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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O documento agora apresentado para avaliação - conjuntamente com os restantes 
elementos complementares apresentados – constitui o Estudo de Impacte Ambiental 
(doravante designado por EIA) da pedreira de extração de calcário ornamental, 
denominada “PEDREIRA DO CADIMO” e pretende dar cumprimento à legislação em vigor 
sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 
                             
A principal legislação enquadrante na base do presente trabalho é o Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-
Lei n.º 47/2014, de 24 de março e posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 
de agosto, assim como ao disposto no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro que aprovam o 
regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 
 
O projeto visa avaliar os impactes ambientais - positivos e negativos - eventualmente 
decorrentes da possibilidade de licenciamento de uma área de extração de calcário 
ornamental (pedreira), arrendada pela empresa CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA DE 

MÁRMORES E GRANITOS, LDA (adiante designada por proponente). 
 
Os estudos apresentados pelo proponente visam contribuir para o desenvolvimento de 
uma atividade económica assumida de grande importância para a economia local e 
regional, a qual também deverá ser assente em princípios de sustentabilidade 
ambiental e de segurança de pessoas e bens. 
 
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO PROPONENTE 
 
O proponente procura com apresentação dos projetos de licenciamento da exploração, 
assegurar a sua existência futura, de um modo sustentável, no cumprimento da 
legislação em vigor e respeito pelo ambiente, salvaguardando os investimentos 
efetuados, inerentes à atividade de transporte de produtos em bruto e transformados 
de calcário, que tem vindo a desenvolver.   
 
O EIA foi elaborado para a CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁRMORES E GRANITOS, 
LDA, com sede na Rua do Lagar Novo n.º 18, freguesia de Serro Ventoso, concelho de 
Porto de Mós, distrito de Leiria, na qualidade de empresa que se dedica à extração e 
transformação de rocha ornamental, na área a licenciar, tendo solicitado à empresa de 
consultoria ECOPRISMA – ENGENHARIA E GESTÃO, LDA, a execução dos estudos 
exigíveis para o licenciamento de projetos desta natureza, designadamente, o Estudo 
de Impacte Ambiental. 
 
O projeto consiste no licenciamento de uma indústria extrativa de calcário ornamental, 
estando elaborado ao nível do “Projeto de Execução”, com uma área a licenciar 



 

 

 

 

 

 

 

 
2

prevista de 11.009,00 m2, dos quais 3.260,31 m2 correspondem à área apontada para 
a exploração, 767,23 m2 para a área de escombreira, 817,78 m2 para parque de 
blocos, 2.286,29 m2 para a zona de defesa, 276,26 m2 para as pargas de solos, e 
3.601,14 m2 para a área restante.  
  
O EIA foi desenvolvido com o objetivo de atender aos requisitos do Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-
Lei n.º 47/2014, de 24 de março e posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 
de agosto à Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, posteriormente revogada pela Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro, assim como ao disposto no Decreto-Lei n.º 270/2001, 
de 6 de outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 
outubro.  
 
O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações induzidas pelo 
disposto no Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e posteriormente pelo Decreto-
Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, obriga à apresentação do EIA para os projetos 
referidos no n.º 2 da alínea a) do n.º 2 do Anexo II, suscetíveis de produzirem impactes 
no ambiente, nos limiares fixados para enquadramento do presente projeto. 
 
A área a licenciar está enquadrada na alínea a) do ponto n.º 2 – Indústria extrativa - do 
Anexo II – pedreiras, minas ≥ 15 ha, ou ≥ 200 000 t/ano ou se em conjunto com as 
outras unidades similares, num raio de 1 km, ultrapassarem os valores referidos.  
 
No presente caso, os critérios são ultrapassados pela indústria em apreço, atendendo 
à existência de um número significativo de pedreiras num raio de até 1 km, 
ultrapassando os limiares acima referidos, designadamente, uma área total superior a 
15 hectares, num raio de 1 km e pelo motivo da área em estudo estar inserida em 
REDE NATURA 2000, designadamente no Sítio PTCON0015 - Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 
incluído na Lista Nacional de Sítios (REDE NATURA 2000)), "área sensível", nos termos 
da alínea a) do ponto 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março 
e posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. 
 
A Carta n.º 2.1 em ANEXOS 1 demonstra o enquadramento, em face das áreas 
extrativas afetadas na envolvente com georreferenciação conhecida. De referir a 
existência de outras machas de indústria extrativa ilegais, mas cuja área incrementa 
os valores dos limiares referidos na legislação em vigor. 
 
O licenciamento da atividade extrativa terá de cumprir as determinações do artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 340/2007, de 12 de outubro, que estipula a obrigatoriedade de realizar um EIA do 
projeto proposto, como condição essencial para o necessário licenciamento, uma vez 
depois de enquadrado com os pressupostos anteriormente referidos. 
 
O presente projeto enquadra-se no processo de licenciamento de uma pedreira de 
calcário ornamental, localizada próximo de uma área onde a atividade extrativa tem 
ocorrido nos últimos anos.  
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A pedreira a licenciar localiza-se na União das freguesias de Arrimal e Mendiga, 
concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria. O acesso é feito pela Estrada Nacional 
362 que liga Alcanede à povoação de Valverde. A partir dessa zona existem estradas 
secundárias que ligam às pedreiras da zona.  
 
O licenciamento da exploração garantirá a manutenção de 3 postos de trabalho 
diretos, sendo por esse facto de importância para a economia local e regional, 
podendo contribuir, assim, para a diminuição da desmobilização de mão-de-obra local 
para fora do concelho, situação que contribuiria, indubitavelmente, para o 
empobrecimento do mesmo.  
 
1.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO 
 
O licenciamento pretendido enquadra-se na área geográfica do Concelho de Porto de 
Mós, Distrito de Leiria, pelo que a entidade competente para o licenciamento da 
indústria extrativa é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), sendo o corpo 
emitente o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, a anterior 
Direção Regional de Economia do Centro (DREC) foi extinta e integrada na DGEG.  
 
A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDR-C).  
 
1.3. EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 
 
Todos os trabalhos e estudos inerentes à elaboração do presente estudo foram 
coordenados pela empresa de consultoria ECOPRISMA – ENGENHARIA E GESTÃO, LDA, 
com recurso a uma equipa pluridisciplinar de técnicos, incluindo a afetação de 
recursos humanos e técnicos de outras empresas para descritores específicos que 
envolveram medições e avaliações no terreno. 
 
Os trabalhos foram desenvolvidos tendo em conta as normas técnicas definidas para 
estudos desta natureza, especificamente o disposto no Anexo II da Portaria n.º 
330/2001, de 2 de abril, posteriormente revogada pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
novembro, assim como foi considerada a informação entendida por relevante em 
bibliografia da especialidade consultada. 
 
A equipa técnica responsável pela elaboração do presente estudo foi constituída pelas 
seguintes individualidades e/ou entidades para cada descritor ou aspeto ambiental 
caraterizado e avaliado: 
 
COORDENAÇÃO DO EIA EM TODAS AS VERTENTES: 
 
Eng. Luís Manuel Coutinho (Eng.º do Ambiente, Especialista em Gestão Ambiental) - 
12 anos de experiência em atividades de licenciamento industrial e ambiental e 10 
anos de experiência em coordenação de estudos de impacte ambiental em vários 
setores de atividade. 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO E HIDROGEOLOGIA 
 
Eng.º José Nunes (Eng.º de Minas) - Dez anos de experiência em elaboração de 
Planos de Pedreira e responsabilidade técnica de pedreiras. 
 
Eng.ª Patrícia Lopes (Licenciada em Engenharia do Ambiente) - Dois anos de 
experiência em elaboração de descritores ambientais para Estudos de Impacte 
Ambiental. 
 
ECONOMIA E ANÁLISE SOCIAL 
 
Dr.ª Paula Oliveira (Economista) - Experiência de 13 anos em estudos de viabilidade 
económica e desenvolvimento regional no contexto do desenvolvimento económico de 
empresas à escala regional. 
 
AVALIAÇÃO PAISAGÍSTICA, FAUNA, FLORA, RECURSOS HÍDRICOS 
 
Prof. Doutor Eduardo Dias (Biólogo) - Biólogo, Docente do Departamento de Ciências 
Agrárias da Universidade dos Açores, Coordenador do Grupo de Ecologia Vegetal, 
Doutoramento pela Universidade dos Açores, responsável pela proposta técnica dos 
Sítios de Interesse Comunitário nos Açores – Rede Natura 2000. 
 
