,31 767,23 817,78 4.572,58 276,26 973,74 
 

10.667,90 
 

 
 

II - RELATÓRIO SÍNTESE  
 
 

PROJETO  
 

 
3. Na página 19 há uma referência ao perímetro da exploração em m2, a retificar;  
 
Por lapso, na página 19 do Relatório Síntese, há uma referência ao perímetro da 
exploração em m2. O perímetro passou a ser de 469,00 m. 
 

 



 

 

 
5 

 

4. Na página 25, o volume de exploração é referido em m2, a retificar;   
 
Por lapso, na página 25 do Relatório Síntese, o volume da exploração é referido em 
m2. Sendo assim, o volume de 36.171,08 m3.  
 
 
5. Referir as dimensões da fossa estanque (página 27), devendo a mesma ser, 
localizada em planta, a uma escala adequada;  
 
Em ANEXOS 7 apresenta-se o Plano de Pedreira, estando em anexo Peça 
Desenhada n.º 9, onde se encontra representada a fossa séptica estanque 
devidamente dimensionada para o número de trabalhadores afectos ao projeto. De 
seguida, apresentam-se as dimensões (metros) da fossa séptica estanque.   
 

 
 
Figura 1. Dimensões da Fossa Séptica Estanque. Ver Peça Desenhada n.º 9 em 
ANEXOS ao Plano de Pedreira.    
 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  
 

 
6. Apresentar a aprovação, pela tutela, do Relatório de Arqueologia, Património e 
Espeleo-Arqueologia;  
 
Em ANEXOS 2 apresenta-se aprovação, pela tutela, do Relatório de Arqueologia, 
Património e Espeleo-Arqueologia.  
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7. É referida a localização do projeto na sub-região Pinhal Litoral (página 64, 
entre outras). Ora, face ao reordenamento das NUTS III, a área em causa 
pertence agora à Região de Leiria. Este novo enquadramento resulta da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (que aprovou o estatuto das entidades 
intermunicipais), na sequência da qual "o Estado Português solicitou à 
Comissão Europeia um processo de revisão extraordinária da NUTS, evocando 
uma reorganização substancial da estrutura administrativa portuguesa;               
 
No Relatório Síntese do EIA é referido que o projeto se localiza na sub-região Pinhal 
Litoral. Face ao reordenamento das NUTS III, a área em causa pertence agora à 
Região de Leiria. Este novo enquadramento resulta da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (que aprovou o estatuto das entidades intermunicipais), na sequência da 
qual "o Estado Português solicitou à Comissão Europeia um processo de revisão 
extraordinária da NUTS, evocando uma reorganização substancial da estrutura 
administrativa portuguesa. 
 
A nova organização das regiões portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo 
Regulamento (UE) n.º 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e compreende 
alterações nas NUTS de nível III que passam a ter limites territoriais no Continente 
coincidentes com os limites das Entidades Intermunicipais (EIM) definidos na Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.  
 
Esta nova divisão regional (NUTS 2013) começou a ser aplicada pelo Sistema 
Estatístico Nacional e Europeu a 1 de janeiro de 2015" (cfr. INE, NUTS 2013: As novas 
unidades territoriais para fins estatísticos, maio de 2015).  
 
  
8. A freguesia de Mira de Aire é a segunda mais populosa do concelho e não a 
mais populosa (página 66), a retificar;   
 
Por lapso, foi referido na página 66 do Relatório Síntese que a freguesia de Mira de 
Aire é a mais populosa do concelho de Porto de Mós.   
 
Desta forma, a freguesia mais populosa do concelho de Porto de Mós é a União das 
freguesias de Porto de Mós  - São João Baptista e São Pedro, com 6.023 habitantes 
em 2011. A freguesia de Mira de Aire é a segunda mais populosa do concelho de 
Porto de Mós.  
 
9. Não faz sentido, representar a densidade populacional de forma como é 
apresentada na figura 4.17 (página 67), dado que os dados correspondentes 
constam do quadro 4.14 (páginas 67 e 68), a retificar;         
 
Existe alguma concentração da população na União das freguesias de Porto de Mós – 
São João Baptista e São Pedro, que reúne 24,75% da população total do concelho. A 
União das freguesias de Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro é a freguesia 
mais populosa, com 6.023 habitantes, o que representa 24,74% do total de habitantes 
do concelho.     
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Mira de Aire é a segunda freguesia mais populosa do concelho, com 3.775 habitantes, 
o que representa 15,51% do total de habitantes do concelho. 
 
A população, no concelho de Porto de Mós, está concentrada nas freguesias ditas 
mais desenvolvidas, onde as condições de vida, a facilidade de acesso a bens, ofertas 
de emprego, serviços de saúde, habitação, educação e cultura, acabam por 
condicionar a concentração das atividades terciárias no concelho. 
 
Quadro 2. Evolução da Estrutura da População. 
 

Freguesias 
Área (ha) 

(2013) 
Área (Km2) 

(2013) 
Residentes 

(2011) 
População 

Residente/Km2 

União das freguesias de Alvados e 
Alcaria 3330,61 33,31 741 22,25 

Alqueidão da Serra 2210,31 22,10 1.755 79,40 

União das freguesias de Arrimal e 
Mendiga 3863,44 38,63 1.704 44,11 

Calvaria de Cima 1071,54 10,72 2.462 229,76 

Juncal 2663,56 26,64 3.316 124,50 

Mira de Aire 1562,3 15,62 3.775 241,63 

Pedreiras 1322,31 13,22 2.705 204,57 

Porto de Mós – São João Baptista e 
São Pedro 2818,98 28,19 6.023 213,66 

São Bento 4130,01 41,30 835 20,22 

Serro Ventoso 3209,77 32,10 1.026 31,96 

TOTAL 26.182,83 261,83 24.342 92,97 
  FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DOS DADOS DO CENSOS 2011 (INE, 2013) 

 
Pela análise do quadro supra constatamos que, no período de 2001 a 2011, o 
concelho de Porto de Mós assistiu a uma variação positiva no número total dos seus 
habitantes (0,29%). 
 
No que diz respeito à estrutura do povoamento do concelho, a distribuição da 
população é irregular por todo o concelho, uma vez que as diferenças no número de 
habitantes pelas várias freguesias, é evidente.  

 
A freguesia com maior densidade populacional em 2011 é Mira de Aire com 241,63 
hab/Km2, contrastando com outras freguesias. Atualmente a freguesia com menor 
densidade populacional é São Bento (20,22 hab/km2).  

 
De um modo geral, Porto de Mós é um concelho com uma densidade populacional 
média no valor de 92,97 habitantes por km2 (censos 2011).  
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DOS DADOS DO CENSOS 2011 (INE, 2013) 
 
Figura 2. Densidade Populacional nas freguesias do concelho de Porto de Mós 
(Hab/Km2). 
 
 
10. Os dados apresentados relativos ao desemprego remontam aos anos de 
2001 e 2011 (quadro 4.16, página 68), havendo informação  proveniente dos 
Centros de Emprego mais interessante, porque mais atual e localizada, a 
complementar;    
 
No quadro seguinte apresentam-se dados dos desempregados inscritos em % da 
população residente com 15 a 64 anos, de 2001 a 2016, segundo dados da      
Pordata - Base de dados Portugal Contemporâneo em Porto de Mós.     
 
Quadro 3. Desempregados inscritos em % da população residente com 15 a 64 anos, 
de 2001 a 2016.   
 

 
Ano 

Taxa de desemprego 
dos 15 aos 64 anos 

 
2001 

 
2,2% 

 
2009 

 
5,1% 

 
2010 

 
5,5% 

 
2011 

 
5,7% 

 
2012 

 
7,7% 
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Ano 

Taxa de desemprego 
dos 15 aos 64 anos 

 
2013 

 
8,1 

 
2014 

 
6,8 

 
2015 

 
5,9 

 
2016 

 
5,4 

FONTE: PORDATA - BASE DE DADOS PORTUGAL CONTEMPORÂNEO EM PORTO DE MÓS, 2017.    

 
Através da análise do quadro anteriormente apresentado verifica-se que a taxa de 
desemprego dos 15 aos 64 anos aumentou de 2001 até 2013. Contudo, a partir do 
ano 2013 até 2016 a taxa de desemprego dos 15 aos 64 anos diminuiu.   
 
 

11. A caracterização das atividades económicas mais relevantes (páginas 70 e 
71) é sumária, podendo ter algum interesse para perceber se pode haver 
sinergias resultantes da exploração da pedreira em estudo (dado que esta, por si 
só, apenas cria três postos de trabalho) com o tecido industrial, para que os 
impactes positivos referidos na página 74 se alicercem nos postos indiretamente 
gerados, a demonstrar;      
 
Como se pode verificar pelo quadro seguinte a estrutura empresarial concelhia segue 
de perto a média nacional, centrando-se fundamentalmente no setor terciário, com 
67,0 % das empresas sedeadas neste setor (ainda que seja um valor inferior ao 
apresentado pelas restantes unidades em apreço). O setor secundário em Porto de 
Mós representa cerca de 26,6 % do total de empresas aí sedeadas, tendo o Setor 
Primário um peso quase residual.  
 
Quadro 4. Alguns dados sobre as características das empresas sedeadas, 2014.  
 

 
 
 
 

Unidades 
Estruturais 

 
 
 
 

Empresas 
Sedeadas 

 
(N.º) 

 
 

Peso no 
total das 

empresas 
sedeadas 

(%) 

 
 
 

Volume de 
negócios nas 

empresas 
sedeadas 

(%) 

 
Peso no 
total dos 
negócios 

das 
empresas 
sedeadas 

(%) 

 
Volume 
médio 

 de 
negócios 

 
(Milhares 
de euros) 

 
 
 
 

Pessoal ao 
serviço 

(N.º) 

 
 
 

Empresas  
 

Setor 
Primário 

(%)  

 
 
 
 

Setor 
Secundário  

(%) 

 
 
 
 

Setor 
Terciário 

(%) 

 
Portugal 

 
1 128 258 

 
100,0 

 
323 008 554 

 
100,0 

 
286,3 

 
3 449 428 

 
5,1 

 
15,7 

 
79,2 

 
Centro 

 
244 600 

 
21,68 

 
52 732 128 

 
16,32 

 
215,6 

 
642 000 

 
5,8 

 
19.5 

 
74,7 

 
Pinhal 
Litoral  

 
33 625 

 
2,98 

 
8 537 114 

 
2,64 

 
253,9 

 
100 399 

 
3,4 

 
23,7 

 
72,9 

 
Porto de 

Mós 

 
2 666 

 
0,24 

 
539 838 

 
0,17 

 
202,4 

 
7 692 

 
6,4 

 
26,6 

 
67,0 

FONTE: INE, ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO CENTRO, 2015 

 
Existem 2666 empresas sedeadas no concelho de Porto de Mós, as quais são 
responsáveis por um volume de emprego registado (pessoal ao serviço) de 7692 
pessoas, o qual corresponde a uma dimensão média de 2,9 trabalhadores por 
empresa.   
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Com efeito, o volume médio de vendas das empresas sedeadas em Porto de Mós é de 
202,4 milhares de euros, valor inferior ao das restantes unidades territoriais em 
apreço.   
 
Quadro 5. Comércio internacional de mercadorias, 2014.   
 

 
 

Unidades 
Estruturais 

 
Exportações 

 
(Milhares de 

Euros) 

 
Exportações 

 
(%) 

 
Importações 

 
(Milhares de 

euros) 

 
Importações 

 
(%) 

 
Saldo da Balança 

Comercial 
 

(Milhares de Euros) 
 

Portugal 
 

49 825 518 
 

100,00 
 

60 310 200 
 

100,00 
 

10 484 682 
 

Centro 
 

9 647 956 
 

19,36 
 

7 755 127 
 

12,52 
 

1 892 829 
 

Pinhal 
Litoral  

 
1 452 054 

 
2,91 

 
1 054 468 

 
1,75 

 
397 586 

 
Porto de 

Mós 

 
130 687 

 
0,26 

 
46 324 

 
0,08 

 
84 363 

FONTE: INE, ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO CENTRO, 2015 

 
A balança comercial no concelho de Porto de Mós em 2014 era positiva, evidenciando 
um saldo de 84 363 mil euros, estando assim em consonância com a situação 
registada para a Pinhal Litoral e região Centro nesse ano, neste caso, enquanto o País 
revelou nesse ano um saldo negativo.    
 
Na tabela seguinte apresentam-se o volume de negócios das empresas por setor de 
atividade económica no concelho de Porto de Mós.  
 
Quadro 6. Volume de Negócios das empresas por setor de atividade económica. 
 

Setores de atividade económica  Ano 2009 Ano 2015 

Comércio por grosso e a retalho 142.967 € 143.650 € 

Alojamento, restauração e similares  8.578 € 6.410 € 

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio  

1.654 € 2.064 € 

Outras atividades de serviços  2.359 € 3.702 € 

Transportes e armazenagem 27.551 € 32.035 € 

Atividades de informação e 
comunicação  

406 € 539 € 

Construção  94.648 € 55.885 € 

Indústrias extrativas  30.899 € 21.192 € 

Indústrias transformadoras   
197.375 €  245.115 € 
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Setores de atividade económica  Ano 2009 Ano 2015 

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca  

12.026 € 9.999 € 

Atividades imobiliárias  4.885 € 4.078 € 

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares  

5.962 € 6.334 € 

Educação  1.173 € 1.235 €  

Atividades de saúde humana e 
apoio social  2.930 €  3.432 € 

FONTE: PORDATA - BASE DE DADOS PORTUGAL CONTEMPORÂNEO.  

 
Pela análise dos dados anteriormente disponibilizados verifica-se que para o ano 
2015, o setor de atividade com maior volume de negócios no concelho de Porto de 
Mós é o setor das Indústrias Transformadoras, com 245.115 €, seguido do setor do 
comércio por grosso e a retalho, com 143.650 €. 
 
Por fim, verifica-se que para o ano 2015, o setor de atividade com menor volume de 
negócios no concelho de Porto de Mós é o setor das atividades de informação e 
comunicação, com 539 €. 
 
Na área do Projeto Integrado de Cabeça Veada laboram atualmente 5 empresas, 
existindo 6 explorações (uma das empresas explora 2 pedreiras), exploram blocos 
com a designação comercial de semi-rijo que apresenta grande versatilidade na 
aplicação da obra, sendo sobretudo utilizado em revestimentos e fachadas.  
 
