Processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) n.º
3219
"Ampliação da Pedreira
Cabeço da Raposa e Anexos "

Pedido de Elementos
Adicionais para efeitos de
conformidade do EIA

1. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
A.

ASPETOS GERAIS E DO PROJETO
A informação sobre o projeto deve ser complementada com os aspetos abaixo enunciados:
1. Indicar no Relatório Síntese e no RNT que o projeto se encontra enquadrado no regime jurídico de
AIA pelo n.º 18 do Anexo I e pela alínea e) do n.º 2 do Anexo II.

A elaboração do EIA da pedreira “Cabeço da Raposa e Anexos” está enquadrado no regime jurídico de AIA pelo n.º 18
do Anexo I e pela alínea e) do n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de Dezembro
Essa indicação será identificada no RNT reformulado que apresenta no anexo A – Resumo Não Técnico.

2. Esclarecer o número de bancadas previstas uma vez que na página 27 do relatório síntese (RS) é
referido que a exploração se fará com 5 bancadas, de 10 metros, mas sendo a exploração feita entre
as cotas 450 e 390, o número de bancadas deveria ser 6.
A pedreira localiza-se num cume e não numa zona plana desta forma existem diferentes cotas máximas e, devido a
geografia da área de exploração, também existem diversas profundidades mínimas de exploração.
Conforme se pode verificar no desenho 3 – perfis em parceria com o desenho 2 (situação final da exploração) –
desenhos que voltam a ser apresentados no ANEXO B – aspetos gerais e do projeto, nem todas as zonas irão atingir a
profundidade de 390 m. Por exemplo no perfil B-B´ a área de extração só terá 2 bancadas e irá apenas a profundidade
de 430 m (uma vez que tem necessidade de respeitar as regras e distâncias de segurança a unidade industrial) mas
tem a cota máxima de 450m. Em contrapartida no perfil A-A´ é possível verificar, devido a constrangimentos de
exploração (zona mais estreita da área de exploração), uma parte da exploração terá a profundidade de 390 m mas
uma cota máxima de 440 m (5 bancadas) e que a outra zona da exploração terá uma cota máxima de 450 m mas uma
cota mínima de 410 m (4 bancadas).

3. Indicar o estado do reservatório de gasóleo desativado (em particular, se o mesmo se encontra
vazio e limpo).
O reservatório de gasóleo encontra-se desativado, limpo e vazio e o mesmo encontra-se dentro de uma estrutura
fechado para evitar qualquer acesso conforme se pode verificar nas fotografias.
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Figura 1 - Depósito de combustível

4.
Indicar a capacidade e estado de conservação da bacia de retenção e a periodicidade de manutenção e
limpeza do separador de hidrocarbonetos.
A bacia de retenção do depósito de combustível é cerca de 5m3.
A manutenção e limpeza do separador de hidrocarbonetos é feita sempre que haja essa necessidade, anual ou de 2 / 2
anos, mas essa periodicidade pode ser alterada sempre que seja necessário, o mesmo encontra-se em bom estado de
conservação. As características do separador de hidrocarbonetos encontram-se apresentadas no anexo B – Aspetos
gerais e do projeto.

5.

Deverão ser devidamente identificadas as áreas previstas para a deposição de resíduos de extração.

Os resíduos da extração tal como as pargas são depositados nas bancadas que neste momento não estão a ser
exploradas. Neste momento a exploração está concentrada na zona Este da pedreira, deste modo quer a pargas quer
os resíduos de extração estão localizados na zona Oeste da pedreira. Assim que esta área se encontre explorada os
resíduos serão direcionados para a recuperação das bancadas superiores da área Este – ver desenho apresentado no
anexo B – Aspetos gerais e do projeto.
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6.