Eng.º Dinis Pereira (Licenciado em Engenharia do Ambiente, Doutor em Ciência do 
Solo) - Experiência de 12 anos em Sistemas de Informação Geográfica aplicadas à 
conservação da natureza e ordenamento do território, com especial destaque 
enquanto responsável pela equipa de gestão do Plano de Monitorização Ecológica 
para o Projeto Geotérmico da Ilha Terceira, Açores. 
 
ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO E ESPELEO - ARQUEOLOGIA 
 
ARCHEOESTUDOS, LDA - Empresa com experiência profissional em trabalhos de 
caraterização arqueológica, em especial com intervenção no processo de 
licenciamento de indústrias extrativas, com enquadramento em Estudos de Impacte 
Ambiental. 
 
CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA E QUALIDADE DO AR 
 
MONITAR, LDA - Experiência em estudos de caraterização de ambiente acústico e 
qualidade do ar, com especial incidência em Estudos de Impacte Ambiental. 
 
AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, MONITORIZAÇÃO 
 
Eng.º Luís Manuel Coutinho (Eng.º do Ambiente). 
Eng.º Dinis Manuel Pereira (Licenciado em Engenharia do Ambiente, Doutor em 
Ciência do Solo). 
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O desenvolvimento do trabalho de campo do Estudo de Impacte Ambiental e todos os 
trabalhos setoriais associados realizou-se no período compreendido de janeiro de 
2016 a dezembro de 2016. 
  
1.4. ANTECEDENTES AO EIA 
 
O presente projeto constitui uma obrigação desenvolvida pelo proponente, com o 
intuito de proceder ao licenciamento da atividade extrativa pelo disposto no Decreto-
Lei n.º 270/2001 de 6 de outubro e Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com 
as alterações induzidas pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, e Decreto-
Lei n.º 47/2014, de 24 de março e posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 
de agosto. 
 
Em 2012, o proponente pediu um parecer de localização nos termos do art.º 9.º do 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
340/2007, de 12 de outubro. (Ver ANEXOS 2).  
 
De acordo com o exposto e conforme previsto no POPNSAC emite-se parecer 
favorável condicionado ao estabelecido no n.º 8 do artigo 32.º da RCM n.º 57/2010, de 
12 de agosto, a saber "a instalação das explorações de massas minerais nas áreas de 
proteção complementar pode ser autorizada pelo ICNB, I.P., a partir da recuperação 
de área de igual dimensão, de outra exploração licenciada ou de outra área 
degradada, independentemente da sua localização."  
 
O presente EIA, o Plano de Pedreira e toda a documentação complementar junta 
constitui o primeiro pedido de licenciamento do proponente para licenciamento da 
indústria extrativa naquela área.     
 
1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 
 
Conforme referido, para a realização do presente EIA foram integrados e mobilizados 
uma equipa pluridisciplinar de técnicos e empresas, com experiência, sendo que 
grande parte já participou na elaboração de estudos desta natureza ou similares. 
 
Os estudos inerentes diretamente ao presente EIA foram desenvolvidos em estreita 
colaboração com os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto do Plano de 
Pedreira nas suas vertentes do respetivo Plano de Lavra e Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística (PARP).  
 
O trabalho de todos os intervenientes envolveu a realização de reuniões e visitas de 
reconhecimento de campo conjuntas, com a finalidade de analisar condicionantes 
ambientais, de laboração e exploração, paisagísticas e eventuais soluções para os 
problemas detetados em virtude da área geográfica em análise estar já bastante 
adulterada por explorações a laborar já alguns anos a esta data.  
 
Desta forma, houve o cuidado, desde a fase de elaboração do projeto de exploração 
patente no Plano de Pedreira, da análise das condicionantes ambientais, económicas 
e sociais, eventuais soluções para os problemas detetados, alterações necessárias a 
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implementar no projeto e a viabilidade das medidas preconizadas, de forma a obter 
soluções mais realistas e eficazes a partir do disposto na legislação em vigor, com o 
intuito de possibilitar a incorporação atempada das mesmas no Plano de Pedreira. 
 
Conforme o esquematizado na Figura 1.1, os estudos desenvolvidos nos capítulos 
constantes do presente relatório, foram executados seguindo as seguintes fases 
fundamentais: 
 

�   Análise prévia do projeto e do ambiente atual face às condicionantes 
existentes; 
�   Definição do âmbito com especial relevo na definição de estudo de 
descritores fundamentais para um projeto desta natureza; 
�   Caraterização da situação ambiental de referência; 
�   Avaliação dos impactes ambientais e formulação de medidas 
mitigadoras; 
�   Monitorização ambiental. 
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Figura 1.1. Estrutura metodológica adotada no EIA. 

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

TROCA DE 
INFORMAÇÃO 
ENTRE TODOS 

OS 
INTERVENIENTES 

 

 
PROJETO 

ANÁLISE PRÉVIA 
DO AMBIENTE 

ATUAL 

ANÁLISE PRÉVIA 
DO 

 PROJETO 

CARACTERIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO DE 
REFERÊNCIA 

TRABALHOS 
DE 

CAMPO 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

ESTUDO DE IMPACTE 
AMBIENTAL 

        RELATÓRIO SÍNTESE 
        RELATÓRIOS TÉCNICOS 
        ANEXOS 
        RESUMO NÃO TÉCNICO 
        LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
DO 

PROJETO  
PROPOSTO 

MEDIDAS 
DE 

MINIMIZAÇÃO 

 
MONITORIZAÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 
8

1.5.1. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DO ESTUDO 
 
Recorrendo ao levantamento expedito e da análise preliminar da informação existente 
e antecedentes sobre a atividade e o projeto, por visitas de reconhecimento ambiental 
do local, da auscultação das entidades locais e regionais e da avaliação preliminar de 
zonas sensíveis, aspetos ambientais críticos e impactes ambientais potencialmente 
importantes, foi definido, nesta fase inicial, o âmbito do EIA. 
 
Esta fase teve como objetivo principal identificar e selecionar entre os vários aspetos 
ambientais e o largo espetro de impactes possíveis, aquelas áreas, componentes que 
potencialmente poderiam ser mais relevantes e que, portanto, deveriam merecer 
avaliações técnicas minuciosas no decorrer do EIA. 
 
Em face desses pressupostos, no final da fase de definição de âmbito, revelaram-se 
como potencialmente importantes os seguintes descritores ambientais que seriam 
suscetíveis de afetação:  
 

�  Arqueologia, Património e Espeleo-Arqueologia; 
� Qualidade do Ar; 
� Ruído Ambiental; 
� Caraterização Económica e Social; 
� Geologia, Geomorfologia e Sismicidade; 
� Vias de Comunicação e Tráfego; 
� Pedologia e Ocupação do Solo; 
� Clima e Meteorologia; 
� Recursos Hídricos; 
� Biologia e Ecologia; 
� Paisagem; 
� Ordenamento do Território; 
� Resíduos Industriais. 

 
Com efeito, os aspetos inerentes a impactes paisagísticos, geológicos e potenciais 
impactes ecológicos revelam-se como de importância ambiental significativa, dada a 
extensão na paisagem já pronunciada em virtude de explorações que proliferam nas 
Serras de Aire e Candeeiros.  
 
A vertente do Ordenamento do Território representa uma componente a merecer 
especial cuidado na Avaliação de Impacte Ambiental, conforme compatibilidade com o 
Plano Diretor Municipal do concelho de Porto de Mós e com o Plano de Ordenamento 
do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros em vigor.  
 
A vertente arqueológica e espeleológica (cavidades) revela-se, de igual modo, de 
primordial importância em termos de avaliação, devendo ser enquadrada a área a 
licenciar e envolvente próxima, face às ocorrências conhecidas, ou outras que possam 
surgir, no âmbito dos trabalhos de campo desenvolvidos.   
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Resultante dos métodos de exploração propostos para extração da matéria-prima, é 
imperativa uma avaliação do ambiente acústico e empoeiramento que estão, 
inevitavelmente, associados a impactes gerados por atividades desta natureza. 
 
A importância social e económica que uma atividade industrial desta natureza assume 
no contexto da economia local, quer ao nível da freguesia quer ao nível concelhio, 
será convenientemente enquadrada e potenciada. 
 