Os blocos explorados destinam-se maioritariamente para exportação, em bloco ou 
após transformação em chapa, sendo os principais destinos a China, Itália, Bélgica, 
Irlanda, Médio Oriente, Estados Unidos, Espanha, França, Luxemburgo, entre outros.  
 
Nas explorações existentes no núcleo de pedreiras de Cabeça Veada trabalham cerca 
de meia dezena de trabalhadores, contudo as empresas que possuem uma ou mais 
explorações no núcleo, possuem ainda outras explorações, principalmente no Maciço 
Calcário Estremenho e, por vezes, possuem ainda a sua própria fábrica de 
transformação de blocos, 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. Estes trabalhadores são 
sobretudo trabalhadores nacionais, do concelho de Porto de Mós. 
 
Além da manutenção dos atuais 3 postos de trabalho, existem ainda uma série de 
efeitos indiretos positivos no tecido económico local e regional, designadamente ao 
nível das empresas fornecedoras de serviços necessários à atividade da pedreira (e.g. 
combustíveis, transporte de matéria prima, reparação de máquinas, logística, entre 
outros).  
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12. Na página 73, não se compreende a referência a "mármores e granitos", 
quando se pretende a exploração de calcários, a retificar;  
 
Por lapso, na página 73 do Relatório Síntese fez-se a referência a "mármores e 
granitos" quando de facto se pretende a exploração de calcários.  
 
 
13. Não parece que a legenda da figura 4.18 (página 74) seja consentânea com o 
seu conteúdo, nomeadamente quanto à identificação de atividades económicas 
e outras na proximidade da pedreira. Aliás, a mesma figura é repetida na página 
105 e serve para ilustrar as unidades de paisagem (figura 4.85, da página 198), 
devendo a legenda ser retificada;   
 
De seguida, apresenta-se a figura 4.18 da página 74 do Relatório Síntese, com a 
legenda retificada.   
 
 

 
 
Figura 3. Carta de Identificação de Habitações e Atividades Económicas na envolvente 
da área em estudo, s/escala adequada. (Ver carta n.º 63 em ANEXOS 1, a escala 
adequada).  
 
Na caracterização da envolvente mais próxima da área de licenciamento patente na 
figura acima, constata-se que o meio envolvente da área em licenciamento é 
predominante na indústria extrativa, em termos de dinâmica económica.   
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Constata-se igualmente, uma ocupação agro-florestal/matos predominante em matéria 
de ocupação do solo, algumas parcelas (menores) vocacionadas para a utilização 
agrícola e outras parcelas mais distantes da área em licenciamento, com ocupação 
urbana/construção.   
 
A figura 4.85 da página 198 do Relatório Síntese serve para ilustrar as Unidades de 
Paisagem identificadas na exploração e envolvente.     
 
Unidades de paisagem identificadas na Figura seguinte. 
 

1.   Zona rural tradicional multicultural (envolvente à exploração); 
2.   Zonas semiurbanas (envolvente à exploração); 
3.   Linhas de água (envolventes à exploração e a NE da mesma); 
4.   Zonas de matos/Florestas (exploração e envolvente). 
 

 

 
 
Figura 4. Unidades de paisagem identificadas na exploração e envolvente. (Ver carta 
n.º 62 em ANEXOS 1, a escala adequada).  
  
14. Disponibilização da informação da delimitação da área de implantação do 
projeto, em formato "Shapefile" (ESRI), no sistema de coordenadas oficial de 
Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG:3763);  
 
Em ANEXOS 6 disponibiliza-se informação da delimitação da área de implantação do 
projeto, em formato "Shapefile" (ESRI), no sistema de coordenadas oficial de Portugal 
Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG:3763).    
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15. Apresentar, para a área do projeto, informação relativa à respetiva massa de 
água, avaliação do estado de massas de água (estado ecológico e estado 
químico, no âmbito da Diretiva Quadro da Água) e às pressões por massa de 
água, de acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e 
Ribeiras do Oeste, (aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de 
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, para o período 2016-2021).  
 
A pedreira em estudo sobrepõe-se a uma massa de água superficial, 
PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja).  
 
Estado das massas de águas superficiais  
 
Para as massas de água superficial naturais (rios, águas de transição e costeiras) a 
avaliação do estado ecológico para o 2.º ciclo de planeamento 2016/2021 teve a 
atenção de usar mais elementos biológicos para a classificação final.   
 

 
FONTE: PLANO DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO E RIBEIRAS DE OESTE PARA O PERÍODO 2016-2021.  
 

Figura 5. Classificação do estado ecológico/potencial das massas de água superficial 
do 2.º ciclo de planeamento 2016/2021. 
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No que se refere ao estado químico das massas de água superficial naturais, verifica-
se que no 2.º ciclo 2016/2021 que 96% das massas de água superficial naturais da 
categoria rios não foram classificadas. Todas as massas de água superficial naturais 
das categorias águas de transição e costeiras foram classificadas, apresentando, 
respetivamente, 25% e 17 % com estado Inferior a Bom. 
 
Quanto às massas de água fortemente modificadas e artificiais no 2.º ciclo, 
comparativamente ao 1.º ciclo, verifica-se que cerca de 95% das massas de água da 
categoria rios não foram classificadas. Para as massas de água da categoria rios 
(albufeiras) verificou-se um agravamento do estado químico, com 38% com um estado 
Bom, 4% Insuficiente e 58% não foram classificadas. 
 

 
FONTE: PLANO DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO E RIBEIRAS DE OESTE PARA O PERÍODO 2016-2021.  

 
Figura 6. Classificação do estado químico das massas de água superficiais do 2.º ciclo 
de planeamento 2016/2021. 
 
O estado global das massas de água resulta da combinação do estado/potencial 
ecológico e do estado químico, não englobando a avaliação das zonas protegidas.  
 
A massa de água superficial  PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja) passa nos concelhos 
de Azambuja, Cadaval, Cartaxo, Porto de Mós, Rio Maior e Santarém.  
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No quadro seguinte apresenta-se a classificação do estado químico e estado potencial 
ecológico para o 1.º ciclo (2009-2015) e para o 2.º ciclo (2016-2021), verifica-se que 
para o 2.º ciclo a água superficial  PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja) encontra-se em 
bom estado químico e razoável estado potencial ecológico, tendo como classificação 
do estado global para o 2.º ciclo Inferior a Bom.  
 
Quadro 7. Classificação do estado químico, estado potencial ecológico e estado global 
para a massa de água superficial  PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja). 
 

 

 
FONTE: FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE MASSA DE ÁGUA SUPERFICIAL - REGIÃO HIDROGRÁFICA PTRH5A - TEJO E RIBEIRAS 

DO OESTE - CICLO DE PLANEAMENTO 2016-2021     

 
Pressões sobre as massas de água 
 
Segundo o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, 
(aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de 
setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 
de novembro, para o período 2016-2021), consideram-se quatro grupos principais de 
pressões que mais afetam as águas superficiais e subterrâneas:  
 

�  Pressões qualitativas, pontuais ou difusas;  
�  Pressões quantitativas, as referentes às atividades de extração de água 
para fins diversos;  
�  Pressões hidromorfológicas;  
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�  Pressões biológicas.  
 
As pressões qualitativas pontuais relacionadas com as cargas de origem urbana 
consideradas incluem 496 descargas pontuais para o meio hídrico e 3 correspondem a 
descargas nos solos.   
 
Na RH5 verifica-se que são as massas de água costeiras (44,4%) e de transição 
(35,5%) que recebem grande parte da carga orgânica, proveniente do tratamento das 
águas residuais produzidas pelos grandes núcleos urbanos.   
 
A indústria transformadora, Fabricação de pasta, papel, de cartão e seus artigos 
constitui a indústria responsável pela maior carga poluente rejeitada com valores de 
34,9%, 31,4%, 33,9% e 19,5%, respetivamente para CBO5, CQO, Ptotal e Ntotal.  
 
Para a caracterização das pressões qualitativas difusas, identificam-se a superfície 
agrícola utilizada (SAU), os regadios públicos (existentes e previstos), a superfície 
irrigável, a superfície regada, as explorações pecuárias extensivas e intensivas com 
valorização agrícola e estimam-se as cargas de azoto e fósforo. A percentagem de 
SAU nesta é de 41%, sendo da mesma ordem de grandeza do valor da % SAU em 
relação à totalidade do território continental.  
 
O setor da pecuária é responsável pela produção de efluentes pecuários que, por 
conterem azoto e fósforo, podem constituir uma importante fonte de poluição, tanto 
pontual como difusa.  
 
O efetivo pecuário por superfície agrícola nesta região é relativamente homogéneo 
rondando os 0,2 a 5 CN/ha em 88% dos concelhos. Os maiores valores encontram-se 
nos concelhos de Lourinhã (6,15 CN/ha) e de Ferreira do Zêzere (13,04 CN/ha). O 
valor médio na região hidrográfica é de 1,12 CN/ha, com uma mediana de 0,43 CN/ha.  
 

 
FONTE: PLANO DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO E RIBEIRAS DE OESTE PARA O PERÍODO 2016-2021.  

 
Figura 7. Síntese das cargas rejeitadas pelos setores (kg/ano).  
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Em termos de pressões quantitativas, os principais volumes captados/consumidos 
dizem respeito à energia (volumes não consumptivos), com cerca de 89% do total 
captado, seguido da agricultura com 7,7% e do abastecimento público com 2,6%.   
 
Quadro 8. Pressões quantitativas e qualitativas para a massa de água superficial  
PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja).  
 

 
FONTE: FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE MASSA DE ÁGUA SUPERFICIAL - REGIÃO HIDROGRÁFICA PTRH5A - TEJO E RIBEIRAS 

DO OESTE - CICLO DE PLANEAMENTO 2016-2021     

 
Pela análise da tabela anteriormente apresentada verifica-se que para a massa de 
água superficial  PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja), o setor de atividade que capta um 
maior volume de água é o setor agrícola com 3,218 hm3/ano.  
 
O setor urbano é o setor responsável pela maior carga de poluente rejeitada com 
valores de 233909,904; 489861,189; 150247,537; 30470,763, respetivamente para   
CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal. Contudo, tanto o setor da indústria, o setor urbano, o setor 
agrícola e o setor da pecuária são os setores que causam pressões significativas ao 
nível das cargas (kg/ano).  
  
Das pressões hidromorfológicas de origem antrópica existem 2333 infraestruturas 
transversais, 48 dedicadas à produção de energia. Existem cerca de 40 pequenos 
aproveitamentos hidroelétricos, alguns com central pé-de-barragem, outros com 
derivação. Importam 21 barragens, com coeficiente de regularização a 0,1 em 2012.   
 
Pela análise da tabela seguinte verifica-se que existem 6 barragens com uma 
regularização fluvial de 7,366 km.  
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Quadro 9. Pressões hidromorfológicas para a massa de água superficial  
PT05TEJ1022 (Vala da Azambuja). 
 

 
FONTE: FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE MASSA DE ÁGUA SUPERFICIAL - REGIÃO HIDROGRÁFICA PTRH5A - TEJO E RIBEIRAS 

DO OESTE - CICLO DE PLANEAMENTO 2016-2021     

 
 
16. Apresentação de uma carta militar atualizada (datada de 2014) à escala 
1:25.000, em que sejam cartografadas as linhas de água, na área afeta ao projeto 
e na sua envolvente, conforme ilustrado na figura apresentada.   

 
Procedeu-se à georreferenciação da carta militar supracitada, com a sobreposição de 
limites, bem como à vectorização de linhas de água, conforme as imagens seguintes. 
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Figuras 8. Carta militar atualizada à escala de 1:25.000 onde se encontram 
cartografadas as linhas de água, na área em estudo e sua envolvente, s/escala 
adequada. Ver cartas n.ºs 1, 1a e 1b em ANEXOS 1, a escala adequada. 
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17. Estimar o nível freático local e caracterizar a vulnerabilidade do aquífero ao 
nível local, com recurso a um índice de vulnerabilidade, tal como o EPIK;   
 
De acordo com dados apresentados no Estudo de Impacte Ambiental do Projeto 
Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras de Cabeça Veada da autoria da 
empresa Visa -  Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., 
verifica-se a existência de três furos de captação que se assinalam na figura seguinte, 
dois dos furos localizam-se no interior do núcleo de Pedreiras de Cabeça Veada (Furo 
Cabeça Veada SC e Furo Cabeça Veada CP), o 3.º furo situa-se a jusante e a sul da 
mesma (Furo de Valverde).    
 

 
FONTE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO INTEGRADO DO NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DE CABEÇA 

VEADA DA AUTORIA DA EMPRESA VISA -  CONSULTORES DE GEOLOGIA APLICADA E ENGENHARIA DO AMBIENTE, S.A. 

 
Figura 9. Localização dos pontos de água com informação de produtividade e 
piezometria e com amostragem para caracterização qualitativa das águas 
subterrâneas da área do Projeto Integrado da Cabeça Veada.     
 
Na área do Projeto Integrado da Cabeça Veada, atendendo a sua altimetria (cotas 
compreendidas entre os 370 e 440 m), aos níveis piezométricos posicionados a cota 
aproximada de 190 m e aos elevados rebaixamentos necessários para a obtenção de 
caudais ainda assim reduzidos, e expectável que a captação de agua apenas seja 
possível através de furos com profundidades superiores a 400 m. Além da apreciável 
profundidade dos furos, acresce salientar o elevado grau de incerteza, característico 
dos meios cársicos, na intersecção de condutas de agua e subsequente obtenção 
daqueles caudais.  
 
De acordo com os valores apresentados na situação de referência, o nível freático 
encontra-se a cota de 190 m, pelo menos 185 m abaixo da cota prevista para o piso 
base de exploração, que se situará na cota 375 m.  
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Deste modo, não é de todo expectável a intersecção do nível freático pela escavação, 
não se prevendo igualmente alterações significativas no regime de fluxo (gradientes e 
sentidos de fluxo) das águas subterrâneas. 
 
Os sistemas aquíferos cársicos, tal como o do Maciço Calcário Estremenho, são muito 
sensíveis aos impactes antropogénicos, pelo que são geralmente considerados como 
vulneráveis aos impactes antropogénicos, pelo que são geralmente considerados 
como vulneráveis.  
 