Indicar as características dos locais onde se realizam operações de revisão e manutenção periódicas

aos equipamentos, uma vez que as mesmas podem levar a situações que contaminem o solo e os recursos
hídricos.
As operações de revisão e manutenção são realizadas no interior da oficina que é uma zona fechada e devidamente
impermeabilizada.
A oficina é composta por duas áreas, ambas impermeabilizadas, na primeira área existe uma zona onde encontra os
bidões de óleos novos, óleos usados, massas, etc… Para além de possuir uma zona onde estão arrecadados as peças
e os equipamentos / ferramentas para realizar as operações de manutenção dos equipamentos móveis. Na segunda
área é onde são realizadas as operações de mudanças de óleos usados dos equipamentos.
Conforme se pode verificar nas fotografias o local está devidamente protegido e possui bacias de retenção onde estão
localizados os óleos e as massas lubrificantes.

Figura 2 - Oficina
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7. Indicar a fase atual em relação ao cronograma apresentado “Quadro 6 - Cronograma do faseamento das operações previstas de lavra e da recuperação
ambiental”
Em relação ao cronograma apresentado e que aqui se volta a apresentar, neste momento a pedreira encontra-se no ano 1/2 da fase 1 do cronograma (uma vez que este
cronograma foi estimado a partir da elaboração do novo plano de pedreira apresentado).
Quadro 1 - cronograma do faseamento das operações de lavra
DESIGNAÇÃO
FASES

TRABALHOS

0

Minimização ambiental

DESACTIVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO (4 ANOS)

VIDA ÚTIL DA PEDREIRA (20 ANOS)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Exploração
Enchimento Modelação
1
Sementeiras Plantações
Manutenção
Exploração
Enchimento Modelação
2
Sementeiras Plantações
Manutenção
3

Desativação da unidade industrial
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Cartografia:
8. Assinalar sobre extrato da Carta Militar os pavilhões 1, 2 e 3, a fossa sética, a central de betão e a
unidade de britagem.
A cartografia segue no anexo B – Aspetos gerais e do projeto.

9. Assinalar na cartografia a localização:
 Do reservatório de gasóleo desativado;
 Da bacia de retenção e do separador de hidrocarbonetos;
 Das áreas previstas para as pargas e deposição de resíduos de extração.

O desenho segue no anexo B – Aspetos gerais e do projeto.

10. Disponibilizar a delimitação da área de implantação do projeto, em formato “Shapefile” (ESRI), no
sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763), com
representação dos anexos de pedreira. Note-se que os limites da área do projeto apresentados no
Desenho 1 – Tipologia das Áreas não coincidem com a os delineados na “shapefile” enviada no
âmbito do processo de regularização ao abrigo do D.L. nº 165/2014 de 5 de novembro, salientandose ainda que a Shapefile disponibilizada em https://we.tl/t-yYqbf8s0N1 não foi possível abrir.
O Ficheiro em Shapefile já foram enviados por e-mail.
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B.

FATORES AMBIENTAIS - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, PLANOS

DE MONITORIZAÇÃO

B.1. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
1.1

Apresentar a caraterização geomorfológica regional sumária e uma caracterização geomorfológica

local da área envolvente ao local de implantação do projeto.
1.2

Corrigir as imprecisões técnico-científicas da caraterização geológica fazendo-se uso do conhecimento

geológico mais recente que existe sobre a região, atendendo a que:
1.2.1

Não foram consultados nem referenciados os trabalhos mais recentes sobre a Bacia Lusitaniana e

sobre o Maciço Calcário Estremenho, em particular o Volume II de Geologia de Portugal de Kullberg et al., 2013,
obra este que é de referência.
1.2.2

A caraterização geológica incorporou informação avulsa que pouco contribui para o conhecimento da

situação de referência no que ao projeto diz respeito, como é o caso da descrição das condições
paleodeposicionais e apresenta diversas imprecisões técnicas – científicas (ex.: Bacia Lusitaniana limitada a
norte pelo acidente da Nazaré, gessos salíferos, idade Batoniana, Dogger, entre outras).