1.5.2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 
O objetivo principal desta avaliação foi estabelecer um quadro de referência das 
condições ambientais naturais na área a licenciar e envolvente. 
 
A caracterização foi fundamental no levantamento, procedendo-se à análise e 
interpretação das informações obtidas através de vasta pesquisa bibliográfica, 
medições e levantamentos de campo e contacto com entidades locais e regionais, de 
forma a identificar e avaliar as zonas sensíveis, aspetos ambientais críticos e 
incidências ambientais potencialmente importantes. 
 
Os documentos de interesse geral utilizados nesta caraterização foram obtidos nas 
seguintes origens fundamentais: 
 

� Elementos patentes no projeto de execução (Plano de Pedreira); 
� Cartas Militares do Instituto Geográfico do Exército; 
� Informação temática disponível de caraterização ambiental, como por 
exemplo de geologia, solos, recursos hídricos entre outros, com integração sobre 
a forma de Sistemas de Informação Geográfica; 
� Plano Diretor Municipal do Concelho de Porto de Mós; 
� Outros documentos bibliográficos de interesse para capítulos 
específicos do presente estudo são referidos na bibliografia. 

 
Durante a elaboração do EIA foram estabelecidos contactos com diversas entidades 
locais, regionais e outras, fundamentalmente no sentido de obter dados e informações 
que pudessem ser úteis aos estudos, com o objetivo, também, de auscultar as 
expectativas ao nível local e regional quanto à pretensão de licenciamento da 
atividade. 
 
As principais entidades contactadas e cujas opiniões e/ou pareceres foram relevantes 
para o presente EIA foram as seguintes: 
 

� Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 
� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-C); 
� Município de Porto de Mós; 
� Junta de Freguesia - União das freguesias de Arrimal e Mendiga; 
� Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;  
� Instituto Português do Mar e da Atmosfera; 
� Direção-Geral do Património Cultural. 
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Quanto à área de referência em estudo ou área em estudo, é de referir que atendendo 
ao âmbito da análise dos diversos aspetos ambientais considerados no EIA, a mesma 
variou conforme a tipologia e abrangência dos descritores e pela relevância dos 
mesmos, atendendo ao tipo de projeto. 
 
1.5.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 
Nesta fase foram identificados e caracterizados os impactes ambientais, sociais e 
económicos positivos e negativos existentes e os impactes resultantes da 
implementação do projeto, quer no que concerne à fase de implementação, 
exploração e desativação. 
 
A avaliação de um impacte ambiental teve em conta algumas premissas fundamentais: 
 

�   Descrição da ação proposta e das alternativas que seja possível 
identificar; 
�   Previsão da importância e da natureza dos efeitos fundamentais que 
sejam expectáveis, quer positivos quer negativos, incluindo aspetos sociais, 
económicos, históricos, patrimoniais, entre outros; 
�   Identificação das consequências preocupantes com a qualidade de vida 
do Homem e das comunidades afetadas, provocadas pela obra em causa; 
�   Listagem de indicadores desses impactes, bem dos métodos utilizados 
para determinar as escalas de grandeza e a definição dos pesos relativos de 
cada um dos parâmetros que, nessa apreciação, forem utilizados; 
�   Previsão da grandeza dos indicadores de impacte e dos impactes 
verificados, no total do projeto e para cada uma das alternativas consideradas; 
�   Recomendações a fazer para o caso da aceitação da proposta, 
relativamente aos efeitos devidos a alterações à ação proposta, ou resultantes 
da aceitação de uma outra das alternativas identificadas, bem como da rejeição 
ou não da proposta. 

 
Desta forma, a avaliação dos impactes foi desenvolvida, de modo geral, seguindo as 
seguintes atividades: 
 

�   Identificação dos impactes: definição dos potenciais impactes 
associados às ações geradoras consideradas; 
�   Previsão e medição dos impactes: determinação das características e 
magnitude dos impactes; 
�   Interpretação dos impactes: determinação da importância de cada 
impacte em relação ao fator ambiental afetado, quando analisado isoladamente; 
�   Valoração dos impactes: determinação da importância relativa de 
cada impacte, quando comparado aos demais, associados a outros aspetos ou 
fatores ambientais. 
 

As principais características dos impactes ambientais contempladas, de modo geral, 
na análise foram: 

 
�   Natureza: negativo, positivo; 
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�   Ordem: direto, indireto; 
�   Duração: permanente, temporário; 
�   Fase de ocorrência: fase preparatória, fase de exploração, fase de 
desativação; 
�   Probabilidade de ocorrência: certo, provável, incerto; 
�   Reversibilidade: reversível e irreversível; 
�   Magnitude: grau de afetação da componente ambiental - baixa, 
moderada, elevada; 
�   Significância: pouco significativo, significativo, muito significativo; 
�   Cumulativo: muito, moderadamente e reduzido. 

 
Desta forma, foram avaliados os impactes através da definição de patamares mínimos, 
máximos e médios, resultando estas categorias relativas da análise de peritos setoriais 
e da comparação com valores disponíveis na vasta pesquisa documental e 
bibliográfica efetuada, obtendo-se assim uma relação entre os valores reais e esta 
categorização de impactes passíveis de afetarem significativamente a qualidade 
ambiental do meio em estudo. 
 
A avaliação global de impactes foi igualmente realizada com base nas características 
referidas e outras informações, tais como a perceção da predisposição e expectativas 
da população e as caraterísticas dos locais e dos aspetos ambientais considerados 
críticos e/ou sensíveis. Na avaliação global dos impactes foram adotados métodos de 
análise de impactes ambientais do seguinte tipo: 
 

�   Desenvolvimento de matrizes síntese para cada uma das fases do 
projeto (preparatória, exploração e desativação); 
�   Analogias com casos similares; 
�   Opiniões de especialistas. 

 
1.5.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 
 
Os impactes ambientais para os quais se considerou justificável a adoção de medidas 
de controlo foram objeto de análise adicional, no sentido de se identificar medidas 
concretas e objetivas, tecnicamente viáveis e eficazes, atenuar ou compensar as 
incidências negativas, ou que possam contribuir para valorizar ou reforçar os aspetos 
positivos da indústria, maximizando os seus benefícios. 
 
Para os impactes negativos de maior magnitude e significância, identificaram-se as 
possíveis ações minimizadoras e mitigadoras. Também foram delineadas orientações 
a serem consideradas na elaboração de programas de monitorização ambiental, a 
serem implementados no sentido de colmatar lacunas detetadas, ou para permitir o 
acompanhamento ambiental da obra, contribuindo para prevenir situações que 
poderiam eventualmente gerar impactes significativos, tanto na fase preparatória, fase 
de exploração e fase de desativação. 
 
A componente de monitorização reveste-se de grande importância, sendo assim 
enquadrada a sua necessidade pelo disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 
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de março, incluindo as alterações posteriores pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de 
agosto e pelo disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, posteriormente 
revogada pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, pelo que é apresentado e 
convenientemente fundamentado e descrito o respetivo plano, com o intuito de garantir 
a eficácia das medidas previstas para minimizar os impactes negativos e assim 
potenciar os impactes positivos também inerentes a esta atividade. 
 
1.5.5. APRESENTAÇÃO FINAL DO EIA 
 
O Estudo de Impacte Ambiental tem a apresentação final definida pelo Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-
Lei n.º 47/2014, de 24 de março, incluindo as alterações posteriores pelo Decreto-Lei 
n.º 179/2015, de 27 de agosto e pelo disposto na então Portaria n.º 330/2001, de 2 de 
abril, revogada pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, a saber: 
 

�   Relatório Síntese (RS); 
�   Resumo Não Técnico (RNT); 
�   Relatórios Técnicos (RT); 
�   Anexos. 

 
Como complemento, será igualmente anexado o Projeto de Execução - Plano de 
Pedreira - o qual inclui o Plano de Lavra e o Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística, definido pelo disposto no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro que aprovam o 
regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
 
2.1. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJETO 
 
A principal legislação enquadrante na base do presente trabalho é o Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-
Lei n.º 47/2014, de 24 de março e posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 
de agosto assim como ao disposto no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro que aprovam o 
regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 
 
O documento agora apresentado para avaliação - conjuntamente com os restantes 
elementos complementares apresentados – constitui o Estudo de Impacte Ambiental 
(doravante designado por EIA) da pedreira de extração de calcário ornamental, 
denominada “PEDREIRA DO CADIMO” e pretende dar cumprimento à legislação em vigor 
sobre Avaliação do Impacte Ambiental (AIA).  
 