Esta vulnerabilidade deve-se a dois fatores principais: a heterogeneidade dos sistemas 
cársicos, que proporciona processos recarga que tanto podem ser difusos (através de 
camadas ou blocos de rocha) ou concentrados (através das estruturas cársicas 
importantes) e a permeabilidade que é muito variável; de muito elevada, como 
acontece no caso das condutas cársicas subterrâneas, a muito baixa, como se verifica 
nos blocos de rocha mais compacta. 
 
Para além das questões intrínsecas ao sistema aquífero que condicionam a 
vulnerabilidade à contaminação, a análise de fatores externos que se relacionam com 
a ocupação do solo e com as atividades antrópicas, assume importâncias na gestão e 
preservação dos recursos hídricos subterrâneos e, por conseguinte, na manutenção 
do equilíbrio dos ecossistemas deles dependentes.   
 
Dependendo do tipo de ocupação do solo e do modo de intervenção dos vários 
intervenientes na gestão territorial da área do projeto e sua envolvente, as atividades 
antrópicas que aí se desenvolvem podem gerar impactes ambientais importantes. 
Contudo, conclui-se que não são expectáveis impactes negativos que possam 
determinar uma alteração significativa do meio hidrogeológico. 
 
A vulnerabilidade à poluição foi avaliada tendo em consideração o método EPIK 
(Doerfliger & Zwahlen, 1997), aplicável a sistemas aquíferos cársicos e preconizado 
pela legislação em vigor (Declaração de Retificação nº 71/2012, de 30 de novembro, 
Anexo da Resolução de Conselho de Ministros nº 81/2012, de 3 de outubro, sobre as 
orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para delimitação das áreas 
integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN)). 
 
Método EPIK 
 
O método EPIK baseia-se na geologia cársica dos aquíferos, na geomorfologia e nas 
características hidrogeológicas, sendo os índices definidos a partir de quatro 
parâmetros:  
 

�  Epicarso (E);  
�  Cobertura de proteção (P);  
�  Condições de infiltração (I);  
�  Grau de desenvolvimento da rede cársica (K).  
 

A construção do índice é feita atribuindo-se um valor a cada parâmetro segundo a 
classificação que tem em conta o impacte potencial da poluição.  
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� Epicarso (E) 
 
Conforme o quadro seguinte, o parâmetro E é avaliado por três indicadores (EI, E2 e 
E3), cujos valores respetivos (1, 3 e 4) correspondem, sucessivamente pela mesma 
ordem, ao decréscimo da vulnerabilidade.  
 
Quadro 10. Parâmetro E.  
 

 
  
A caracterização do epicarso baseia-se principalmente no estudo das formas cársicas 
de superfície, ou seja, nos aspetos da geomorfologia cársica. A análise deste 
parâmetro é complexa e deve atender ao desenvolvimento e grau de ligação à rede 
cársica.    
 
O epicarso pode concentrar-se coberto ou à vista e ter maior ou menor continuidade 
lateral, sendo tanto mais difícil a sua caracterização quando existe solo de cobertura. 
Tendencialmente existe acumulação e circulação de água na zona de passagem entre 
o nível de epicarso muito fraturado e os blocos de rocha com fraturas afastadas. 
 
Na Figura seguinte, pode-se observar a alternância entre zonas da rocha com baixa 
permeabilidade e zonas de infiltração mais concentrada. 
 

 
 
Figura 10. Rocha com alternância entre zonas da rocha com baixa permeabilidade e 
zonas de infiltração concentrada. 
 

� Cobertura de Proteção (P) 
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Conforme o quadro seguinte, o parâmetro P é avaliado por quatro indicadores (P1, P2, 
P3 e P4), cujos valores respetivos (1, 2, 3 e 4), correspondem, sucessivamente pela 
mesma ordem, ao decréscimo da vulnerabilidade. 
 
Quadro 11. Parâmetro P.  
 

 
  
A cobertura de proteção do aquífero cársico pode corresponder a solo ou a material de 
alteração da formação carbonatada, ou ainda a formações detríticas que se 
depositarem sobre os calcários. 
 
As características destes materiais, nomeadamente a textura/granulometria, e a 
concentração de matéria orgânica, sendo espacialmente variáveis, conferem-lhes 
diferentes condutividades hidráulicas e, por conseguinte, diferentes graus de proteção 
ao aquífero cársico subjacente.   
 
Dada a grande dificuldade em incluir todas as características dos materiais de 
cobertura neste tipo de metodologias, o parâmetro P apenas reflete a espessura de 
solo existente.   
 
No caso em estudo a espessura de cobertura de proteção (solo) é de um modo geral 
reduzida e corresponde  a solos de alteração das formações carbonatadas jurássicas.   
 

 
 
Figura 11. Evidência de solo incipiente na área em estudo.  
 

� Condições de infiltração (I) 
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Conforme o quadro seguinte, o parâmetro I é avaliado por quatro indicadores (I1, I2, I3 
e I4), cujos valores respetivos (1, 2, 3 e 4) correspondem, sucessivamente pela 
mesma ordem, ao decréscimo da vulnerabilidade. 
 
Quadro 12. Parâmetro I.  
 

 
 
A avaliação das condições de infiltração é feita através da identificação das zonas de 
infiltração concentrada (e.g., linhas de água influentes, sumidouros, dolinas) e das 
zonas der infiltração difusa.  
 
No caso das zonas de infiltração difusa, as condições de infiltração são inferidas pelo 
coeficiente de escoamento que depende da inclinação do terreno e da ocupação do 
solo (florestas, pastagens e campos de cultivo).  
 
A delimitação das áreas é feita a partir da informação topográfica, sendo esta 
operação simplificada pela utilização de um modelo digital de terreno obtido num 
sistema de informação geográfica.  
 
O modelo digital de terreno da área da Cabeça Veada é apresentado na Figura 
seguinte.  
 

� Rede Cársica (K)  
 
Conforme o quadro seguinte, o parâmetro K é avaliado por três indicadores (K1, K2 e 
K3), cujos valores respetivos (1, 2 e 3) correspondem, sucessivamente pela mesma 
ordem, ao decréscimo da vulnerabilidade. 
 
Quadro 13. Parâmetro K.  
 

 
 
O parâmetro K é avaliado com base na presença ou ausência de uma rede cársica e 
do seu grau de desenvolvimento. 
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Para avaliar a importância da rede cársica em relação ao volume da rocha pouco 
permeável circundante (fissurada ou não), devem se considerados indicadores, tais 
como a presença de grutas, poços verticais e espeleologia ativa.  
 
Caso não seja possível observar estes aspetos da geomorfologia cársica, poder-se-á 
recorrer a métodos indiretos com os ensaios de traçadores, hidrogramas de cheia, 
análise da variabilidade do quimismo da água subterrânea.  
 
O número de nascentes e os seu carácter permanente ou temporário são indicadores 
de grande importância na suposição da existência de uma hierarquia num sistema 
cársico: por regra, uma única nascente ou um número reduzido de nascentes 
principais de carácter permanente indica uma rede cársica bem desenvolvida, 
enquanto um número elevado de nascentes caracteriza uma rede pouco desenvolvida.  
 
Após a classificação dos quatro parâmetros (E, P, I, K), passa-se à construção do 
índice que é dado pelo valor do fator de proteção F. Para tal, recorre-se à utilização de 
um sistema de informação geográfica que processa e cruza todos os dados tendo em 
conta a expressão seguinte:  
 

 
 
O valor de F resulta portanto de uma soma ponderada onde os coeficientes de 
ponderação atribuídos a cada parâmetro são:  
 

 
  
Os coeficientes de ponderação considerados pretende refletir a importância que os 
autores do método quiseram dar a cada parâmetro na definição da vulnerabilidade do 
meio. Sendo assim, os parâmetros E e I são considerados os mais importantes, o 
parâmetro P é o que menos condiciona o fator de proteção e o K corresponde ao 
parâmetro com um peso intermédio.  
 
Da expressão que determina o valor de F (índice EPIK) resulta que este pode assumir 
valores entre 9 e 34, correspondendo os valores menores às áreas mais vulneráveis à 
poluição.  
 

 
 
Por fim, conforme o quadro seguinte, os valores de F são agrupados em três classes 
às quais se fazem corresponder a áreas com vulnerabilidades "muito alta", "alta" ou 
"moderada a baixa". De acordo com a legislação vigente, para efeitos de delimitação 
da REN consideram-se as áreas mais vulneráveis à poluição dos aquíferos cársicos, 
aquelas cujos valores de EPIK correspondem às classes de vulnerabilidade "muito 
alta" a "alta".  
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Quadro 14. Classificação da Vulnerabilidade.  
 

 
 
Avaliação da vulnerabilidade na Área Integrada Específica de Cabeça Veada 
(método EPIK)   
 
 
O cálculo do índice EPIK apoiou-se em informação obtida no âmbito do projecto, 
designadamente o Mapa Geológico à escala 1:2 000 e respetivos elementos 
topográficos. Estes dados foram complementados com observações de campo, tais 
como observação da variação do caudal e parâmetros hidroquímicos das nascentes 
principais em períodos de estio e após períodos de chuva intensa e persistente.  
 
Foram também observadas estruturas da geomorfologia cársica com interesse 
hidrogeológico. Estas observações foram efetuadas na superfície do terreno e nos 
cortes das pedreiras que permitem amiúde a observação da dinâmica cársica da 
região e da relação entre as águas subterrâneas e superficiais.  
 
Os parâmetros E, P, e K foram obtidos a partir da classificação das diferentes litologias 
presentes na cartografia geológica, sendo posteriormente representados em mapas 
parciais.  
  
A representação espacial do parâmetro I foi obtida a partir da informação altimétrica 
(pontos cotados e curvas de nível) que permitiu a elaboração do modelo digital de 
terreno e subsequente cálculo do declive. Posteriormente, os declives foram 
agrupados em duas classes tendo em conta os critérios do EPIK que melhor refletem 
a área em estudo.  
 
No caso presente, independentemente da ocupação de solo, considerou-se que na 
Área de Indústria Extrativa de Cabeça Veada existem duas situações: i) inclinações do 
terreno superiores a 25% (I2) e ii) inclinações do terreno inferiores a 25% (I3). 
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FONTE: PROJETO INTEGRADO DO NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DE CABEÇA VEADA. 

 
Figura 12. Modelo Digital de Terreno (MDT) de Cabeça Veada e área envolvente.  
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FONTE: PROJETO INTEGRADO DO NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DE CABEÇA VEADA. 

 
Figura 13. Mapas parciais de cada um dos parâmetros E, P, I e K na Área de 
Intervenção Específica de Cabeça Veada e sua envolvente.  
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Da intersecção dos quatro mapas parciais referentes a cada um dos parâmetros E, P, I 
e K resulta o mapa final do Índice de Vulnerabilidade que se apresenta na Figura 
seguinte. No interior da Área de Indústria Extrativa de Cabeça Veada, os índices 
obtidos distribuem-se pelas classes de vulnerabilidade “muito alta” e “alta”, em 
percentagens de área de 62% e 38 %, respetivamente.  
 
As áreas com vulnerabilidade “muito alta” distribuem-se por toda a Área de Indústria 
Extrativa de Cabeça Veada e abrangem todas a formações descritas na cartografia 
geológica de pormenor, cujas idades vão desde o Jurássico Médio ao Jurássico 
Superior. 
 
A mancha de vulnerabilidade “alta” localiza-se na zona central da área de Indústria 
Extrativa de Cabeça Veada. Litologicamente, está associada aos Calcários de Pé da 
Pedreira, classificados do ponto de vista da cartografia geológica de pormenor (escala 
1:2 000) como “Calcários Ornamentais”. Refira-se que estes calcários integram as 
formações do Jurássico Médio com elevado interesse hidrogeológico. 
 

 
FONTE: PROJETO INTEGRADO DO NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DE CABEÇA VEADA. 

 
Figura 14. Representação do Índice de EPIK de Cabeça Veada e sua envolvente 
(Sistema de Coordenadas: PT-TM06/ETRS89).    
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Para finalizar, salienta-se que a metodologia utilizada apresenta um certo grau de 
incerteza, seja por alguma subjetividade na valorização de cada um dos parâmetros 
(EPIK), seja pela imprevisibilidade resultante da elevada heterogeneidade própria do 
meio cársico. 
 
 

18. Segundo o EIA, o desenvolvimento do trabalho de campo para efeitos do 
descritor Biologia e Ecologia e todos os trabalhos setoriais associados 
realizaram-se no período compreendido de janeiro de 2016 a dezembro de 2016. 
No entanto, na página 143 é referido que "a caracterização da área de estudo 
baseou-se no levantamento da flora, vegetação e dos habitats realizado durante 
os meses de novembro e dezembro de 2015". Assim, além de as datas em que 
se realizaram os trabalhos de campo não serem coincidentes com o mencionado 
no EIA, a data em que formam efetuados os levantamentos da flora, vegetação e 
habitats não é a indicada, uma vez a mesma deverá ser realizada num período 
não inferior a 4 meses, e que inclua, de preferência, a época de floração. Acresce 
a este facto, que tendo em conta a informação atualmente disponível para o 
local, e face à data em que foram efetuados os levantamentos de campo, existem 
espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 
Extinção) que ocorrem na área de estudo e que não foram identificadas, 
acontecendo o mesmo no que concerne aos tipos de habitats que aí ocorre, o 
que deverá ser feito.  
 
O facto de se ter apresentado as datas supracitadas para expedições de campo é um 
lapso. De facto, as expedições de campo decorrem com frequência praticamente 
trimestral, desde o ano de 2013, sendo realizado em conjunto com outros trabalhos na 
área envolvente, pela empresa Ecoprisma, Engenharia e Gestão, Lda. 
 
Procurou-se obter o máximo de inventariações de campo, bem como cartográfica e 
fotográfica, sempre consultando também a literatura.  
 
Durante o período 2013-2016 e até à entrega do Estudo de Impacte Ambiental, foram 
assim realizadas expedições, as quais considerassem o máximo de tempo possível a 
Fenologia das espécies existentes e potencialmente existentes para o local.  
 