Enquadramento Tectónico da Região
Sob o ponto de vista regional, a pedreira localiza-se na Bacia Lusitaniana, formada durante o Mesozoico na sequência
dos episódios distensivos que levaram a formação do Oceano Atlântico.
A área da Bacia Lusitaniana abrangida pela folha 27 – A (Vila Nova de Ourém) da Carta Geológica de Portugal, à
escala 1/50000, situa-se na unidade geomorfológica designada por Maciço Calcário Estremenho (MCE) que se destaca
do resto da bacia devido às características litológicas e estruturais.
Pelo facto da litostratigrafia acompanhar a evolução geodinâmica da Bacia Lusitaniana, opta-se primeiro por uma
sumária referência à tectónica subjacente à BL. Esta é uma bacia intracratónica sedimentar que se desenvolveu na
Margem Ocidental Ibérica (MOI) durante o Mesozóico. É uma bacia distensiva associada a uma margem continental de
rift não vulcânica na qual se observa um magmatismo ténue e a ocorrência de fenómenos de diapirismo (Kullberg et al.,
2013). Ocupa mais de 20 000 km2 e é alongada segundo N-S, com comprimento e largura entre 200 e 100 km,
respetivamente (Carvalho, 2013).
A sua evolução tectónica é função de um conjunto de falhas com génese associada a uma fracturação tardi-varisca.
Inicialmente, no Mesozóico (do Triásico Superior ao Cretácico Inferior). Associado à abertura do Oceano Atlântico
Norte, ocorre um regime generalizado distensivo responsável pela formação de bacias marginais na MOI. Kullberg et al.
(2000) sugere a ocorrência de 4 episódios de rifting, tendo como fundamento o registo sedimentar.
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Também neste se observa que a partir do final do Cretácico, o regime que afeta a Península Ibérica passa a
generalizadamente compressivo até à atualidade, conduzindo à inversão tectónica das estruturas distensivas
mesozóicas da BL. São reconhecidas duas fases: a Pirenaica (final do Cretácico-Paleogénico) e a Bética (Miocénico),
sendo esta última materializada pelas principais estruturas do país (Ribeiro et al., 1979).
A compartimentação da BL deriva de uma variedade nas direções das falhas herdadas, delimitando os sectores
tectono-sedimentares (Kullberg et al., 2013). Rocha & Soares (1984; apud Kullberg et al., 2013), de acordo com as
fácies e espessuras das unidades litostratigráficas do Jurássico Inferior, dividem a BL em três sectores. O MCE inclui-se
no sector central, sendo que este se posiciona desde a falha da Nazaré (a norte) até ao limite com o sector Meridional,
que apesar de alvo de discussão, Kullberg et al. (2000) considera corresponder à Falha do Vale Inferior do Tejo. No
Jurássico superior dá-se uma reestruturação da bacia, conduzindo à discriminação de diversas sub-bacias no setor
central. Adicionalmente, este setor foi o mais atingido pelo soerguimento tectónico e erosão das formações mesozóicas
mais antigas. Os sedimentos resultantes acumularam-se na Bacia do Mondego (a norte) e na Bacia do Baixo Tejo (a
Sul), sendo estas consideradas por Cunha (1992) bacias de antepaís (Carvalho, 2013).
Importa também referir, que para além dos acidentes maiores, a estrutura da BL é condicionada por movimentações
halocinéticas, com início no Jurássico Médio e com reativação em todos os períodos de compressão (Ribeiro et al.,
1979).
As falhas principais estudadas no MCE orientam-se segundo três direções principais: NNE-SSW (as mais frequentes),
NW-SE e NE-SW. Das primeiras são exemplos as falhas de Candeeiros, do Reguengo do Fetal, da Mendiga e de Rio
Maior-Porto de Mós. Estes acidentes constituíam falhas normais durante o Mesozóico. A última falha mencionada
associa-se a uma estrutura tipo salt-wall, que terá sido reativada como desligamento esquerdo aquando inversão
tectónica miocénica (Manuppella et al., 2000). Do segundo grupo, nomeia-se a falha de Alvados-Minde (FAM). Esta,
inclinando para NE, durante a extensão no Jurássico médio, terá definido uma dobra anticlinal de grande amplitude no
bloco a tecto (bloco e dobra de S. Mamede). A sua reativação decorre no Miocénico, passando a rampa lateral
dextrógira do cavalgamento do Arrife (op.cit.). Com esta orientação, refere-se ainda os acidentes que compartimentam
os dois planaltos do MCE, alguns intruídos por rochas doleríticas (op. cit.). A falha do Arrife (FA) tem orientação, no
geral, NE-SW e inclina para NW. Esta será uma das falhas sinistrógiras da fracturação tardivarisca reativada,
sucessivamente, durante a distensão mesozóica e inversão tectónica cenozóica, onde no Miocénico é reativada como
um cavalgamento vergente para SE. As dobras do MCE podem ter grande ou pequeno diâmetro, sendo que este é
tanto maior quanto mais afastadas se encontrarem das falhas. Têm eixos sub-horizontais e orientados NNE-SSW a NESW com terminações periclinais (no interior da BL e no bordo SE desta).