O principal objetivo deste Estudo de Impacte Ambiental é a análise de um projeto de 
execução com vista ao licenciamento de uma pedreira de exploração de calcário 
ornamental, tendo por base as características de construção, exploração e 
encerramento, procurando avaliar o adequado enquadramento ambiental e 
paisagístico da área explorada, considerando, assim, a caracterização detalhada da 
situação de referência da zona em apreço e a análise de potenciais impactes 
ambientais negativos e positivos decorrente da atividade. 
 
Deste modo, são objetivos específicos do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a ser 
inserido num processo global de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), os seguintes 
fundamentais: 
 

�   Obter uma informação integrada dos possíveis efeitos diretos e indiretos 
sobre o ambiente natural e social do projeto de exploração; 
�    Prever a execução de medidas destinadas a evitar, minimizar, e 
compensar tais impactes, de modo a auxiliar a adoção de decisões 
ambientalmente sustentáveis; 
�   Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na 
formulação de decisões que lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o 
consenso no desempenho da função administrativa; 
�   Avaliar os possíveis impactes ambientais significativos decorrentes da 
execução do projeto que lhe são submetidos, através da instituição de uma 
avaliação, a posteriori, dos efeitos desses projetos no ambiente, com vista a 
garantir a eficácia das medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os 
impactes previsto. 
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Em termos globais, os objetivos pretendidos visam compatibilizar a exploração dos 
recursos existentes com os normativos de proteção ambiental e de higiene e 
segurança no trabalho definidos pela legislação em vigor já referida. 
                                                                                                                                                                          
O licenciamento a exploração garantirá a manutenção de 3 postos de trabalho diretos,  
bem como diversos indiretos, sendo por esse facto de importância para a economia 
local e regional, podendo contribuir, assim, para a diminuição da desmobilização de 
mão-de-obra local para fora do concelho, situação que contribuiria, indubitavelmente, 
para o empobrecimento do mesmo.  
 
2.2. JUSTIFICAÇÃO DA OPÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO  
 
A localização da indústria extrativa está sempre condicionada por diversos fatores, 
decisivos, como: 
 

�   Existência de recurso mineral: a existência ou não da matéria-prima é 
fator decisivo, sobressaindo o facto de este ser um recurso com localização fixa 
e imóvel, independente da vontade humana. A área em estudo localiza-se na 
importante unidade morfoestrutural designada por Maciço Calcário Estremenho, 
situado na zona Centro-Oeste de Portugal. Devido às características, grande 
pureza e espessura dos calcários que o constituem, o Maciço Calcário 
Estremenho é, de todas as regiões Calcárias do país, aquela onde as formas 
cársicas se encontram mais desenvolvidas, constituindo a região em causa a 
principal região de extração do país. 
 
�   Afetação de grande núcleo extrativo: verifica-se que existem nas 
proximidades da pedreira a licenciar uma grande quantidade de pedreiras ativas, 
o que certifica a existência de recurso, tratando-se de uma área de uso 
essencialmente extrativo, destacando-se a área precisamente pela intervenção 
humana a que vem sendo sujeita. 
 
�   Proximidade entre a pedreira e as principais fontes de consumo: 
localização privilegiada da pedreira face ao mercado, bem como a proximidade 
das atividades paralelas (indústria transformadora e da construção civil). 
 
�   Boas acessibilidades para o escoamento do recurso: a existência de 
outras pedreiras contíguas, igualmente em plena laboração, é uma garantia da 
existência de vias de acesso ao núcleo extrativo e da facilidade de escoamento 
desse recurso no mercado, situação só possível pela localização privilegiada que 
possuem, face ao mercado em que estão inseridas. 

 
Como tal, é de grande interesse a exploração deste recurso, tendo em vista a 
importância, do ponto de vista da economia, numa região já de si desfavorecida 
(criação de postos de trabalho e desenvolvimento de indústrias a montante e a 
jusante), bem como da própria necessidade face ao mercado (grande procura nacional 
e internacional deste tipo de pedra). 
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Assim, a localização estratégica, a criação de riqueza (direta e indiretamente) e 
expansão do atual mercado constituem as principais razões que justificam a opção de 
licenciamento da pedreira em estudo.  
 
2.3. IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA AS COMUNIDADES LOCAIS  
 
O proponente pretende explorar a área em estudo devido à ocorrência de importantes 
jazidas de calcário, com excelentes características ornamentais, bem como devido à 
crescente procura no mercado deste produto. 
 
O licenciamento da área em análise é importante na medida em que potencia a 
socioeconomia local, com o escoamento e venda do produto final (de calcário 
ornamental) e o inerente número de postos de trabalho (associados não só à pedreira, 
como também às indústrias a jusante, que poderão utilizar este produto proveniente da 
exploração da pedreira). 
 
Assim, com o licenciamento da pedreira, serão mantidos os atuais postos de trabalho 
já criados, a tempo inteiro diretos – fator muito importante para a economia local e até 
mesmo nacional, que presentemente passa por um desemprego muito elevado e por 
uma crise económica.  
 
Caso o mercado proporcione, a empresa necessitará evoluir de forma a responder às 
necessidades de mercado, pelo que poderá ser equacionada a hipótese de criar mais 
emprego para os trabalhadores locais, potenciando ainda mais a possível fixação de 
residência dos habitantes na União das freguesias de Arrimal e Mendiga.   
 
Além disso, o licenciamento da área em estudo possibilitará a continuidade da 
empresa no mercado nacional e internacional no que se refere à comercialização das 
rochas ornamentais. 
 
Refira-se ainda, que o licenciamento da pedreira irá obviamente trazer mais benefícios 
no que se refere à diversificação e fortalecimento da base económica local, 
nomeadamente no que diz respeito a outras diversas atividades noutros setores como 
comércio, serviços, restauração e hotelaria, devido ao número de empresas e 
empregados que movimenta não só a atividade extrativa, como também onde o 
produto final da pedreira será utilizado. 
 
Além do mais, a União das Freguesias de Arrimal e Mendiga encontra-se numa 
excelente localização estratégica no contexto regional para o escoamento do produto 
final por todo o país, mas também a nível internacional, devido à proximidade e 
existência de excelentes estradas e autoestradas que permitem a ligação a vários 
pontos do país.  
 
Obviamente haverá um maior crescimento económico a nível nacional no setor da 
Pedra Natural, permitindo também dar a conhecer fora das fronteiras nacionais, este 
recurso geológico. 
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2.4. CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES 
 
O presente projeto corresponde ao culminar de um vasto programa de estudos 
técnicos setoriais, decorrentes da exigência do processo de licenciamento de 
indústrias desta natureza.  A empresa CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁRMORES E 

GRANITOS, LDA, desenvolve neste momento um conjunto de diligências no sentido de 
proceder à legalização da  futura exploração, do qual o presente EIA é parte 
fundamental.  
 
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós foi publicado pela primeira vez pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/94, de 14 de setembro; 1.ª Alteração de 
Pormenor - Declaração 71/99 de 3 de março; 2.ª Alteração - Aviso n.º 1695/2011de 17 
de janeiro; 3.ª Alteração por Adaptação - Aviso 2146/2012 de 10 de fevereiro) a 1.ª 
Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós, publicada através do 
Aviso n.º 8894/2015 do Município de Porto de Mós, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 156, de 12 de agosto de 2015. 
 
A área em estudo está sobreposta no Plano Diretor Municipal de Porto de Mós, nas 
Cartas de Ordenamento em:  
 

�  Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, mais concretamente em 
áreas de uso múltiplo tipo II;  
�  Espaços de exploração de recursos geológicos, nomeadamente em 
áreas de exploração consolidadas e áreas de exploração complementares;  
�  Estrutura Ecológica Municipal; 
�   Áreas com perigosidade de incêndios florestais (Alta).  
 

Por outro lado, está sobreposta no Plano Diretor Municipal de Porto de Mós, nas 
Cartas de Condicionantes em :  
 

�  Áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional - REN, mais 
concretamente em áreas de máxima infiltração;  
�  REDE NATURA 2000 - Lista Nacional de Sítios (Serras de Aire e 
Candeeiros);  
�  Áreas Protegidas - Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC). 