No entanto, refira-se que as frequentes expedições ao local não implicam a 
visualização de todas as espécies existentes, uma vez que podem florir em anos 
diferentes, ou ainda ser um local objeto de chuva de sementes, transportadas por 
vetores, surgindo novas, ou diferentes espécies em anos diferentes.  
 
Devido à frequência com que o Staff da empresa referida realiza expedições na área 
envolvente, procurou-se, por exemplo, por espécies referidas para as imediações (a 
mais de 500 m), tais como Athyrium filix-femina (L.) Roth, Bellis sylvestris Cirillo, 
Blechnum spicant, Cistus albidus L., Cistus psilosepalus Sweet, Erica arborea L., Erica 
australis, Lonicera periclymenum L., Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb., Phyllitis 
scolopendrium, Thymus zygis L, além de outras.  
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Consultou-se ainda a informação e a cartografia disponíveis no Relatório Nacional 
(2007-2012) da REDE NATURA 2000 como indicador de espécies e habitats para a área 
em estudo (http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac/rel-
nac-07-12).  
 
Recentemente verificou-se na área de exploração a presença de Bellis sylvestris 
Cirillo, Cistus albidus L., Lonicera periclymenum L., Lithodora prostrata (Loisel.) 
Griseb., não se alterando a listagem de espécies RELAPE para o local. 
 
Relativamente aos Habitats, no Estudo de Impacte Ambiental identificou-se os vários 
habitats existentes na área em estudo. Para além destes, e relativamente à área em 
estudo, e considerando quer as expedições de campo, quer o Plano Setorial da REDE 

NATURA 2000, a exploração encontra-se em local identificado como Habitat 5330 - 
Matos termomediterrânicos pré-desérticos, conforme já referido em documento 
anterior.   
 

� 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos. 
 
Estes caracterizam-se por (Fonte: Plano Setorial da RN2000): 
 
- Comunidades mediterrânicas arbustivas altas de características fisionómicas e 
ecológicas pré-florestais (microfanerofíticas) ou baixas (nanofanerófíticas), 
pontualmente arborescentes, dominadas por um leque muito variado de taxa e 
integrantes de um elevado número de sintaxa. 
 
- Trata-se de um habitat estrutural e floristicamente heterogéneo que reúne 
comunidades arbustivas dominadas por espécies com estratégias adaptativas muito 
diversas, que têm em comum o facto de serem exclusivamente mediterrânicas e de 
não suportarem solos hidricamente compensados e encharcamentos estacionais muito 
prolongados. 
 
- Constituem frequentemente etapas de substituição ou orlas naturais de bosques 
esclerofilos mediterrânicos (Quercetalia ilicis - habitantes 9320, 9320 e 9340). 
Alternativamente representam clímaces infra-florestais permanentes em biótopos 
edafoxerófilos [e.g. cristas rochosas, topos de dunas] ou etapas seriais mais 
regressivas (vd. matos baixos calcícolas, subtipo 5330pt7). 
 
- Os matos altos, genericamente, estão associados a níveis de perturbação 
relativamente baixos porém sempre superiores aos exigidos pelos bosques. A 
persistência dos matos baixos calcícolas de Rosmarinetea (subtipo 5330pt7), pelo 
contrário, depende de níveis elevados de perturbação pelo fogo e pela herbívora de 
mamíferos. 
 
- São formadores de matéria orgânica do tipo mull (xeromull) ou moder, se houver co-
dominância de ericáceas ou gimnoespérmicas. 
 
- São predominantemente termomediterrânicos, podendo atingir o mesomediterrânico 
em estações topograficamente expostas à insolação e abrigadas. 
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A Oeste da exploração, encontram-se identificados na cartografia os habitats (sendo 
três prioritários e assinalados com *):  
 

�  6110 - * Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi; 
�  6210 - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato 
calcário (Festuco - Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas); 
�  6220 - * Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea; 
�  8210 - Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica; 
�  8240 - * Lajes calcárias. 

 
Estes caracterizam-se em seguida.    
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Figuras 15. Carta de Habitats para a área em estudo e sua envolvente próxima. ver 
cartas n.ºs 54.1 a 54.3 em ANEXOS 1, a escala adequada.  
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� 6110 - * Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi. 
 
O habitat natural prioritário 6110 * caracteriza-se por (Fonte: Plano Setorial da 
RN2000): 
 
- Comunidades de plantas suculentas (Sedum album e S. sediforme) e outros 
pequenos caméfitos e geófitos heliófilos, por vezes com abundantes terófitos 
efémeros. 
 
- Composição florística: 
 

- dominantes: Antirrhinum majus subsp. linkianum, Dianthus cintranus subsp. 
barbatus, Iberis procumbens subsp. microcarpa, Helianthemum violaceum, Sedum 
album, S. sediforme, Thymus zygis subsp. Sylvestris; 

 
- outras espécies frequentes de plantas vasculares: Inula montana, Mucizonia 

hispida, Narcissus calcicola, Phagnalon saxatile, Rosmarinus officinalis, Scabiosa 
turolensis, e outras plantas calcícolas da Rosmarinetalia officinalis ou da Calendulo-
Anthirrhinion linkiani; 

 
- briófitos e líquenes. 
 

- Mosaicos de vegetação mais frequentes com prados vivazes de Brachypodium 
phoenicoides (Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis, habitat 6210), com 
prados anuais neutrobasófilos (Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachi, habitat 
6220) ou com tomilhais basófilos (Teucrio capitati- Thymetum sylvestris, habitat 5330). 
 
- Desenvolvem-se em substratos rochosos calcários carsificados (que não lapiás, vd. 
habitat 8240). 
 
- Andares termo e mesomediterrânico, sub-húmido a húmido. 
 
 

� 6210 - Prados secos seminaturais e facies arbustivas em substrato 
calcário (Festuco - Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas). 

 
O habitat natural 6210 caracteriza-se por (Fonte: Plano Setorial da RN2000): 
 
- Arrelvados vivazes calcícolas, heliófilos, densos, com orquídeas, dominados pelo 
Brachypodium phoenicoides. 
 
- Composição florística: 
 

- hemicriptófitos e geófitos calcícolas mais frequentes: Avenula occidentalis, 
Brachypodium phoenicoides, Dactylis glomerata var. hispanica, Gladiolus illyricus, 
Phlomis lychnitis, Salvia sclareoides; 
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- espécies de orquídeas, e.g.: Aceras antropophora, Anacamptis pyramidalis, 
Ophrys dyris, O. fusca, O. lutea, O. scolopax, O. tenthredinifera, O. vernixia, Orchis 
collina, O. italica, O. mascula, O. morio, O. papilionacea. 

 
- Normalmente subseriais dos azinhais calcícolas (Lonicero-Querco rotundifoliae S.). 
 
- Mosaicos de vegetação mais frequentes com: 
 

- vegetação serial dos azinhais calcícolas (Lonicero-Querco rotundifoliae S.) e, 
pontualmente, dos carvalhais de carvalho-cerquinho (Arisaro-Querco broteroi S.) - 
giestais (Cytisetea scopario-striati, habitat 5330), comunidades calcícolas arbustivas 
baixas (classe Rosmarinetea, habitat 5330);  

 
- vegetação não serial - comunidades de orlas de bosque (Origanion virentis, 

classe Trifolio-Geranietea), prados nitrófilos associados ao sobrepastoreio 
(Plantaginetalia majoris, classe Molinio-Arrhenatheretea) e comunidades de 
casmocomofíticas calcícolas (classe Phagnalo- Rumicetea indurati, habitat 6110). 

 
- Prosperam em solos neutro-basófilos, meso-eutróficos, profundos e frescos, 
derivados de substratos calcários, margosos ou dolomíticos. 
 
- Andares termo e mesomediterrânico; ombrotipos sub-húmido a húmido. 
 
Este habitat não foi considerado como prioritário dado que não reúne os critérios 
indicados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2015, de 24 de fevereiro:  
 
- Composição rica em espécies de orquídeas (mais de 4 espécies);  
 
- Presença de uma população importante (mais de 20 indivíduos) de uma ou mais 
espécies de orquídeas;  
 
- Presença de uma mais espécies de orquídeas consideradas raras ou ameaçadas no 
território nacional: Dactylorrhiza insularis, Orchis collina, Ophrys atrata e Ophrys dyris.  
 
 

� 6220 - * Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. 
 
Estes caracterizam-se por (Fonte: Plano Setorial da RN2000): 
 
- Arrelvados xerófilos de floração primaveril ou estival, dominados por gramíneas 
anuais e/ou vivazes de porte variável e submetidos a uma pressão variável de 
pastoreio.  
 
- Solos oligo a mesotróficos , mais ou menos profundos (exceto subtipo 6220pt1). 
 
 

� 8210 -  Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica. 
 



 

 

 
37 

 

Estes caracterizam-se por (Fonte: Plano Setorial da RN2000): 
 
- Afloramentos de rochas carbonatadas colonizados por comunidades vasculares 
casmofíticas, calcícolas e termófilas. 
 
- Composição florística (vd. Bioindicadores). 
 
- Estas comunidades colonizam fissuras verticais e horizontais estreitas de rochas 
carbonatadas (calcários puros, dolomíticos e margosos).  
 
- Caracterizam-se pela presença de hemicriptófítos. geófitos ou caméfitos muito 
especializados onde, entre outras espécies. se destacam pela sua raridade Asplenium 
petrarchae e Narcissus calcicola. 
 
- Andares climáticos do termo ao mesomediterrânico; ombroclima seco a sub-húmido. 
 

� 8240 - * Lajes calcárias 
 
Estes caracterizam-se por (Fonte: Plano Setorial da RN2000): 
 
- Lajes calcárias, horizontais a pouco inclinadas, delimitadas por um reticulado de 
fendas profundas no interior das quais se desenvolvem mosaicos de vegetação 
arbustiva, rupícola, escionitrófila anual e herbácea vivaz. 
 
- Composição florística: 
 

- flora rupícola (paredes das fendas), e.g.: Asplenium ruta-muraria, A. 
trichomanes, Ceterach officinarum; 

 
- espécies de matagal, e.g.: Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Olea 

europaea var. sylvestris, Rubia peregrina, Smilax aspera, Asparagus acutifolius (vd. 
habitat 5330 “Matos termomediterrânicos pré-desérticos”);  

 
- espécies herbáceas esciófilas, e.g.: Arisarum vulgare, Geranium purpureum, 
Centranthus calcitrapa, Mercurialis perennis; 
 
- espécies características de arrelvados vivazes meso-xerófilos, e.g.: 

Brachypodium phoenicoides (vd. habitat 6210). 
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Figuras 16. Carta de localização (com as linhas de água). Ver cartas n.ºs 1b, 2a e 2b 
em ANEXOS 1, a escala adequada.   
 
Consultou-se ainda a informação e a cartografia disponíveis no Relatório Nacional 
(2007-2012) da REDE NATURA 2000, bem como o visualizador do IGEO, como 
indicador de espécies e habitats para a área em estudo, não se tendo encontrado mais 
habitats para a área em estudo, respetivamente:   
 
(http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac/rel-nac-07-12), 
(http://www.igeo.pt/mapviewer/?wmsurl=http://www.igeo.pt/WMS/Natureza/Habitats). 
 
Em ANEXOS 3 apresenta-se tabela com listagem da flora potencial para a área em 
estudo e imediações, considerando a bibliografia consultada e os trabalhos de campo 
executados.  
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19.  Não foi feita referência à inclusão da área da pedreira na área da Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) U23 - Área de Indústria Extrativa da 
Cabeça Veada, a qual foi objeto de Projeto Integrado com vista a constituição do 
Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER), conforme previsto no n.º 6 do 
artigo 108.º do Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós. 
Consequentemente, não foram analisadas as respetivas implicações para a 
presente pedreira, a realizar.       
 
A pedreira em estudo integra-se na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U23 
- Área de Indústria Extrativa de Cabeça Veada.     
 
De acordo com artigo 106.º do Regulamento do PDM de Porto de Mós “as Unidades 
Operativas de Planeamento e Gestão demarcam espaços de intervenção com uma 
coerência planeada ou pressuposta, que requerem uma abordagem integrada e de 
conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a um nível de planeamento 
mais detalhado, com vista a sua execução, prevalecendo as suas disposições sobre 
as restantes do presente Regulamento”.  
 
De acordo com o n.º 6 do artigo 108.º o ordenamento da U23 - Área de Indústria 
Extrativa de Cabeça Veada orienta-se pelos seguintes princípios:  
 
“a) Objetivos programáticos:  
 
i) 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.  

 
b) Parâmetros de execução:  
 
i) A concretização destas UOPG deve ser precedida de um Plano de Intervenção em 
Espaço Rural;  
ii) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as áreas em causa podem ser 
abrangidas por projetos integrados, nos termos da legislação especifica.” 
 
O PIER para a AIE da Cabeça Veada foi elaborado de acordo com a legislação em 
vigor, tendo por base a Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, complementada pelo Decreto-
Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 46/2009, 
de 20 de fevereiro.  
 
O Projeto Integrado do núcleo de pedreiras de Cabeça Veada, cumpre os termos do 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, permitindo 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.  
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Deste modo, o PIER procurou conciliar e otimizar os diferentes projetos individuais do 
núcleo de pedreiras de Cabeça Veada, para que integrem linhas orientadoras comuns 
de aproveitamento racional do recurso e de compatibilidade ambiental. 
 
A existência deste conjunto de pedreiras vizinhas e confinantes, justificou assim a 
elaboração do Projeto Integrado, tendo sido estabelecidos os seguintes objetivos 
principais: 
 

�  Garantir o aproveitamento e a gestão racional do recurso mineral e uma 
adequada afetação de áreas, com a criação de tipologias de ocupação bem 
definidas; 
�  Criar espaços com características adequadas para a indústria extrativa, 
mas passiveis de reconversão para outros usos com o final da atividade, 
nomeadamente a reconversão numa paisagem natural enquadrada com a 
envolvente; 
�  Assegurar a correta gestão dos resíduos de extração, garantindo um 
compromisso entre as atividades de lavra e as atividades de deposição nos 
vazios de escavação e a valorização noutras industrias, minimizando os 
prejuízos e condicionantes ao desenvolvimento da atividade principal produtora 
de rochas ornamentais; 
�  Garantir as adequadas operações de gestão dos resíduos não mineiros, 
alguns deles perigosos, minimizando os impactes para o ambiente e para a 
saúde humana; 
�  Assegurar as condições de segurança e saúde, através de uma 
coordenação estrita entre os técnicos de segurança e saúde e os médicos do 
trabalho e entre estes e os responsáveis técnicos das pedreiras; 
�  Minimizar os impactes ambientais, através da adoção de medidas de 
prevenção e monitorização durante a atividade de exploração de cada pedreira. 