Enquadramento Geológico Regional
O MCE consiste numa unidade morfológica compartimentada e sobrelevada face à envolvente, tanto devido à erosão
mecânica diferencial nas litologias da região, como devido aos importantes acidentes tectónicos que o intersectam
(Ferreira et al., 1988). É limitado pela falha do Arrife, separando-o, a sudeste, da Bacia Terciária do Tejo. Esta
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manifesta-se segundo uma escarpa com um comando com cerca de 80 m (Manuppella et al., 2006). Além disso,
constitui o bordo oriental da BL, associando-se, atualmente, a um cavalgamento NE-SW sobre a Bacia Terciária do Tejo
dado os processos de inversão no Cenozóico. O limite a noroeste, que separa o maciço da Bacia do Ourém, consiste
no sopé da Serra dos Candeeiros, que pelo menos, parcialmente, tem correspondência com um acidente tectónico, a
falha dos Candeeiros. A noroeste o limite é exclusivamente estratigráfico e não existe nenhum acidente tectónico. Desta
forma, os afloramentos de rochas jurássicas mantêm-se na Bacia de Alcobaça-Bombarral que constitui uma zona
deprimida relativamente ao MCE (Carvalho, 2013).
O Maciço tem três unidades morfoestruturarais elevadas associadas a estruturas anticlinais: Serra dos Candeeiros
( 615 m), Planalto de Santo António (entre os 400 e os 500 m) e Planalto de São Mamede (350 a 450 m) e Serra de
Aire (678 m). Estas estão separadas por duas zonas deprimidas. Entre o Planalto de S. Mamede e Serra de Aire e o
Planalto de Santo António ocorre um acidente transversal, de direção NW-SE, ao longo do qual se formaram as
Depressões de Minde e de Alvados. Em ambas ocorre um abatimento do bloco nordeste e levantamento do bloco
sudoeste, criando importantes escarpas com 300 m de altura (Ferreira et al., 1988) e dispondo-se segundo um graben
dissimétrico (Azevedo & Rodrigues, 2015). A Depressão da Mendiga (e continuação para norte pela Depressão de
Alqueidão) faz a separação entre o Planalto de Santo António e o Planalto de São Mamede com a Serra do Candeeiros
através das falhas da Mendiga e Rio Maior-Porto de Mós (Ferreira et al., 1988) As diversas unidades geomorfológicas
são descritas em maior pormenor por Manuppella et al. (2000), fazendo-se aqui uma descrição sumária das estruturas
destas unidades. A Serra dos Candeeiros tem direção NNE-SSW, tendo uma terminação a norte designada por Serra
de Porto de Mós e uma vertente sul materializada por uma arriba fóssil. É limitado a oriente pelo diápiro de Fonte da
Bica – Porto de Mós (Ferreira et al., 1988). A parte oeste associa-se à Plataforma de Aljubarrota (op. cit.). O Planalto de
Santo António tem uma forma triangular e um vértice apontado para norte, contendo superfícies elevadas que se
associam as escarpas vincadas, dispostas de oeste para leste. A vertente meridional desce mais progressivamente até
ao bordo sul do maciço. O Planalto de S. Mamede consiste numa região aplanada que se separa da Plataforma Litoral
pelos relevos de Alqueidão da Serra. Atinge altitudes máximas entre Mira d’Aire e São Mamede, descendo em degraus
até à Bacia de Ourém. A Norte, associa-se à Plataforma de Fátima através de um ressalto tectónico (op. cit.). O seu
limite ocidental é coincidente com a falha de Reguengo do Fetal (com direção NNE-SSW a N-S).
Num contexto geológico mais amplo, a região onde se insere a pedreira está relacionada com a génese da Bacia
Lusitânica, que é uma bacia marginal externa de estrutura sinclinal e direção NE-SW formada no Triásico com a
abertura do Oceano Atlântico. Limitada a norte pelo acidente da Nazaré, a sul pela Serra da Arrábida e a este pelo
fragmento levantado de Soco Hercínico (Maciço Hespérico) é constituída por três sectores: Setentrional, Central e
Meridional integrando-se a área designada no segundo, que abrange terrenos entre o acidente da Nazaré e as falhas
de Montejunto – Serra de Aire.
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Figura 3 - Carta geológica do MCE com definição das principais unidades morfoestruturais (FAr – Falha do Arrife, FAlv – Falha de
Alvados, FC – Falha dos Candeeiros, DCi – Falha do Cidral, FMe – Falha da Mendiga, FMi – Falha de Minde, FMo – Falha de
Moleanos, FRF – Falha de Reguengo do Fetal e FRM – PM – Falha de Rio Maior – Porto de Mós; geologia adaptada da Carta
Geológica de Portugal à escala 1/50000).