 
Sobre a área de localização do projeto, incidem os seguintes instrumentos de gestão 
territorial em vinculativo, nomeadamente:  
 

�  Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós (1.ª Publicação - 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/94, de 14 de setembro; 1.ª Alteração 
de Pormenor - Declaração 71/99 de 3 de março; 2.ª Alteração - Aviso n.º 
1695/2011de 17 de janeiro; 3.ª Alteração por Adaptação - Aviso 2146/2012 de 10 
de fevereiro) a 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós, 
publicada através do Aviso n.º 8894/2015 do Município de Porto de Mós, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de agosto de 2015;  
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�  Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e 
Candeeiros (POPNSAC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) n.º 57/2010, publicada no Diário da República n.º 30, II.ª série, de 10 de 
fevereiro de 2012. Em simultâneo com o PNSAC, a pedreira insere-se também 
em Rede Natura 2000 - Sítio PTCON0015 - Sítio Serra de Aire e Candeeiros. 
 

A área em estudo localiza-se na "Área Protegida do Parque Natural das Serras de Aire 
e Candeeiros" e no Sítio de Interesse Comunitário "Serras de Aire e Candeeiros" 
(SICSAC). Ver carta n.º 14 em ANEXOS 1, a escala adequada.     
 
Por outro lado, a pretensão localiza-se em "Áreas de Proteção Complementar" (APC 
II), de acordo com a Planta de Regimes de Proteção do Plano de Ordenamento do 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Área de Intervenção Específica, 
nomeadamente em Áreas sujeitas a exploração extrativa, c.03 - Cabeça Veada). Ver 
cartas n.ºs 14.4 à 14.7 em ANEXOS 1. 
 
No ponto 4.13 e 5.14 do presente EIA é feita a análise de pretensão de instalação da 
atividade industrial com a compatibilidade com os instrumentos de ordenamento territoriais 
em vigor.  
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO E DAS ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS   
 
 
Apresenta-se em seguida uma descrição breve e que se pretende objetiva do projeto a 
licenciar, assim como os principais processos tecnológicos envolvidos, projetos 
complementares ou subsidiários, programa temporal das fases de construção, 
exploração e desativação. 
 
O Plano de Pedreira anexo ao presente EIA  é apresentado ao nível de Projeto de 
Execução.  
 
Indica-se a localização dos projetos face aos limites administrativos e enquadramento 
com planos de ordenamento do território.  
 
3.1. ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO À ESCALA LOCAL E REGIONAL 
 
Não são apontadas alternativas de localização, atendendo a que o recurso natural 
está integrado numa área com potencial de exploração dos recursos geológicos, tendo 
os projetistas do Plano de Pedreira enveredado por formular um projeto de exploração 
que compatibilizasse as características dos terrenos com o método de exploração 
mais apropriado. 
 
A fonte de informação na qual foi recolhida a informação sobre o projeto a licenciar 
incidiu fundamentalmente sobre consultas ao Plano de Pedreira, incluindo Plano de 
Lavra e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (adiante designado por 
PARP), em anexo ao presente EIA, para além de reuniões com os técnicos 
incumbidos do seu desenvolvimento. 
 
A pedreira a licenciar pertence a um conjunto de pedreiras que se situam no perímetro 
do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) que sustentam a 
atividade da CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA, e de 
outras empresas com a mesma atividade.  
 
A área em estudo localiza-se na União das freguesias de Arrimal e Mendiga, concelho 
de Porto de Mós, distrito de Leiria. O acesso à pedreira faz-se através da Estrada 
Nacional 362 que liga Alcanede à povoação de Valverde. A partir dessa zona existem 
estadas secundárias que ligam às pedreiras da zona. 
 
O projeto consiste no licenciamento de uma indústria extrativa de calcário ornamental, 
estando elaborado ao nível do “Projeto de Execução”, com uma área a licenciar 
prevista de 11.009,00 m2, dos quais 3.260,31 m2 correspondem à área apontada para 
a exploração, 767,23 m2 para a área de escombreira, 817,78 m2 para parque de 
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blocos, 2.286,29 m2 para a zona de defesa, 276,26 m2 para as pargas de solos, e 
3.601,14 m2 para a área restante.  
 
As Cartas n.ºs 1, 2, 3 e 4 em ANEXOS 1 representam a localização da área em estudo 
à escala regional e local em carta militar e fotografia aérea e tridimensional, assim 
como a sua localização relativa com outras áreas de pedreiras ativas cuja 
georreferenciação foi possível aferir (ver carta n.º 2.1 em ANEXOS 1) e aos núcleos 
populacionais mais próximos (ver carta n.º 2.2 em ANEXOS 1).  
 
3.2. PROJETO DE EXPLORAÇÃO 
 
Como referido anteriormente, o projeto consiste no licenciamento de uma indústria 
extrativa de calcário, estando elaborado ao nível do “Projeto de Execução”, com uma 
área a licenciar prevista de 11.009,00 m2, dos quais 3.260,31 m2 correspondem à área 
apontada para a exploração, 767,23 m2 para a área de escombreira, 817,78 m2 para 
parque de blocos, 2.286,29 m2 para a zona de defesa, 276,26 m2 para as pargas de 
solos, e 3.601,14 m2 para a área restante 
 
A área a licenciar é de 11.009,00 m2, com um perímetro igual a 473,86 m2.  
 
O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 340/2007, de 12 de outubro, veio introduzir normas de classificação das pedreiras, 
nomeadamente, com a atribuição de classes em função de determinados parâmetros.  
 
Sendo assim, a pedreira em estudo deve ser considerada, face ao Decreto-Lei 
340/2007, de 12 de outubro, como uma Pedreira de Classe 2. 

3.2.1. EQUIPAMENTO 

Inicialmente o equipamento a utilizar na exploração é o que se descreve de seguida, 
contudo e de acordo com o referido no Plano de Lavra, com o evoluir da exploração, 
poderá ser adquirido mais equipamento.  

 
O equipamento a utilizar é o que se descreve de seguida. 

 
Quadro 3.1. Equipamento 
 

Equipamento Quantidade 

Pás Carregadoras  1 

Escavadoras giratórias  1 

Máquinas de Fio Diamantado  2 

Compressores 1 

Outros (Torre de furar Preforma)  1 
              FONTE: ADAPTADO DO PLANO DE PEDREIRA 

 
Existe também outro tipo de equipamento do qual se salienta: 
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�   Contentores para escritório, armazém e instalações sanitárias; 
�   Ferramentas de pequeno porte (guilhos, marretas, pás, picaretas, etc.); 
�   Martelos pneumáticos; 
�   Ferramentas rotativas manuais. 

 
Prevê-se ainda a aquisição de um contentor sanitário dotado de fossa séptica. Com o 
evoluir da exploração poderá ser adquirido mais equipamento. 
 

3.2.2. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO 
 
Como se pode observar no levantamento topográfico que serviu de base à elaboração 
do Plano de Lavra com ligação à rede geodésica nacional, à escala 1:1000, de que se 
apresenta a seguir uma representação em escala reduzida, a superfície topográfica do 
terreno situa-se entre as cotas 400 m e 375 m no sentido Oeste para Este. De Norte 
para Sul o terreno situa-se entre as cotas 379 m e 397 m. (Ver perfis apresentados no  
Plano de Pedreira). 
 

 
                   FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
Figura 3.1. Levantamento Topográfico, imagem ilustrativa, s/escala adequada.  
 
O método de exploração da massa de rocha ornamental será a “céu aberto” por 
degraus. A exploração, com escavação em profundidade, desenrolar-se-á até à cota 
aproximada de 375 m (cota inferior). 
 
3.2.2.1. ESCOMBREIRAS 
 
As escombreiras estão localizadas a Sul ocupando uma área total aproximada de 
767,23 m2.. 
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Estas crescerão, tanto em área, como em altura, à medida que a exploração for 
decorrendo. Contudo, quando forem vendidos ou cedidos entulhos, o volume das 
mesmas irá diminuir, uma vez que será retirado material destas. 
 

 
                      FONTE: PLANO DE PEDREIRA 
 

Figura 3.2. Localização das Escombreiras – Planta do Zonamento. 
 
3.2.2.2. PARGAS DE SOLOS 
 

As pargas de solos são constituídas pelas terras de cobertura existentes nos locais a 
escavar, que são decapadas e acumuladas nestes locais.  
 