 
Considerando o facto do Núcleo de Exploração de Pedreiras da Cabeça Veada se 
inserir no PNSAC, os impactes decorrentes da atividade extrativa assumem particular 
importância.  
 
Sendo assim, na elaboração do Projeto Integrado procurou-se encontrar soluções que 
possam precaver os problemas já sentidos como por exemplo as dificuldades de 
espaço para armazenamento dos resíduos e as dificuldades para o desenvolvimento 
das operações de recuperação paisagística.  
 
Por outro lado, procurou-se encontrar soluções que permitam o racional 
aproveitamento do recurso mineral disponível e uma gestão integrada. 
 
Encontraram-se várias soluções para a coordenação dos trabalhos desenvolvidos das 
quais se destacam:  
 

�  Definição de regras de exploração através da adoção de métodos de 
desmonte e configurações da escavação; 
�  Definição das regras a aplicar na coordenação entre pedreiras 
confinantes que operam de forma autónoma e com ritmos e produções 
diferentes; 
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�  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 toda a área do Projeto Integrado, no sentido de enquadrar o espaço com a 
envolvente e evitar a aplicação de soluções individuais para cada pedreira; 
�  Utilizar a atividade extrativa como meio de valorização do espaço 
envolvente através da aplicação, no processo de recuperação paisagística, de 
extensas áreas enriquecidas floristicamente e o desenvolvimento de escarpas 
para nidificação de aves. 

 
Apesar das soluções propostas no PIER, persistem algumas incertezas que importa 
salientar principalmente:  
 

�  A dependência que a industria extrativa possui dos mercados 
consumidores. No caso concreto dos blocos essa dependência e 
maioritariamente do mercado externo que consome grande parte da produção. 
Este Projeto Integrado prevê o aproveitamento total do recurso mineral com 
aptidão ornamental o que apenas será possível pela combinação da 
continuidade da atividade extrativa e do consumo pelos mercados (externo ou 
interno). O Projeto Integrado não prevê uma situação intermédia de 
extração/recuperação paisagística caso a atividade cesse sem que o recurso 
mineral esteja esgotado; 
 
�  A dependência que as pedreiras confinantes possuem umas das outras 
no avanço coordenado das suas atividades, que decorrem com ritmos e 
produções diferentes. Embora o Projeto Integrado defina as regras de 
exploração entre pedreiras confinantes, nada poderá ser definido para pedreiras 
que possam, eventualmente, cessar ou suspender a sua atividade e permitir que 
as restantes possam operar nas zonas de fronteira ate ao esgotamento do 
recurso mineral; 

 
�  A dependência que esta atividade possui ao nível da valorização dos 
resíduos de extração. Apesar da valorização dos resíduos de extração ocorrer 
atualmente para a produção de agregados ou para cal, desconhece-se se essa 
valorização continuara no futuro a permitir a gestão do espaço com vantagens 
para o desenvolvimento da atividade extrativa de forma rentável e sem 
incremento de custos que possam inviabilizar a atividade. 

 
Convém realçar que os blocos produzidos no Núcleo de Exploração de Pedreiras de 
Cabeça Veada, em particular, e na área do PNSAC, em geral, são encaminhados 
maioritariamente para exportação o que reveste esta atividade de enorme importância 
económica.  
 
A nível nacional, a indústria extrativa de rochas ornamentais é, em geral, uma fonte 
criadora de emprego e desenvolvimento económico, o que torna o Núcleo de 
Pedreiras de Cabeça Veada, em particular, a pedreira em estudo, com significativa 
relevância.  
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É importante ainda referir que os calcários existentes na área do PNSAC possuem 
características texturais e cromáticas, por vezes únicas, que projetam Portugal para o 
mercado mundial das rochas ornamentais a par de países tradicionalmente produtores 
de rochas ornamentais. 
 
 

20. Não foi adequadamente demonstrada a compatibilidade da atividade 
extrativa com os Espaços de Uso Múltiplo Tipo II definidos na Planta de 
Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo, uma vez que não se 
demonstrou o cumprimento das disposições constantes dos números 3 e 4 do 
artigo 27.º do Regulamento, a demonstrar.    
 
As Áreas de Uso Múltiplo II são espaços que integram espaços de natureza diversa 
cujos valores ou necessidades de gestão visam salvaguardar aspetos concretos da 
singularidade do Parque Natural e do Sítio das Serras de Aire e Candeeiros. 
Correspondem às "Área de Proteção Complementar do tipo II" do POPNSAC que 
abrangem áreas aplanadas com reduzida aptidão agrícola e integram essencialmente 
áreas florestais e matagais".  
 
Nas Áreas de Uso Múltiplo tipo II são permitidas ocupações e utilizações que 
promovam a compatibilidade dos regimes de exploração agrícola, florestal e de 
exploração de massas minerais só pode ser autorizada quando enquadrada em Áreas 
de Recursos Geológicos Potenciais.  
 
No ponto 3 do artigo 27.º do PDM de Porto de Mós é referido o seguinte:  
 

�  "A instalação e ampliação das explorações de massas minerais pode 
ser autorizada, a partir da recuperação de área de igual dimensão, de outra 
exploração  licenciada ou de outra área degradada, dentro da área do 
POPNSAC."  

 
A área proposta para recuperação, para cumprir o exigido no ponto anterior, será 
apresentada pelo proponente posteriormente, em sede de pedido de licenciamento. 
 
No ponto 4 do artigo 27.º do PDM de Porto de Mós é referido o seguinte:  
 

�  "A instalação das explorações de massas minerais só pode ser 
autorizada quando enquadrada em Áreas de Recursos Geológicos Potenciais." 

 
De acordo com dados apresentados no Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de 
Pedreiras de Cabeça Veada da autoria da empresa Visa -  Consultores de Geologia 
Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., verifica-se que a área do Projeto Integrado 
do núcleo de exploração de pedreiras de Cabeça Veada integra-se, em Áreas de 
Recursos Geológicos Potenciais. 
 
De acordo com artigo 36.º do Regulamento do PDM as Áreas de Recursos Geológicos 
Potenciais são áreas onde se verifica a existência de recursos geológicos cuja 
exploração é viável sempre que permitida na categoria de espaço abrangida. 
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Sobre as Áreas de Recursos Geológicos Potenciais é ainda referido que, sem prejuízo 
da regulamentação própria das categorias de espaço abrangidas por esta delimitação, 
não sendo permitidas atividades e ocupações que ponham em risco os recursos 
geológicos existentes e a sua exploração futura.  
 
Ainda de acordo com o Regulamento do PDM, em Áreas de Recursos Geológicos 
Potenciais deverá ser dada prioridade às intenções de instalação de explorações de 
massas minerais em zonas não sensíveis e/ou condicionadas do ponto de vista 
ambiental. É ainda estipulado que até que surjam pretensões para a instalação de 
explorações de massas minerais nestas áreas, e após a sua exploração e 
recuperação paisagística, se aplica o disposto para as categorias de espaço 
abrangidas por esta delimitação. 
 
 
21. Da mesma forma, carece de demonstração a compatibilidade da atividade 
extrativa com a Estrutura Ecológica Municipal definida na Planta, tendo em 
atenção as disposições constantes do artigo 77.º do Regulamento;  
 
A área em estudo encontra-se classificada como Estrutura Ecológica Municipal. A 
Estrutura Ecológica Municipal 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 dos espaços rurais e 
urbanos."   
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Figuras 17. Carta de Ordenamento - classificação e qualificação do solo para a área 
em estudo. (Ver cartas n.ºs 8.1a e 8.1b em ANEXOS 1, a escala adequada).   
 
Segundo o Regulamento do PDM, a Estrutura Ecológica Municipal deve garantir as 
seguintes funções:  
 
a) Preservar os maciços rochosos e habitats rupícolas associados;  
b) Preservar grutas e algares;  
c) Proteger as áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a 
conservação da flora autóctone;  
d) Salvaguardar a função produtiva agrícola do vale do rio Lena;  
e) Proteger e regular a circulação hídrica do sistema cársico do Planalto de S. 
Mamede, do Planalto de Santo António, e do poldje de Minde;  
f) Proteger os corredores ecológicos e a manutenção em rede dos corredores 
ecológicos secundários.  
 
No âmbito da Estrutura Ecológica Municipal devem ser ainda preservados os 
elementos de paisagem como as estruturas tradicionais associadas à atividade 
agrícola (eiras, poços, cisternas, tanques, noras, moinhos, muros de pedra) e as sebes 
de compartimentação da paisagem; a preservação das galerias ripícolas e a proteção 
da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola. 
 
No ponto 3 do artigo 77.º do Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós as ações 
interditas na Estrutura Ecológica Municipal sendo:  
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a) Substituição de povoamentos florestais de espécies autóctones por plantações 
florestais intensivas;  
b) Alterações do coberto vegetal arbóreo e arbustivo autóctone nomeadamente 
bosques constituídos por Quercus faginea, Quercus rotundifolia e Quercus suber e 
matos constituídos por vegetação calcícola e rupícola, exceto em operações silvícolas 
de manutenção.     
 
Considera-se que a atividade extrativa em estudo é compatível com a Estrutura 
Ecológica Municipal, uma vez que se tem tido o cuidado de garantir as funções 
anteriormente referidas, bem como, as ações que são interditas na Estrutura Ecológica 
Municipal.  
 
 
22. Relativamente aos contentores para as instalações sociais e de apoio à 
exploração, apesar do seu carácter aparentemente móvel, deverá ser fornecida 
informação sobre as respetivas áreas e ser demonstrado que aqueles não serão 
instalados em áreas classificadas como Alta Perigosidade de Incêndios 
Florestais, definida na Planta de Ordenamento/Áreas de Risco ao Uso do Solo;  
 
O conceito de edificação constante do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro com as alterações subsequentes 
defina que Edificação, é "a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, 
ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana, 
bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com carácter de 
permanência".  
 
Convém esclarecer que o carácter de permanência, nos termos do 3 do artigo 2.º 
"Conceito de prédio" do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 
D.L. 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação significa - "Presume-se o 
carácter de permanência quando os edifícios ou construções estiverem assentes do 
mesmo local por um período superior a um ano".         
 
Os contentores relativos aos anexos - instalações sociais e de apoio possuem uma 
área de cerca de 40,50 m2.  
 
Tal como se pode verificar pela Planta de Ordenamento/Áreas de Risco ao Uso do 
Solo, figura seguinte, os contentores para as instalações sociais e de apoio não serão 
instalados em áreas classificadas como Alta Perigosidade de Incêndios Florestais.  
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Figuras 18. Carta de Ordenamento/Áreas de Risco ao Uso do Solo, para a área em 
estudo. Ver cartas n.ºs 8.2a e 8.2b em ANEXOS 1, a escala adequada.                

localização dos 
anexos - instalações 

sociais e de apoio 
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23. Relativamente à condicionante Reserva Ecológica Nacional (REN), cuja 
delimitação para a área do município de Porto de Mós foi aprovada pela Portaria 
n.º 30/2016, de 23 de fevereiro, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM (...) Contudo, 
apesar de mencionada, deverá ser efetivamente quantificada a distância entre a 
base de corta e o nível estimado do aquífero subjacente;  
 
De acordo com os valores apresentados na situação de referência, o nível freático 
encontra-se a cota de 190 m, pelo menos 185 m abaixo da cota prevista para o piso 
base de exploração, que se situará na cota 375 m.  
 
A distância entre as cotas de exploração e do nível freático, cerca de 185 m, 
conjugada com as medidas de minimização e proteção  previstas no projeto da 
pedreira em estudo permite assegurar que a exploração da pedreira não contribuirá 
para a diminuição da qualidade das águas subterrâneas.  
 
Estas medidas de minimização passam pela adequada manutenção do estado de 
limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas de drenagem; a 
gestão adequada das pargas que albergam os solos de cobertura decapados nas 
fases preparatórias dos trabalhos de extração; o desmantelamento, segundo as 
normas que constam no Plano de Desativação, de todas as estruturas associadas a 
atividade; a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, maquinas e 
equipamentos presentes em obra, sendo mantidos registos atualizados dessa 
manutenção e/ou revisão por equipamento de acordo com as especificações do 
respetivo fabricante; a implementação de sistemas de drenagem perimetral das aguas 
pluviais, de forma a minimizar o transporte de materiais finos para as zonas de 
exploração e a manutenção e revisão periódica da fossa séptica estanque.  
   
 
- No que respeita ao cumprimento do requisito constante da alínea d) Novas 
explorações ou ampliação de explorações existentes, do item VI - Prospeção e 
exploração de recursos geológicos do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 
dezembro, apesar de referido que irá ser assegurada a drenagem dos terrenos 
confinantes, deverá tal intenção ser traduzida em peça desenhada;   
 
O projeto prevê a instalação, sempre que necessário, de valas de drenagem periférica, 
o que permite a drenagem dos terrenos confinantes, pelo que se considera cumprido 
alínea d) do ponto VI do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.   
 
Em ANEXOS 7 apresenta-se o Plano de Pedreira reformulado, onde em anexo se 
apresenta a respetiva Peça Desenhada a ilustrar a situação anteriormente 
mencionada. 
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- Deverá informar-se se será necessária a criação de novos acessos fora da área 
da pedreira e nesse caso enquadrar os mesmos no RJREN e demonstrar o 
cumprimento dos requisitos aplicáveis da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 
dezembro;  

 
Não será necessária a criação de novos acessos fora da área da pedreira, irá 
privilegiar-se os acessos já existentes.       
 
 
- Deverá ainda ser demonstrado que a recuperação paisagística da pedreira 
mediante a reflorestação das áreas onde a exploração vá sendo concluída e 
zonas limítrofes, dá cumprimento ao Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Porto de Mós;  
 
De acordo com o extrato da Planta de Perigosidade do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios, disponibilizada no Município de Porto de Mós, a área a 
licenciar encontra-se classificada maioritariamente como "Áreas com Perigosidade de 
Incêndios Florestais Alta", possui ainda partes da área a licenciar classificada como 
"Áreas com Perigosidade de Incêndios Florestais Muito Alta e Média". 
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Figuras 19. Carta de Perigosidade - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Porto de Mós, para a área em estudo. Ver cartas n.ºs 65 em ANEXOS 1, 
a escala adequada.  
 