Conforme se pode observar na Figura 3, a área de estudo localiza-se no Planalto de São Mamede, em terrenos do
Jurássico Médio – inferior.
De acordo com Cunha (2014), a geomorfologia é fundamental no modelado do relevo deste maciço, dotando-o de uma
paisagem com um valor único e que se destaca da envolvente. Contém uma carsificação superficial e subterrânea que
lhe confere importância enquanto reservatório de água e enquanto património natural.
Além disso, as rochas calcárias do Jurássico Médio aflorantes contêm uma rede de descontinuidades que lhes confere
elevada permeabilidade, conforme se pode verificar na figura 5 e na figura 6, onde se pode ver que existe um baixo
grau de carsificação superficial e uma elevada permeabilidade. Isto conduz à ausência (ou quase na sua totalidade) de
uma drenagem superficial e à existência de condutas subterrâneas que se encarregam do escoamento da maioria da
água (Azevedo & Rodrigues, 2015). Apesar da dissolução cársica se manifestar neste maciço, a erosão das estruturas

10

deve-se essencialmente à sua evidência por ação tectónica, sendo que a carsificação deste maciço é designada por
estrutural (Martins, 1949). O mesmo autor salienta o contraste entre o carso profundo, mais desenvolvido, face ao carso
superficial, de caráter mais incipiente. Das estruturas superficiais, destacam-se os algares, os campos de lapiás, as
dolinas, as uvalas e os poljes. Dos últimos, faz-se referência ao Polje da Mendiga, Polje dos Alvados e ao Polje de
Minde (ou Mira-Minde). A sua caracterização é feita com pormenor por Ferreira et al., 1988 e por Manuppella et al.
(2000), fazendo-se referência à sua origem tectónica e destacando-se que, por vezes, a erosão fluvial influencia a sua
génese (como para o caso do Polje da Mendiga). Como estruturas de profundidade ocorrem centenas de grutas e
algares que importam o MCE. A maturidade do carso profundo é justificado pela existência de três zonas hidrográficas
estabelecidas na região: as galerias secas, as exurgências ocasionais típicas de zonas intermédias e as exsurgências
perenes, características de uma zona de saturação permanente (Martins, 1949). A carsificação estende-se por todo o
MCE, destacando-se a sua existência nas várias unidades morfoestruturais sobrelevadas, descritas por Manuppella et
al., 2000.