 
                  FONTE: PLANO DE PEDREIRA 
 

Figura 3.3. Pargas de Solos – Planta de Zonamento.  
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Prevê-se a constituição de uma zona para as pargas de solos (aproximadamente 
276,62 m2), localizada dentro da área a licenciar. 
 
Durante as fases de recuperação (ver P.A.R.P.), se necessário poderá ser prevista a 
necessidade de aquisição de solos para a reflorestação das zonas afetadas pela lavra 
mineira. 
 
3.2.2.3. ANEXOS E ARMAZENAMENTO DE PRODUTO FINAL 
 
As zonas de Anexos e de Armazenamento de Matéria-prima (Parque de Blocos) estão 
localizadas junto à entrada da pedreira e dos caminhos de acesso à frente de 
exploração. O Parque de Blocos será o local onde se armazenam os blocos de boa 
qualidade para posteriormente serem comercializados. A sua arrumação deve ser feita 
de forma ordenada, respeitando todas as normas de segurança, possibilitando assim 
ao explorador uma melhor gestão do seu stock e, por outro lado, diminuindo o seu 
impacte visual.  
 
O Parque de Blocos ocupará uma área aproximada de 817,78 m2. 
 

 
           FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
Figura 3.4. Zonas de Anexos, Armazenamento de Matéria-Prima. 
 
3.2.2.4. ZONAS DE DEFESA 
 
Existirá em todo o perímetro da pedreira uma Zona de Defesa, de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 de outubro, com redação atual pelo Decreto-Lei n.º 
340/2007, de 12 de outubro:  
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�   A zona de defesa com 5 metros tem como finalidade a constituição de 
uma Cortina Arbórea para minimização dos Impactes Ambientais (ver PARP); 
 
�   Entre a Linha de Média Tensão (a Sul) e o bordo da pedreira será 
definida uma zona de defesa de 30 metros.   
 

Atualmente estas zonas de defesa não estão constituídas. A empresa deverá, assim, 
proceder à constituição das mesmas de forma a cumprir as prescrições do presente 
Plano de Lavra. A escombreira não poderá ultrapassar o limite da zona de defesa.  
 

     
        FONTE: PLANO DE PEDREIRA 
 
Figura 3.5. Zona de Defesa da Linha de Média Tensão - Planta da Fase de Exploração 
 
3.2.2.5. MÉTODO DE DESMONTE 
 

A operação de preparação das frentes é constituída por atividades que permitem o 
início dos trabalhos de desmonte das bancadas, de forma a serem criadas condições 
de acesso em segurança e operacionalidade do equipamento adequado e pessoal. 
 

A movimentação dos blocos no interior da pedreira é efetuada com a pá carregadora. 
Os blocos são retirados do local de desmonte e colocados no parque de blocos com o 
auxílio deste equipamento. Daqui são transportados para os diferentes destinos em 
camiões dos clientes e/ou fretados para esse fim. 
 
Os desperdícios resultantes da extração são também retirados com a pá carregadora 
e transportados pela mesma até à escombreira. 
 
As pás carregadoras e as escavadoras movimentam-se na pedreira através de rampas 
de acesso e serventias que se irão manter em boas condições. 
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3.2.2.6. ETAPAS DO PROCESSO DE DESMONTE 
 
A primeira tarefa a realizar nesta fase, consiste na remoção dos solos de cobertura de 
forma a expor a superfície rochosa, podendo esta operação ser precedida, se 
necessário, pela desmatação da vegetação existente.  
 
Os solos removidos deverão ser colocados em zonas apropriadas, localizadas no 
perímetro da pedreira, designadas por “pargas de solos” para posterior utilização, 
aquando da recuperação paisagística. 
 
Uma vez exposta a rocha a desmontar, e simultaneamente com a operação anterior, é 
necessário proceder à abertura de acessos às áreas de desmonte, de forma a permitir 
a extração e transporte da rocha. Estas operações são realizadas com os 
equipamentos disponíveis, isto é, com a escavadora giratória e pá carregadora. 
 
Após a limpeza dos “cabeços” com pás manuais e escavadoras, o desmonte da rocha 
inicia-se através de furações com martelos pneumáticos que consistem habitualmente 
em três ou quatro furos, dois dos quais sempre horizontais, que intercetam os furos 
verticais, estes afastados da superfície livre em alguns metros (variáveis em função 
das características de relevo na superfície do maciço). 
 
Após a abertura dos “canais” assim efetuados, procede-se ao corte e individualização 
das massas através da serragem da rocha com cabo diamantado e/ou com “serrote” 
(roçadora de braço).  
 
O derrube das talhadas individualizadas pela serragem ou eventualmente, por fraturas 
naturais, será efetuado com êmbolo hidráulico ou por “riper de engate rápido” na 
escavadora. 
 
Após o derrube das massas, estas são subdivididas através de guilhações paralelas 
efetuadas com os “martelos” pneumáticos ou serragem com máquinas de cabo 
diamantado, para posterior acabamento junto do parque de blocos. 
 
3.2.3. FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO 
 
A exploração da pedreira está planeada em apenas uma Fase de Exploração. A zona 
de exploração abrange uma área aproximada de 3.260, 31 m2 como se pode ver no 
quadro seguinte.  
 
Quadro 3.2. 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 2.286,29 276,26 3.601,14 
 

11.009,00 
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A única fase de exploração terá um setor, localizado a Oeste da zona de exploração, 
com cerca de 3.260, 31 m2.  
 
A rocha será desmontada em vários degraus. Cada degrau terá altura média de 5 
metros, com uma largura mínima de 2,5 m, para permitir a movimentação de homens 
e equipamento com segurança, nos termos do proposto no Plano de Segurança e 
Saúde do Plano de Pedreira. 
 
A espessura média do material a desmontar será, em média, de 11,1 m.  
 
No final da Fase de Exploração o fundo da escavação ficará à cota mais baixa 
aproximada de 375,0 m.  
 

 
        FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
Figura 3.6. Fase de Exploração - Planta da Fase de Exploração.  
 
3.2.4. ESTIMATIVA DE RESERVAS, GRAU DE APROVEITAMENTO E PREVISÃO TEMPORAL 
 
Nas áreas indicadas como zonas de extração, prevê-se a extração de rocha 
ornamental até às cotas indicadas nas plantas e nos perfis de exploração durante a 
vida da pedreira.  
 
Será desmontado um volume total de 36.171,08 m2 de rocha ornamental, com uma 
taxa de aproveitamento de 60% sendo o volume total de comercializáveis de 
aproximadamente 21.702,65 m3. 
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Quadro 3.3. Estimativa das Reservas e Previsão Temporal da Exploração. 
 

  

Fase de 
Exploração 

Escombreira 
Parque 

de 
Blocos 

Zona de 
Defesa 

Pargas 
de Solos 

Área 
Restante 

Total 

Área explorada (m2) 3.260,31 767,23 817,78 2.286,29 276,26 3.601,14 11.009,00 

Volume total bruto 
de material a 
desmontar (m3) 

36.171,08 
     

36.171,08 

Volume total de 
bloco comercial 
(m3) 

21.702,65 
     

21.702,65 

Volume total de 
alvenaria e 
desperdício (m3) 

14.468,43 
     

14.468,43 

N.º meses 
Trabalho/ano 

12,00 
     

12,00 

Produção mensal 
média de bloco 
comercial (m3) 

85,29 
     

85,29 

Previsão Temporal 
da Exploração 

21,21 
     

21,21 

FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
O Plano de Pedreira considera um tempo de vida produtiva de aproximadamente de 
21,21 anos. 
 
3.2.5. VENTILAÇÃO 
 
Dado o tipo de exploração, será natural. 
 
3.2.6. ILUMINAÇÃO 
 
Dado o tipo de exploração será natural. No caso de trabalho em dois turnos ou 
prolongamento do turno normal na época de Inverno, far-se-á iluminação coletiva por 
grandes focos, instalados em locais próprios, fixos ou móveis. 
 
As máquinas de remoção possuem equipamento próprio de iluminação. 
 
3.2.7. VEDAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO 
 
Todo o perímetro da área será vedada e devidamente sinalizada ver (Plano de 
Segurança de Saúde). 
 
3.2.8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
A drenagem de águas será a drenagem natural dos terrenos, sendo que – sempre que 
necessário – proceder-se-á a bombagem de águas exterior para o sistema de 
escoamento mais próximo e com a construção de uma vala de drenagem.  
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3.2.9. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
O abastecimento de água às instalações sociais será a partir da rede pública 
existente. 
 