As Áreas com Perigosidade de Incêndios Florestais Alta e Muito Alta correspondem a 
áreas onde há maior probabilidade de ocorrência de incendio florestal. Nestas áreas 
são interditas o vazamento de entulhos, lixo ou sucata, a nova edificação. São 
permitidas as reconstruções de edifícios. Contudo, desta classificação, não resulta 
qualquer restrição ao Projeto.  
 
A solução de recuperação ambiental e paisagística preconizada para a área do Projeto 
é a reabilitação, contemplando a recuperação das áreas afetadas pelas intervenções 
associadas à exploração do recurso mineral.  
 
A reabilitação pressupõe uma recuperação das funções e processos naturais dentro 
do contexto da perturbação, isto é, assume a afetação produzindo um ecossistema 
alternativo compatível com a envolvente, cuja recriação se pode aproximar em maior 
ou menor escala do estado ideal (situação clímax).  
 
No caso, o PARP procura 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, pelo que se considera que se encontra de acordo com o 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS E MONITORIZAÇÃO 
 
 

24. Para as fases preparatória e de exploração, são referidos impactes positivos, 
associados à criação de emprego (direto e indireto), ao aproveitamento de 
recursos e à dinâmica económica (página 268), diretos, temporários, certos, 
reversíveis, de magnitude elevada, muito significativos e muito cumulativos 
(página 270), mas falta a demonstração inequívoca de que esta classificação se 
ajusta ao caso em apreço;  
 
Nesta fase existem uma série de ações do projeto suscetíveis de provocar impactes, 
as quais estão associadas com as diferentes etapas da atividade, desde a extração 
até à expedição do produto final. As ações associadas à fase de exploração do 
recurso, designadamente a desmatação e decapagem, desmonte, esquartejamento, 
remoção e expedição, terão como principais impactes positivos a criação de emprego 
para os diferentes intervenientes no processo extrativo.  
 
O funcionamento da pedreira em estudo induz impactes positivos, que podem ser 
sistematizados em torno de três grandes aspetos:  
 

�  Efeitos diretos, associados à continuação do funcionamento das 
pedreiras atualmente em laboração no núcleo de Cabeça Veada, concretamente 
postos de trabalho que existem, valor acrescentado gerado na região, receitas 
em taxas e impostos geradas e entregues à administração pública local;  
 
�  Efeitos indiretos sobre outros setores de atividade que a este ramo 
fornecem inpts produtivos ou serviços de apoio: fornecedores de água e 
eletricidade, empresas que efetuam o transporte de matérias-primas, 
subprodutos e produtos finais, revendedores de combustível, empresas de 
reparação e conservação, concessionários de bares e refeitórios, empresas de 
segurança e limpeza, entre outros fornecedores de outros serviços de apoio às 
empresas;  
 
�  Efeitos induzidos mais genéricos sobre o tecido económico e produtivo 
local e regional: por exemplo, pelo facto de se criarem postos de trabalho que 
induzirão depois receitas/atividades através da sua distribuição, ou receitas 
fiscais, pelo incremento dos rendimentos, o que implica que haja uma maior 
procura, pois é maior o rendimento disponível na região.   

     
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 (3 postos de 
trabalho) e indiretos (diversos, de difícil contabilização)) e polarizador de diversidade 
das atividades económicas locais e regionais, e mesmo nacionais uma vez que grande 
da produção do calcário ornamental tem como destino a exportação, em bloco ou após 
transformação do calcário ornamental tem como destino a exportação, em bloco ou 
após transformação.  
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Neste sentido, os impactes resultantes desta atividade são evidentemente positivos. 
Convém ainda realçar que o funcionamento da pedreira induz mais-valias que 
revertem a favor da região (impostos, salários, entre outros), o que contribui para 
aumentar a magnitude do impacte positivo induzido sobre este descritor.  
 
Em síntese, os impactes cumulativos do projeto em apreço, ao nível socioeconómico, 
são na sua generalidade positivos, sendo muito significativos à escala regional e local 
no que concerne à criação de emprego direto e indireto, contribuindo eficazmente para 
a diversificação do tecido económico local e regional. 
  
 
25. Quanto à fase de desativação e de recuperação, são referidos impactes 
negativos, diretos, permanentes, prováveis, reversíveis, de magnitude elevada, 
muito significativos e muito cumulativos (página 270), também sem 
fundamentação apropriada;  
 
Os únicos impactes negativos que se anteveem junto da socioeconomia local 
ocorrerão aquando do encerramento da pedreira, com a redução do número de postos 
de trabalho, quer dos que estão diretamente ligados à pedreira, quer dos que se 
encontram ligados indiretamente.  
 
Nesta fase os impactes que se verificarão neste descritor serão os inerentes à 
desmobilização da mão-de-obra, associado à diminuição do consumo de recursos e 
matérias-primas subsidiárias à exploração, situação que se irá refletir na economia 
local e regional.  
 
Salienta-se, ainda, que as atividades de recuperação paisagística e de gestão 
ambiental consignadas no Plano de Pedreira irão gerar igualmente impactes positivos 
significativos, ao nível da criação de empregos, direta ou indiretamente, ligados à área 
do ambiente. 
 
A desativação das pedreiras gera ainda impactes positivos pouco significativos, uma 
vez que ao cessar a atividade concluir-se-á também a emissão de ruídos e poeiras, 
entre outros.  
 
 
26. Não são previstas quaisquer medidas, que neste caso poderiam assumir a 
natureza de recomendações para a maximização dos impactes positivos, a 
ponderar;  
 
São recomendadas as seguintes medidas de minimização que maximizam os 
impactes positivos:  
 

�  Rentabilizar o recurso geológico contido nos seus terrenos, 
compatibilizando a prática de exploração com a proteção e preservação do 
ambiente;  
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�  Fazer acompanhar o crescimento da "empresa" pela criação de novos 
postos de trabalho e por investimento na região;  
 
�  Privilegiar a contratação de trabalhadores locais;  
 
�  Adquirir bens e serviços na região;  
 
�  Implementar ações de formação profissional dirigidas para a 
especificidade da indústria extrativa, adotando programas baseados em práticas 
de socialização que elevem a qualificação profissional dos trabalhadores e 
proporcionem a sua efetiva integração. 
 

27. É apresentado um subcapítulo referente a impactes cumulativos (páginas 
338 a 340, mas a parte respeitante à socioeconomia é muito superficial, entre 
outras razões por não ter sido descrito o conjunto de pedreiras envolventes, não 
obstante a existência de um estudo integrado;   
 
De seguida, apresenta-se o subcapítulo referente a impactes cumulativos, mencionado 
no EIA, o qual foi reformulado e ao qual se julga atender ao solicitado. 
 
A identificação dos impactes cumulativos é realizada em determinada área geográfica 
e temporal, determinando-se os impactes diretos e indiretos decorrentes da 
exploração da pedreira, analisando-se os projetos, infraestruturas e ações existentes e 
previstos e identificando-se os recursos, ecossistemas e populações que podem ser 
afetadas. Em função da sua atuação em conjunto, avalia-se quais destes efeitos são 
significativos.  
 
Os impactes associados à presença de pedreiras na envolvente relacionam-se com a 
emissão de ruídos, vibrações e poeiras. No que se refere à potencial afetação das 
populações residentes na envolvente e sobre as infraestruturas existentes considera-
se que no contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente, não se 
preveem impactes cumulativos significativos, em nosso entendimento, com a  
exploração da pedreira em questão, uma vez que esta não originará um acréscimo 
relevante no atual fluxo de tráfego de pesados.  
 
Dos descritores analisados, aqueles que deverão assumir um carácter cumulativo 
serão: 
 

� Ruído Ambiental; 
� Qualidade do Ar; 
� Vias de Comunicação e Tráfego; 
�   Paisagem; 
�   Biologia e Ecologia; 
�   Aspetos Sociais e Económicos; 
�   Geologia e Geomorfologia; 
�   Pedologia; 
�   Recursos Hídricos. 
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Ao nível do ruído ambiental e qualidade do ar, será expectável um incremento dos 
parâmetros, não se prevendo, porém, incomodidade sensível para as povoações mais 
próximas, considerando o teor dos relatórios técnicos setoriais.  
 
Tratando-se de uma atividade que se desenvolve numa área de proliferação de 
indústrias extrativas nos últimos anos, envolvendo a utilização de métodos e 
equipamentos suscetíveis de gerar ruídos, os valores das medições poderão sofrer 
aumento, embora se pense que não ultrapassarão o valor limite estipulado por lei.   
 
Ao nível paisagístico, é de esperar uma contribuição para a degradação da qualidade 
visual, proveniente da destruição do coberto vegetal. Deste modo, a grande maioria 
dos impactes paisagísticos cumulativos são gerados durante a fase de exploração.  
 
Este impacte é classificado como muito significativo mas, na sua quase totalidade, 
minimizáveis com a aplicação de ações de recuperação paisagística. Após o término 
das pedreiras, o impacte gerado será atenuado, podendo mesmo chegar a eliminar-se. 
Sendo assim, os impactes cumulativos gerados com a implementação do PARP, serão 
muito significativos e de magnitude elevada.     
 
Ao nível dos recursos hídricos, conforme foi abordado no EIA, a área a licenciar não 
interceta nenhuma linha de água superficial de escoamento perene. No entanto, a 
existência de outras pedreiras na zona em estudo poderá implicar alterações 
qualitativas nas linhas de água nas proximidades. 
 
Poderá existir risco de derrames acidentais de combustíveis e lubrificantes, 
provenientes das operações de manutenção de viaturas, máquinas e equipamentos, 
assim como será previsível o incremento do transporte e arrastamento de materiais e 
partículas sólidas em suspensão, ou mesmo de hidrocarbonetos, sobretudo nos 
períodos de maior precipitação, este risco ambiental poderá originar impactes 
ambientais negativos, diretos e muito significativos, caso não se adotem as 
necessárias medidas ao nível da gestão de resíduos, mencionadas no EIA.  
 
Por outro lado, no referente aos recursos hídricos e qualidade das águas, com 
especial destaque para os recursos hídricos subterrâneos, salienta-se que, apesar de 
se estar em presença de uma área extremamente intervencionada pela exploração de 
pedreiras, de acordo com os levantamentos efetuados no âmbito da caracterização da 
situação de referência, mencionado em pontos anteriores, o nível freático situa-se a 
quase 200 metros de profundidade relativamente às cotas de terreno, pelo que se 
considera que os potenciais impactes cumulativos terão pouca expressão. 
 
De facto, face às características das pedreiras em causa, de rocha ornamental, as 
potenciais contaminações relacionam-se com situações acidentais coincidentes ou 
comunicantes, no pior cenário, com a presença de algares de grande profundidade, 
que atinjam o nível freático.  
 
Esta situação acidental tem uma probabilidade muito reduzida, o que contribui para 
que se considere que os potenciais impactes cumulativos serão pouco significativos, 
não sendo expectável que exista qualquer tipo de impacte sobre captações públicas 
ou privadas licenciadas. 
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No descritor biologia e ecologia serão expectáveis impactes cumulativos ao nível da 
destruição da vegetação representativa das associações vegetais dominantes, como 
consequência da abertura das frentes de desmonte, deposição de terra e instalação 
de estruturas de apoio. 
 
É expectável a destruição de habitats para fauna com consequente êxodo de 
espécies, resultante, quer da abertura de frentes e acessos para transporte de 
materiais, embora não se tratar de zona com especial interesse ao nível da 
conservação. 
 
Sendo ainda, previsível um incremento da deposição de partículas sobre a vegetação 
que rodeia as vias de circulação, quer sejam estradas municipais ou estradas 
nacionais, devido à circulação de grande quantidade de máquinas e veículos 
associados à laboração de pedreiras nas proximidades.  
 
Aspetos Sociais e Económicos 
 
A pedreira em estudo insere-se no Projeto Integrado do núcleo de pedreiras de 
Cabeça Veada esta por sua vez, insere-se no Parque Natural da Serra de Aire e 
Candeeiros (PNSAC) e no Sítio da Rede Natura 2000 com o mesmo nome. Para além 
do núcleo de pedreiras de Cabeça Veada, na área do PNSAC localizam-se ainda os 
núcleos de exploração de pedreiras do Pé da Pedreira, de Portela das Salgueiras, de 
Moleanos e do Codaçal.  
 
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.  
 
Deste modo, é 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 (chapa, ladrilho, etc.). 
Também o calcário industrial, após a produção de cal, é, parcialmente, exportado. 
Neste sentido, os impactes resultantes desta atividade são evidentemente positivos.   
 
A atividade extrativa é de grande importância para a base económica local e para o 
sustento de múltiplas famílias que dependem desta atividade. Os núcleos de pedreiras 
apresentam-se relativamente confinado em termos territoriais, pelo que os impactes 
negativos gerados pela atividade como o ruído e a qualidade do ar se encontram 
igualmente confinados.   
 
O bem-estar das populações cujos aglomerados populacionais são atravessados 
pelas vias de comunicação, utilizadas para a circulação dos camiões de transporte de 
matéria-prima, são aquelas que, mais significativamente, poderão ser afetadas pelas 
ações do normal funcionamento das atividades extrativas, caso não se adotem 
algumas medidas.  
 
No contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente, não se preveem 
impactes cumulativos significativos, em nosso entendimento, com a implementação do 
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projeto de exploração da pedreira, uma vez que esta não originará um acréscimo 
relevante no atual fluxo de tráfego de pesados.  
 
Aspetos como a formação de poeiras e libertação de gases de combustão de motores, 
o ruído, e o tráfego pesado nas vias de circulação que servem as explorações 
industriais, constituem-se como os impactes cumulativos negativos significativos. 
 
Em suma, os impactes cumulativos ao nível socioeconómico são na sua generalidade 
positivos, tendo algum significado à escala local no que concerne à manutenção de 
emprego direto, contribuindo igualmente para a diversificação e reforço do tecido 
económico local e regional. 
 