3.2.10. ÁGUAS RESIDUAIS 
 
As águas residuais são conduzidas para uma fossa séptica estanque, esgotada 
periodicamente por empresa credenciada para o efeito.  
 
3.2.11. PESSOAL E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
Para assegurar o processo produtivo a empresa contará com a colaboração de 3 
funcionários. 
 
A responsabilidade técnica da pedreira estará a cargo de um técnico com formação 
superior com a especialidade adequada. 
 
No quadro seguinte encontra-se explícito o horário de trabalho semanal (5 dias 
durante 12 meses/ano).  
 
Quadro 3.4. Horário de Trabalho. 
 

 
Período 

 

 
Inicio 

 
Fim 

 
1º Período 

 

 
8:00 

 
12:00 

 
2º Período 

 

 
13:00 

 
18:00 

       FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
3.2.12. MATERIAIS EXPLOSIVOS 
 
O método de desmonte não prevê a utilização de explosivos. Estes só serão utilizadas 
no desmonte de qualquer maciço estéril se não for possível a utilização de outro 
método de desmonte. 
 
3.2.13. ENERGIA ELÉTRICA 
 
Se necessária será fornecida através de um gerador e da rede existente. 
 
3.2.14. COMBUSTÍVEIS 
 
Não haverá armazenamento de combustíveis na pedreira. Estes deverão ser 
fornecidos, na dose necessária para o consumo do dia, pelo posto de abastecimento 
da zona. 
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3.2.15. INSTALAÇÕES AUXILIARES - ANEXOS 
 
No local existirá um contentor onde se guardam as ferramentas para a manutenção 
das máquinas e utensílios diversos necessários à atividade extrativa, nomeadamente 
no que respeita à conservação, manutenção e reparação de equipamentos e viaturas.  
 
Prevê-se a instalação de um contentor sanitário, dotado de instalações sanitárias, 
vestiário, duche, refeitório e ainda, contentor para escritório.  
 

 
        FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
Figura 3.7. Localização das Instalações Auxiliares - Planta da Fase de Exploração. 
 
3.3. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
O Plano de Pedreira apresentado contempla também um Plano de Segurança e 
Saúde (PSS) e tem como objetivo auxiliar na gestão da segurança, higiene e saúde no 
trabalho da pedreira, apresentando uma análise de riscos com indicação das principais 
medidas de segurança a implementar para a sua minimização, bem como os planos 
de prevenção a adotar ao nível da sinalização, proteções coletivas, proteções 
individuais, de saúde, formação e sensibilização, controlo de sinistralidade, 
manutenção de visitantes e emergência.  
 
Na elaboração do PSS foi levada em conta legislação relevante, bem como toda a 
legislação de Segurança relativa à atividade em causa.  
 
A sua aplicação abrange sem exceção todos os trabalhadores que utilizem a pedreira 
como local onde desenvolvem a sua atividade profissional, devendo o seu contrato 
contemplar o cumprimento das regras de segurança estabelecidas por este PSS. 
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O PSS é de natureza dinâmica, sendo portanto revisto anualmente e sempre que 
houver alterações, ampliações ou transformações importantes no local de trabalho.  
 
O Plano de Pedreira – neste capítulo – faz uma avaliação de riscos associados a este 
tipo de explorações, propondo as medidas de prevenção necessárias. 
 
É apresentado um Plano de Sinalização para a área a licenciar, incluindo um Plano de 
Proteções Coletivas e Individuais. 
 
É ainda apresentado um Plano de Manutenção dos Equipamentos, um Plano de 
Saúde dos Trabalhadores, um Plano de Formação e Sensibilização dos trabalhadores, 
Plano de Visitantes e um Plano de Emergência. 
 
Para além disso, nos termos do Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de fevereiro, tendo 
sofrido a sua primeira alteração pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, o 
Plano de Pedreira é acompanhado pelo Plano de Gestão de Resíduos que descreve 
de forma sumária a gestão dos resíduos provenientes da exploração da pedreira em 
estudo.  

 

3.4. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

 
Com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) procura-se minimizar 
o impacte ambiental paisagístico decorrente da extração, para que seja possível 
estabelecer um equilíbrio ecológico de substituição, uma vez terminada a exploração.   
 
O plano contempla um conjunto de medidas das quais se podem destacar a plantação 
de cortinas arbóreas de proteção como medida de minimização dos impactes visuais. 
 
A área ocupada pela pedreira é de 11.009,00 m2. Serão deixadas intactas, as áreas 
respeitantes às zonas de defesa exigidas por lei, bem como algumas áreas onde se 
identifiquem espécies a proteger. 
 
Os aterros a efetuar terão carácter temporário (escombreira resultante da exploração) 
e final (modelação final do terreno), sendo a sua execução realizada na área do 
licenciamento da exploração. 
 
3.4.1. METODOLOGIA DA RECUPERAÇÃO 
 
O plano de recuperação visa genericamente e tanto quanto possível a reconstituição 
das características biofísicas próximas das originais, dentro dos limites possíveis e no 
contexto dos condicionalismos que a própria exploração impõe. 
 
Apesar dos aspetos negativos que uma exploração deste cariz acarreta em termos de 
ambiente, é possível, apostando nos aspetos positivos, inverter esta situação.  
 
A pedra deve ser extraída de uma forma orientada para, depois, tanto quanto possível, 
se recuperar à medida que se faz a exploração. 
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Assim, são descritas seguidamente as medidas cautelares a tomar e os trabalhos a 
executar de forma a permitir a melhor reconstituição dos parâmetros biofísicos 
anteriormente analisados e descritos. 
 
3.4.2. FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 
 
A recuperação está planeada em três Fases de Recuperação. 
 
O material destinado à modelação do terreno provém da escombreira (materiais 
inertes de diferentes granulometrias) e das pargas de solos (terra viva). 
 
A exploração/recuperação será realizada pondo-se em prática as seguintes ações: 
 

1. Desmonte das “cristas”, dos degraus superiores com recurso ao seu 
“desbaste” com os martelos dos compressores, ou explosivos para permitir a sua 
ocultação completa com os inertes provenientes das escombreiras, situação 
ilustrada nos perfis de recuperação e/ou modelação; 
 
2. Na modelação do terreno, procede-se ao preenchimento das cavidades 
com inertes, em cerca de 3,5 m de altura (no patamares), com decrescimento de 
granulometrias da base para o topo; 
 
3. Posteriormente procede-se à mobilização do solo (ripagem), à retirada 
dos equipamentos e contentores; 
 
4. Finalmente reconstitui-se o solos com o espalhamento de 0,15 m de 
terras provenientes das pargas de solos, com granulometria fina (< 2 mm); 
 
5. Posteriormente procede-se às fertilizações, com o espalhamento e 
mistura com o solo de estrume de vaca à razão de 2,5 kg/m2 ou com adubo 
binário N.P.K. 10:20:0, tipo Fosfonitro 120 ou equivalente, à razão de 15 g / m2; 
 
6. No final procede-se à plantação das novas espécies de árvores com 
compasso de 5 m x 5 m; 
 
7. Deverá ser feita a manutenção das zonas recuperadas durante um 
período de 2 anos. 

 
3.4.2.1. 1.ª FASE DE RECUPERAÇÃO 
 
Durante esta Fase, as Zonas de Defesa localizadas a oeste deverão estar 
arborizadas, para diminuir os impactes ambientais.  
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             FONTE: PLANO DE PEDREIRA 
 

Figura 3.8. 1.ª Fase de Recuperação.  
 
3.4.2.2. 2.ª FASE DE RECUPERAÇÃO 
 
Esta 2.ª Fase de Recuperação visa recuperar a cavidade deixada pela exploração da 
Fase de Exploração. Será efetuada a Modelação do terreno com o enchimento parcial 
da escavação.  
 

 
             FONTE: PLANO DE PEDREIRA 
 

Figura 3.9. 2.ª Fase da Recuperação.  



 

 

 

 

 

 

32 

 

3.4.2.3. 3.ª FASE DE RECUPERAÇÃO 
 
Será nesta fase que se iniciam os trabalhos de Plantação em toda a pedreira.  
 

 
 

 
       FONTE: FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
Figuras 3.10. e 3.11. 3.ª Fase da Recuperação da Pedreira - Fase de Sementeiras e 
Fase de Plantações, respetivamente. 
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Nesta fase serão recuperadas as restantes zonas:  
 

�   Zonas de Armazenamento e Parque de Blocos; 

�   Escombreiras; 

�   Zona de Pargas de Solos; 

�   Área restante. 
 
3.4.3. DESMANTELAMENTO DE INSTALAÇÕES 
 
As instalações sociais e de apoio previstas para a pedreira são compostas por: 
 

�   Contentor armazém;  

�   Contentor oficina; 

�   Contentor sanitário dotado de fossa séptica. 

 
Na fase de encerramento da pedreira, estas instalações serão retiradas e 
transportadas por camiões para as instalações das empresas onde foram alugados ou 
serão vendidas. 
 
Os recursos humanos afetos à pedreira serão reencaminhados para outras pedreiras e 
unidades de transformação de pedra existentes próximas da pedreira ou da área 
geográfica da sede da empresa. 
 
Os equipamentos móveis existentes na pedreira serão objeto de comercialização por 
parte da empresa, ou remobilizados para outras pedreiras ou unidade industriais.  
 
Durante a Fase de Encerramento da exploração ficará na pedreira uma pá 
carregadora, para fazer face às necessidades das operações inerentes ao processo 
de fecho. Após o fecho da exploração não restará na área qualquer equipamento 
móvel, nem material nas escombreiras (que estarão recuperadas). 
 
3.4.4. CUSTOS TOTAIS DA RECUPERAÇÃO 
 
Foi considerado um custo de 500 € para transporte de todas as infra-estruturas da 
pedreira (contentores, compressores, etc). 
 
O valor da remoção de resíduos foi atribuído um custo de 120 €, sendo este um valor 
estimado para a remoção de resíduos por uma empresa acreditada para o efeito.  
 
Com base nos quadros anteriores obtém-se o custo total da recuperação (quadro 
seguinte). 
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Quadro 3.5. Resumo dos orçamentos para cada Fase de Recuperação. 
 

Fases Custo 

1ª Fase de Recuperação 873,46 € 

2ª Fase de Recuperação 6.748,45 € 

3ª Fase de Recuperação 3.819,73 € 

Remoção das Instalações 500,00 € 

Remoção dos Resíduos 120,00 € 

Total 12.061,64 € 
              FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

Quadro 3.6. Resumo da Exploração/Recuperação, prazos de execução e custos. 

 Fases da Exploração Fases da Recuperação 
Prazos de 

Recuperação 
Custos 

1ª
 F

as
e 

Área (m²) 3.260,31 Área Total (m²) 1.441,275 

2013-2015 873,46 € 

Produção mensal (m3) 85,29 Talude - 

Duração (anos) 21,2 Patamar - 

Final fase exploração 2034 Escombreira - 

  
Parque de Blocos - 

  
Zona defesa 1.441,275 

  
Pargas de Solos - 

  
Área Restante - 

2ª
 F

as
e 

Área (m²) 
 

Área Total (m²) 3.260,308 

2037-2039 6.748,45 € 

Produção mensal (m3) 
 

Talude 2.478,698 

Duração (anos) 
 

Patamar 781,610 

Final fase exploração 
 

Escombreira - 

  
Parque de Blocos - 

  
Zona defesa - 

  
Pargas de Solos - 

  
Área Restante - 

3ª
 F

as
e 

Área (m²) 
 

Área Total (m²) 6.307,42 

2037-2039 3.819,73 € 

Produção mensal (m3) 
 

Talude - 

Duração (anos) 
 

Patamar - 

Final fase exploração 
 

Escombreira 767,23 

  
Parque de Blocos 817,78 

  
Zona defesa 845,01 

  
Pargas de Solos 276,26 

  

  
Área Restante 3.601,14 

  
Área Total de 

exploração (m²) 
3.260,31 Manutenção da Área recuperada 2039-2041 

 

  Fim da Exploração 2034 
Área Total 

Recuperada (m²) 
11.009,00 

Custo Total 12.061,64 € 
  

 
  

Fim do prazo de 
execução 

2039 

FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
3.4.5. CÁLCULO DA CAUÇÃO 
 
No que se refere ao cálculo do valor da caução, é utilizada uma nova fórmula de 
cálculo referida no Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, Art.º 52, que se baseia 
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na prestação de caução em função das áreas afetas (excluem-se as áreas virgens e 
as já recuperadas): 

)Arec(AvgAtl):(CtrecCtrecX +×−=  

Como descrito em pontos anteriores a pedreira em estudo deve ser considerada, face 
ao Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro como uma Pedreira de Classe 2. 

Após os 3 (três) primeiros anos – Programa Trienal (sendo definido como o programa 
contendo a descrição dos trabalhos de exploração e recuperação paisagística para 
três anos, em execução do plano de pedreira aprovado) o valor da caução deverá ser 
revisto. 

Para os 3 (três) primeiros anos: 

�   Área de exploração: Fase de Exploração; 
�   Área não mexida: 0 m2; 
�   Áreas recuperadas ou em recuperação zona de defesa: 1.441,27 m2. 
 

Quadro 3.7. Determinação do Valor de Caução. 

Ctrec = Custo Total do Projeto Aprovado para a execução do PARP 12.061,64 € 

Avg = área licenciada não mexida à data do cumprimento do respetivo programa trienal 0,00 € 

Atl = área total licenciada (m²) 11.009,00 € 

Arec = Área explorada já recuperada (m²) 1.441,27 € 

X = Valor da caução 10.482,56 € 

 

Com base no quadro anterior, propõe-se que seja aplicada à empresa responsável 
pela exploração da área em estudo 10.482,56 €. 

3.5. ÁREAS SENSÍVEIS 
 
O presente projeto corresponde ao culminar de um vasto programa de estudos 
técnicos setoriais, decorrentes da exigência do processo de licenciamento de 
indústrias desta natureza.  A empresa CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁRMORES E 

GRANITOS, LDA, desenvolve neste momento um conjunto de diligências no sentido de 
proceder à legalização da  futura área de exploração, do qual o presente EIA é parte 
fundamental.  
 
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós foi publicado pela primeira vez pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/94, de 14 de setembro; 1.ª Alteração de 
Pormenor - Declaração 71/99 de 3 de março; 2.ª Alteração - Aviso n.º 1695/2011de 17 
de janeiro; 3.ª Alteração por Adaptação - Aviso 2146/2012 de 10 de fevereiro) a 1.ª 
Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós, publicada através do 
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Aviso n.º 8894/2015 do Município de Porto de Mós, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 156, de 12 de agosto de 2015.  
 
A área em estudo está sobreposta no Plano Diretor Municipal de Porto de Mós, nas 
Cartas de Ordenamento em:  
 

�  Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, mais concretamente em 
áreas de uso múltiplo tipo II;  
�  Espaços de exploração de recursos geológicos, nomeadamente em 
áreas de exploração consolidadas e áreas de exploração complementares;  
�  Estrutura Ecológica Municipal; 
�   Áreas com perigosidade de incêndios florestais (Alta).  
 

Por outro lado, está sobreposta no Plano Diretor Municipal de Porto de Mós, nas 
Cartas de Condicionantes em :  
 

�  Áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional - REN, mais 
concretamente em áreas de máxima infiltração;  
�  REDE NATURA 2000 - Lista Nacional de Sítios (Serras de Aire e 
Candeeiros);  
�  Áreas Protegidas - Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC). 

 
A área em estudo localiza-se na "Área Protegida do Parque Natural das Serras de Aire 
e Candeeiros" e no Sítio de Interesse Comunitário "Serras de Aire e Candeeiros" 
(SICSAC). Ver carta n.º 14 em ANEXOS 1, a escala adequada.     
 
Por outro lado, a pretensão localiza-se em "Áreas de Proteção Complementar" (APC 
II), de acordo com a Planta de Regimes de Proteção do Plano de Ordenamento do 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Área de Intervenção Específica, 
nomeadamente em Áreas sujeitas a exploração extrativa, c.03 - Cabeça Veada). Ver 
cartas n.ºs 14.4 à 14.7 em ANEXOS 1.  
 
No ponto 4.13 e 5.14 do presente EIA é feita a análise de pretensão de instalação da 
atividade industrial com a compatibilidade com os instrumentos de ordenamento territoriais 
em vigor.  
 