 
28. Parece faltar uma matriz de impactes para as fases de preparação, 
exploração e desativação, embora haja, no Plano de Pedreira, de 2013 (páginas 
27 a 29 e páginas 31 a 33) uma tentativa de sistematização de impactes e de 
medidas de minimização, a qual deverá ser transposta para o RS;   
 
Em ANEXOS 4 apresentam-se as matrizes de impactes para a fase preparatória, fase 
de exploração e fase de desativação, ao qual se julga atender ao solicitado.  
 
De seguida, transpõe-se a sistematização de impactes e de medidas de minimização 
apresentadas nas páginas 27 a 29 e páginas 31 a 33 do Plano de Pedreira de 2013.         
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QUADROS RESUMO DOS IMPACTES AMBIENTAIS/MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Os impactes da exploração sobre o meio ambiente não serão significativos desde que se cumpram as indicações e as medidas previstas que se resumem 
no quadro seguinte: 
 

Quadro 15. Impactes sobre o sistema biofísico e medidas de mitigação. 

Ação Clima Solo Geologia Fauna Flora Paisagem 

Impacte 

Sem 
incidências 
prejudiciais. 

Remoção do solo, por 
decapagem da zona de 
exploração. 

Remoção da rocha calcária 
Afastamento temporário da 
fauna da zona de 
exploração. 

Remoção do coberto 
vegetal da zona de 
exploração, parque de 
blocos e da escombreira. 

Impacte visual negativo da 
escavação, parque de 
blocos e escombreira sobre 
a paisagem. 

Atenuação 

Reconstituição posterior dos 
solos com terras 
provenientes das pargas de 
solos. 

Substituição parcial da 
rocha extraída por detritos/ 
escombros inertes. 

Repovoamento natural da 
fauna depois da 
reconstituição do 
ecossistema local. 

Reconstituição faseada do 
coberto vegetal no decurso 
da recuperação. 

Modelação do terreno por 
enchimento da escavação 
com detritos/escombros, 
reconstituição do solo e do 
coberto vegetal. 
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Quadro 16. Impactes sobre o ambiente e sua atenuação. 

Ação Recursos hídricos Qualidade do ar Ruído Ambiental Vibrações Detritos sólidos inertes 

Impacte 

 

A actividade não tem 
incidências prejudiciais neste 
tipo de recursos. 

 

Emissão de poeiras para a 
atmosfera nos períodos secos, 
principalmente no Verão. 

 

Emissão de ruídos em todas as 
tarefas da exploração: 

Perfuração, desmonte e 
transporte de blocos. 

 

Produção de vibrações fracas e 
superficiais. 

 

Impactes produzidos por dois 
tipos de detritos sólidos inertes: 

“Terras” resultantes da 
decapagem dos solos e 
“escombros” provenientes da 
actividade de exploração. 

Atenuação 
e/ou 

Precaução 

 

 

 

Acondicionamento adequado 
dos óleos usados. 

 

 

 

Regas frequentes das 
serventias e dos outros locais 
de circulação de viaturas. 

 

Instalação de barreiras 
acústicas (adensamento da 
vegetação na zona de defesa). 

Restrição do uso dos 
equipamentos mais ruidosos 
como os martelos pneumáticos, 
quando possível. 

 

 

 

Manutenção dos equipamentos 
em bom estado, segundo as 
normas comunitárias. 

 

As terras são preservadas em 
“pargas de solos” e os 
“escombros” são acumulados 
na escombreira para futura 
utilização na modelação da 
cavidade. 
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Quadro 17. Impacte sobre a economia regional e o território. 

A pedreira e o uso do solo e o ordenamento do território 
A exploração e sua interferência nas atividades 
económicas da região 

Impacte sobre as vias de acesso 

 

1. A pedreira localiza-se na U23 - Área de Indústria 
Extrativa de Cabeça Veada. 

 

1. Indústria de extracção e de transformação de rochas, 
atividades agrícolas e pecuárias diversas, turismo e 
comércio. 

 

1. A produção da pedreira destina-se principalmente ao 
mercado interno. O produto comercial é enviado para 
os diferentes destinos em camiões pesados, ao ritmo 
de um a dois camiões/dia realizando uma a duas 
cargas/dia. 

 

2. A exploração da pedreira não interfere negativamente no 
uso do solo e/ou no ordenamento do território. 

 

2. A pedreira está distante dos centros urbanos e por isso a 
sua actividade não interfere negativamente com a vida 
quotidiana dos residentes e/ou visitantes. 

 

2. A actividade da pedreira não afetará de modo 
significativo a circulação de viaturas na rede viária 
local. 

3. O local onde se encontra a pedreira será recuperado no 
final da exploração, de acordo com o plano ambiental de 
recuperação paisagística, aumentando a sua aptidão 
para outros tipos de actividade, inclusive a florestal. 

 

3. Contribuirá com a sua quota-parte para o 
desenvolvimento económico regional. 
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Quadro 18. Resumo dos Impactes Ambientais e Medidas Mitigadoras – 1ª Fase – 
Abertura. 

Primeira Fase – Abertura 

Impacto Fonte de emissão Efeito Intensidade Medidas 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
o

 A
r 

Movimento de solo. 
Deposição de poeiras na 

folhagem e solo das zonas 
envolventes. 

Moderada 
- Adensamento da vegetação 

nas zonas de defesa; 
- Cortina Arbórea. 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
a

 
Á

g
u

a
 

_____ _____ _____ _____ 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
o

 s
o

lo
 

Decapagem da parte 
superior do solo. 

Perda do solo. 
Muito 

significativa 

Acumulação das terras em 
Pargas de Solos para a 

posterior recuperação das 
zonas exploradas. 

N
ív

e
l 

d
e 

ru
íd

o
 

Máquinas em movimento. 

Incómodo dos 
trabalhadores, e população 

Moderada Uso de protectores auriculares 

Afastamento da fauna. Significativa 
- Adensamento da vegetação 

nas zonas de defesa; 
- Cortina arbórea. 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

c
é

n
ic

a 

Actividade extractiva. 
Destruição da qualidade 

visual da paisagem da área 
a explorar. 

Significativa 

- Adensamento da vegetação 
nas zonas de defesa com 

pinheiros bravos; 
- Cortina arbórea. 

F
a

u
n

a
 e

 
F

lo
ra

 

Actividade extractiva. 
Redução do número de 

espécies. 
Significativa Reconstituição progressiva. 
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Quadro 19. Resumo dos Impactes Ambientais e Medidas Mitigadoras – 2ª Fase – 
Exploração. 

Segunda Fase – Exploração 

Impacto Fonte de Emissão Efeito Intensidade Medidas 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
o

 A
r 

- Perfuração com martelo 
“pneumático; 

- Movimento das máquinas 
de pneus e de rastos; 

- Levantamento de poeiras; 
- Aparecimento de gases; 

- Incómodo dos 
trabalhadores; 

- Perturbação da fauna e 
flora local. 

Muito 
Significativa 

- Uso de máscara; 
- Adensamento da zona de 

defesa; 
- Rega do terreno por 

aspersão de água 
(principalmente durante o 

tempo seco); 
- Cortina arbórea; 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
a

 Á
g

u
a 

Óleos provenientes de 
máquinas da exploração. 

Contaminação das águas e 
dos solos. 

Significativa 

- Como precaução, recolha 
dos óleos usados em 

recipientes próprios por 
firmas licenciadas; 

N
ív

e
l 

d
e 

ru
íd

o
 

- Equipamentos desmonte, 
carga/transporte 

- Ruído local diurno <65 dB 
(A); 

- Ruído local nocturno <55 
dB (A); 

- Perturbação de fauna. 

Pouco 
significativa 

- Uso de auriculares; 
- Redução do uso do “martelo” 

pneumático; 
- Adensamento da vegetação 

na zona de defesa; 
- Cortina arbórea. 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

c
é

n
ic

a 

Actividade extractiva. 

- Parcial destruição da 
paisagem; 

- Impacte visual decorrente 
da exploração em 

degraus. 

Muito 
Significativa 

- Adensamento da vegetação 
na zona de defesa nos 

principais pontos de vista; 
- Cortina arbórea. 

Empoeiramento do solo e 
vegetação envolvente. 

Significativa 

- Proteção dos solos 
envolventes contra poeiras, 

por meio de cortinas de 
vegetação; 

- Reconstituição da paisagem 
nas áreas já exploradas. 

F
a

u
n

a
 e

 
F

lo
ra

 

Actividade extractiva. 
Perturbação da fauna e 

flora. 
Muito 

Significativa 
Reconstituição da paisagem 

nas áreas já exploradas. 
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Quadro 20. Resumo dos Impactes Ambientais e Medidas Mitigadoras – 3ª Fase – 
Encerramento. 

Terceira Fase – Encerramento 

Impacto Fonte de Emissão Efeito Intensidade Medidas 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
o

 A
r 

_____ _____ _____ _____ 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
a

 
Á

g
u

a
 

_____ _____ _____ _____ 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

d
o

 s
o

lo
 

_____ _____ _____ 
Enchimento e total cobertura 
das áreas exploradas com 

detritos e terra viva. 

N
ív

e
l 

d
e 

ru
íd

o
 

Equipamento de transporte 

- Ruído local diurno <65 dB 
(A); 

- Ruído local noturno <55 dB 
(A); 

- Perturbação de fauna. 

Significativo. Uso de auriculares. 

Q
u

a
li

d
a

d
e 

c
é

n
ic

a 

_____ _____ _____ 
Recuperação da paisagem 

por restabelecimento do 
coberto vegetal. 

F
a

u
n

a
 e

 
F

lo
ra

 

_____ _____ _____ Plantação. 
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29. Esclarecer qual o número de fossas que está previsto, uma vez que na 
página 293 é feita referência a "manutenção periódica das fossas sépticas que 
irão receber os efluentes das instalações sociais";  
 
Na página 293 do Relatório Síntese foi feita a referência a "manutenção periódica das 
fossas sépticas que irão receber os efluentes das instalações sociais", mas deve ser 
considerada lapso, uma vez que só está prevista uma fossa séptica estanque.  
 
 
30. Avaliar os impactes, quer na quantidade quer na qualidade, tendo em conta a 
vulnerabilidade do aquífero subjacente e as suas características 
hidrogeológicas; 
 
Do ponto de vista da afetação quantitativa das águas subterrâneas é de referir o 
seguinte:  
 

�  Pelo exposto no ponto 17 do presente Aditamento não se prevê que as 
profundidades de desmonte das pedreiras intersectem a superfície piezométrica 
estimada;  

�  A exploração dos dois furos de captação conhecidos e diretamente 
relacionados com a atividade extrativa da Área de Indústria Extrativa de Cabeça 
Veada, apesar dos rebaixamentos de nível compreendidos entre 60 e 140 m 
necessários à obtenção de caudais diminutos, respetivamente de cerca de 2 e 
0,5 L/s, não deverá, apenas per si, causar interferência significativa nas reservas 
hídricas subterrâneas e na produtividade de outras captações, em particular das 
nascentes temporárias situadas a jusante;  

�  Haverá sempre alguma interferência na recarga do aquífero e na 
circulação subterrânea por destruição do epicarso e de eventuais estruturas 
cársicas com conexão à zona saturado do aquífero, o que constituirá um impacte 
negativo, pouco significativo.  

 
Do ponto de vista da afetação qualitativa das águas subterrâneas, salienta-se:  
 

�  Com base nos dados apresentados no Projeto Integrado do Núcleo de 
Exploração de Pedreiras de Cabeça Veada da autoria da empresa Visa -  
Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A, verifica-se 
que as amostras colhidas nos furos de captação situados no interior da Área de 
Indústria Extrativa de Cabeça Veada, além das características físico-químicas 
típicas de circulação em meio carbonatado, evidenciaram, no caso do furo SC, 
alguma contaminação por óleos e gorduras, bem como por hidrocarbonetos 
totais e ainda por colónias microbiológicas (Coliformes totais e Escherichia coli). 
A amostra relativa a “águas altas” do mesmo furo (Cabeça Veada SC) evidencia 
ainda uma concentração de Alumínio (Al) superior ao valor paramétrico legal; 
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�  Os casos de contaminação (óleos e gorduras, hidrocarbonetos totais e 
colónias microbiológicas) resultam, muito plausivelmente, de práticas ou 
descuidos relacionados com atividade extrativa ou com a 
construção/manutenção do furo e respetivo equipamento e tubagem. A 
concentração “anómala” de Al acompanhado de uma concentração de Ferro (Fe) 
relativamente elevada poderá ser devida a alguma influência das tubagens e 
equipamento do furo; 

�  Em caso de derrame acidental de quantidades apreciáveis de 
substâncias poluentes no interior da Área de Indústria Extrativa de Cabeça 
Veada que atinjam o meio hídrico subterrâneo, a propagação da contaminação 
deverá ocorrer segundo as tendências do sentido de escoamento subterrâneo, 
isto é, plausivelmente de N para S, não obstante outras direções preferenciais 
decorrentes de condicionalismos do meio cársico e estruturais;  

�  A diminuição da filtração e da capacidade de atenuação natural do meio 
de episódios de contaminação em consequência da remoção do solo de 
cobertura, ainda que este tenha espessuras reduzidas.   
 

De um modo geral, é sempre possível que possa ocorrer:  
 

�  O acréscimo das partículas em suspensão nas águas subterrâneas 
através da infiltração de águas/lamas com pó de serragem de blocos de rocha 
ornamental;  
 
�  A contaminação do aquífero por substâncias (lubrificantes, óleos e 
combustíveis) relacionadas com a maquinaria de extração, corte e transporte de 
blocos de rocha, além de contaminação microbiológica resultante do 
saneamento das instalações locais.  

 
 

31. Demonstrar, com base nos elementos solicitados no ponto 17, que a 
afetação de áreas de REN - Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de 
Aquíferos não compromete as seguintes funções: garantia da manutenção dos 
recursos hídricos subterrâneos renováveis e disponíveis e manutenção da 
qualidade da água subterrânea;  
 
1. a garantia da manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos.  
 
Na exploração da pedreira em estudo não se procederá ao tratamento e beneficiação 
do material explorado com recurso a água, pelo que as captações de água 
subterrânea ali existentes, não afetarão as disponibilidades de água do aquífero. As 
ações de exploração do maciço rochoso poderão aumentar, ainda que de forma pouco 
significativa, a taxa de infiltração das águas no período de exploração.  
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Por outro lado, a recuperação paisagística da pedreira contempla a deposição dos 
estéreis resultantes dos trabalhos de exploração e das terras de cobertura, de forma a 
combinar materiais inertes de diferentes granulometrias depositados em aterro e as 
terras vegetais (depositados nas pargas). 
 
Esta solução de recuperação tem como objetivo criar um terreno permeável que não 
impeça a normal infiltração das águas da chuva, permitindo a manutenção das taxas 
de recarga das formações aquíferas subjacentes.  
 
A área afetada pela exploração e consequente deposição de estéreis será, à escala do 
aquífero, bastante reduzida, pelo que se considera não existirem quaisquer impactes 
sobre a taxa de recarga do aquífero.         
 
2. A base da corta da pedreira em estudo será à cota 375 m, o que significa que se 
situará, no mínimo, a cerca de 185 m do nível freático que se identificou à cota 190 m.   
 
Esta distância, conjugada com as medidas de minimização e proteção previstas no 
projeto da pedreira permite assegurar que a exploração da pedreira não contribuirá 
para a diminuição da qualidade das águas subterrâneas.  
 
Estas medidas de minimização passam pela adequada manutenção do estado de 
limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas a criar na periferia 
das áreas de escavação, e dos acessos às zonas de trabalho; a gestão adequada das 
pargas que albergam os solos de cobertura decapados nas fases preparatórias dos 
trabalhos de extração; o desmantelamento, segundo as normas que constam no Plano 
de Desativação, de todas as estruturas associadas à atividade industrial; a 
manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 
presentes em obra, sendo mantidos registos atualizados dessa manutenção e/ou 
revisão por equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações 
do respetivo fabricante. 
 
A implementação de sistemas de drenagem perimetral das águas pluviais, de forma a 
minimizar o transporte de materiais finos para as zonas de exploração, medida que já 
se encontra incluída no Plano de Lavra; e a manutenção e revisão periódicas da fossa 
séptica estanque.    
 
 

32. Identificação, caracterização e avaliação dos impactes cumulativos do 
projeto em conjugação com outras atividades na área de estudo, no fator 
recursos hídricos;   
 
No referente aos recursos hídricos e qualidade das águas, com especial destaque 
para os recursos hídricos subterrâneos, salienta-se que, apesar de se estar em 
presença de uma área extremamente intervencionada pela exploração de pedreiras, 
de acordo com os levantamento efetuados no âmbito da caracterização da situação de 
referência, mencionado em pontos anteriores, o nível freático situa-se a quase 
duzentos metros de profundidade relativamente às cotas de terreno, pelo que se 
considera que os potenciais impactes cumulativos terão pouca expressão. 
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De facto, face às características das pedreiras em causa, de rocha ornamental, as 
potenciais contaminações relacionam-se com situações acidentais coincidentes ou 
comunicantes, no pior cenário, com a presença de algares de grande profundidade, 
que atinjam o nível freático.  
 
Esta situação acidental tem uma probabilidade muito reduzida, o que contribui para 
que se considere que os potenciais impactes cumulativos serão pouco significativos, 
não sendo expectável que exista qualquer tipo de impacte sobre captações públicas 
ou privadas licenciadas. 
 
 
33. Considerar a eventual reformulação das medidas de minimização dos 
impactes nos recursos hídricos subterrâneos, como resultado das avaliações 
solicitadas  nos pontos 30 e 31;   
 
No âmbito das medidas de mitigação de potenciais impactes negativos sobre a 
qualidade das águas subterrâneas, considerando as classes de vulnerabilidade à 
poluição do sistema cársico “muito alta” a “alta”, afigura-se necessária a 
implementação de planos de gestão dos resíduos, integrados nos planos de pedreira, 
que garantam o cumprimento generalizado das boas práticas respeitantes ao 
manuseamento e armazenamento de resíduos e efluentes produzidos, nomeadamente 
óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e 
condução a destinos finais apropriados.  
 
De entre outras medidas, destacam-se:  
 

�  Não efetuar qualquer tipo de manutenção de equipamentos que 
implique a produção de resíduos no interior das pedreiras;  
 
�  Os locais de armazenamento temporário de resíduos devem ser 
cobertos e impermeabilizados; 
 
�  As operações de abastecimento e de reposição de níveis de óleo da 
maquinaria afeta à exploração devem ser sempre efetuadas sobre tabuleiros 
metálicos de modo a evitar qualquer derrame;  
 
�  Aquando da interceção de estruturas cársicas ou respeitantes a planos 
de fratura durante o avanço da exploração, dever-se-ão implementar as 
seguintes medidas específicas: i) garantir que substâncias tóxicas como os 
hidrocarbonetos e os óleos (novos ou usados) se encontrem devidamente 
armazenados, em locais distantes de tais estruturas; ii) garantir a proteção física 
do acesso às estruturas cársicas, impedindo a introdução de resíduos ou objetos 
estranhos no seu interior; iii) desviar as águas industriais com elevado teor de 
sólidos em suspensão resultantes do corte de blocos de calcário, impedindo a 
sua infiltração através daquelas estruturas;  
 
�  Garantir que os efluentes de infraestruturas, tais como balneários e 
WCs, não atinjam quaisquer zonas ou estruturas de infiltração preferencial.  
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No que respeita à mitigação do impacte negativo sobre a quantidade dos recursos 
hídricos disponíveis, e atendendo à grande variação sazonal da produtividade dos 
aquíferos cársicos, os planos de gestão das pedreiras deverão contemplar a seguinte 
medida:  
 

�  Reutilizar, sempre que possível, a água necessária aos diferentes 
processos de extração e corte de blocos de calcário, de modo a minimizar os 
impactes sobre os volumes de água a captar e subsequentes rebaixamentos 
piezométricos.  

 
No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos nos Recursos hídricos 
subterrâneos, propõe-se que no enchimento parcial da área escavada, aquando da 
recuperação paisagística, a combinação dos materiais inertes depositados em aterro, 
dos solos vegetais (depositados nas pargas), e das “natas” resultantes do corte dos 
blocos, origine um terreno permeável que não impeça a normal infiltração das águas 
da chuva e consequente recarga das formações aquíferas subjacentes. 
 
Caso se verifique a obstrução total ou parcial das linhas de água na envolvente 
imediata da exploração resultante do arraste de terras ou finos, deverá proceder-se à 
sua limpeza imediata.  
 
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área interna da pedreira, de forma a evitar 
a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 
circulação de veículos e de equipamentos de obra.  
 
A velocidade dos veículos pesados, principalmente em vias não pavimentadas e na 
travessia de zonas habitadas deverá ser moderada, de forma a minimizar a emissão 
de poeiras.  
 
Deve ainda se ter em conta as medidas de minimização na Qualidade das águas 
subterrâneas:  
 

�  Caso seja necessário o bombeamento de água acumulada no fundo das 
cortas para linha de água adjacente, este deverá ser realizado com chupador 
junto à superfície da água para minimizar a presença de partículas em 
suspensão;  
 
�  Caso este procedimento se revele insuficiente, deverá ser projetado 
órgão de tratamento (ex. bacia(s) de decantação);  
 
�  Com uma periodicidade mínima anual (preferencialmente no mês de 
setembro antes do início da época das chuvas), deverá ser feita limpeza e 
encaminhamento dos finos acumulados nas áreas mais profundas das cortas 
e/ou áreas notoriamente de maior infiltração;  
 
�  Deverá ser dada formação específica aos colaboradores das várias 
pedreiras do Núcleo de Exploração, com periodicidade mínima anual, em 
questões hidrogeológicas pertinentes e relacionadas com a elevada 
vulnerabilidade à poluição das águas nos ambientes cársicos.  
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34. Apresentar proposta de eventual plano de monitorização da qualidade das 
águas subterrâneas e de medidas de gestão ambiental, tendo em conta o 
resultado das reavaliações de impactes para os recursos hídricos subterrâneos;  

 
O Plano de Monitorização apresentado como objetivo fornecer evidência objetiva 
sobre a eventual contaminação das águas subterrâneas. 
 
1. Locais e Frequência de Amostragem 
 
Locais de Amostragem:  
 
Colheitas das amostras de água deverão ser feitas na origem, na captação mais 
próxima da área a licenciar, neste caso, no Furo de Cabeça Veada SC, localizado na 
figura do ponto 17, do presente Aditamento.  
 
Frequência de Amostragem:  
 
Semestral (em cada ano sempre no mesmo mês, fevereiro - águas altas, setembro - 
águas baixas).  
 
O período de monitorização da qualidade da água subterrânea deverá ser efetuado 
durante a fase de exploração e 3 anos após a sua cessação.  
 
2. Parâmetros a Monitorizar  
 
Por forma a monitorizar a evolução da qualidade da água subterrânea ao longo do 
tempo, deverão ser analisados os seguintes parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos: cor, pH, SST (sólidos suspensos totais), condutividade, cobre, zinco, 
cloretos, sulfatos, fosfatos, cloro residual, alcalinidade, cálcio, sódio, potássio, 
pesticidas, CQO (carência química de oxigénio), oxigénio dissolvido, CBO5 (carência 
bioquímica de oxigénio a 5 dias), azoto total, azoto amoniacal, nitratos, fósforo total, E. 
Colei (Escherichia coli), Enterococos e salmonela.   
 
Em qualquer momento a listagem de parâmetros a monitorizar poderá ser alterada em 
função dos resultados obtidos e também de uma caracterização mais detalhada das 
operações realizadas e produtos utilizados em cada fase, a efetuar antes da 
implementação dos planos de monitorização. 
 
3. Métodos analíticos  
 
As técnicas laboratoriais, métodos analíticos e equipamentos necessários à realização 
das análises para os parâmetros que constam do Anexo I o Decreto-Lei n.º 236/98, de 
1 de agosto, devem estar de acordo com estipulado no Anexo III relativo aos Métodos 
analíticos de referência para águas superficiais do mesmo Decreto-Lei. 
 
A amostragem das águas subterrâneas deve ser realizada por empresa com 
acreditação para a mesma e as análises efetuadas por laboratórios acreditados para 
os métodos em causa.  
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4. Relatórios  
 
Devem ser entregues relatórios anuais à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Os 
Relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril, revogada 
pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.  
 
Em cada relatório deverá apresentada a seguinte informação: 
 

a) Apresentação dos dados qualitativos e qualitativos obtidos por campanha. 
 
b) Análise dos valores obtidos recorrendo também a ferramentas estatísticas 

robustas de maneira a compreender os processos envolvidos e estimar as tendências 
na evolução das concentrações. 

 
c) Comparação dos valores obtidos em diferentes campanhas de modo a que se 

obtenha uma variação das concentrações obtidas em função do tempo. 
 
d) Complementarmente à apresentação dos valores obtidos deverá feita uma 

descrição das condições climatológicas verificadas na altura da colheita das amostras 
e sua correlação com os resultados obtidos. 

 
e) No que respeita à qualidade da água, caso ocorra a violação dos normativos 

legais, deverá ser analisada a situação, de modo a averiguar, identificar e validar a 
origem do problema consoante a especificidade do parâmetro ou dos parâmetros em 
causa.  

 
Os critérios a ter em consideração na avaliação do problema são: 
 

�  A degradação da qualidade da água relativamente aos valores obtidos 
durante a caracterização da situação de referência, no caso dos parâmetros que 
já apresentam desconformidade relativamente aos valores legalmente 
estabelecidos. 
 
�  A degradação da qualidade da água relativamente aos valores 
estabelecidos na legislação acima referida no caso dos parâmetros que durante 
a caracterização da situação de referência se apresentavam em conformidade 
com essa legislação. 

 
Decorridos os primeiros dois anos de amostragem deverá proceder-se a uma 
reavaliação da situação no sentido de verificar a necessidade de continuar ou não com 
o presente plano de monitorização ou mesmo proceder à sua reformulação. 
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Medidas de gestão ambiental para os recursos hídricos subterrâneos  
 

Reforça-se a necessidade de dar cumprimento a medidas preventivas como: 
 

�  Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de 
drenagem pluvial, nomeadamente das valas a instalar na periferia das áreas de 
escavação, e dos acessos às zonas de trabalho;  
 
�  Uma gestão adequada das pargas que albergam os solos de cobertura 
decapados nas fases preparatórias dos trabalhos de extração;  
 
�  O desmantelamento, segundo as normas que constam no Plano de 
Desativação, de todas as estruturas associadas à atividade industrial.  

 
Serão adotadas as seguintes medidas de minimização tendo em vista a proteção da 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas:  
 

�  Será assegurada a manutenção e revisão periódicas de todas as 
viaturas, máquinas e equipamentos presentes em obra, sendo mantidos registos 
atualizados dessa manutenção e/ou revisão por equipamento (do tipo fichas de 
revisão) de acordo com as especificações do respetivo fabricante; 
 
�  Serão implementados sistemas de drenagem perimetral das águas 
pluviais, de forma a minimizar o transporte de materiais finos para as zonas de 
exploração, medida que já se encontra incluída no Plano de Lavra;  
 
�  Será assegurada a manutenção e revisão periódicas da fossa séptica 
estanque;  
 
�  Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de 
substâncias contaminantes (óleos e lubrificantes), todos os trabalhadores da 
pedreira encontram-se instruídos para que, caso se detete algum derrame, o 
responsável da pedreira será imediatamente avisado, o equipamento enviado 
para reparação e o solo contaminado é confinado, retirado e recolhido por 
empresa credenciada, a fim de ser processado em destino final apropriado.  

 
Na fase de desativação (encerramento), deverá ser assegurado que nas zonas de 
oficina e nas zonas destinadas ao armazenamento de lubrificantes não existirá 
contaminação do solo por quaisquer tipo de substâncias poluentes, sendo que, após a 
demolição, todos os materiais que tenham estado em contacto com essas substâncias 
serão separados e encaminhados para aterro controlado.   
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RESUMO NÃO TÉCNICO  
 
 

35. O novo RNT deverá respeitar e integrar todas as reformulações tidas como 
necessárias para o RS.  
 
Em ANEXOS 6 apresenta-se o RNT reformulado, ao qual se julga atender ao 
solicitado.  