Litostratografia
A litostratigrafia acompanha a evolução geodinâmica da Bacia. No caso específico do MCE, as rochas que aí afloram
datam do Hetangiano ao Pliocénico, mas são maioritariamente do Jurássico Médio (zonas sobrelevadas) e Superior
(regiões deprimidas). Com efeito, durante o 2º. Episódio de rifting, terá primeiramente ocorrido uma sedimentação
margo-calcária e, só depois, a progradação carbonatada no Jurássico Médio responsável pela geração da lito-fácies
presentes na área de estudo. Segundo a folha nº 26-D, da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000 (Caldas da
Rainha), os terrenos em estudo têm idades compreendidas entre o Dogger (Bajociano, Batoniano e Caloviano).
Contudo, segundo o mapa litostratigráfico do MCE adaptado pelo LNEG (Carvalho & Lisboa, 2012), igualmente à escala
1:50.000, as rochas do local incluem-se na Formação Chão das Pias, com uma espessura média de 50-60 m. Esta
caracteriza-se por uma variação de fácies entre um termo essencialmente calcário (Calcário de Vale da Serra) e um
outro predominantemente dolomítico (Dolomitos de Furadouro). O primeiro, que aflora na área em questão, apresenta,
na parte inferior, calcários levemente argilosos ou margosos amarelo-acizentados (micrites e biomicrites mudstone e
wackestone com fragmentos de crinóides e equinóiddes, “filamentos”, espículas de espongiários, ostracodos,
lagenídeos). Identifica-se um pequeno intervalo com abundantes equinodermes in situ e níveis com nódulos siliciosos
de forma e dimensão variável. Na parte superior, ocorre uma passagem gradual para calcários mias compactos,
calciclásticos e dolomíticos: intrapelmicríticos e biopelmicríticos wackestone-packstone, com fragmentos de ostracodos
e “filamentos”, alguma bioturbação, intercalações de intrabiomicrites packstone com oóides ressedimentados e, para o
topo, packstones-grainstones por vezes dolomitizados (Azerêdo, 2007). Além disso, identificam-se foraminíferos de
baixa a média diversidade (Azerêdo, 1993). O Membro Dolomitos de Furadouro apresenta, maioritariamente, dolomitos
com níveis intercalares de dolomitos calcários e calcários dolomíticos. Os termos calco-dolomíticos consistem em
oointrabiosparites e micrites packstone-grainstone com dolomitização mais ou menos pervasiva e há, para o topo,
frequentes dolomicrites oncolíticas e fenestradas. A parte superior é mais rica em microfósseis (Azerêdo, 1993).
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Estes depósitos afloram de forma irregular, tendo uma espessura total difícil de estimar, mas uma geometria clara em
bisel, perdendo a espessura de este para oeste, por meio de contacto diacrónico com o membro calcário (Manuppella
et al., 2000). A evolução e esta articulação geométrica das fácies espelha diversos ambientes deposicionais de um
sistema em rampa carbonatada, inclinando com suavidade de este/sudeste para oeste/noroeste (Azerêdo 1993).
Durante o Bajociano Superior, a sedimentação ocorre, em primeiro lugar, em meio marinho aberto, passando
gradualmente para menos profundo. Isto é demonstrado pela natureza mais margosa na parte inferior que passa a mais
compacta no topo. A intercalação progressiva de níveis oobioclásticos dolomitizados, de dolomitos maciços e de
laminitos dolomíticos testemunha a tendência regressiva relativa, dando-se uma progradação de fácies de menor
profundidade, de este para oeste. A passagem Bajociano-Batoniano materializa-se por uma alteração na dinâmica
sedimentar. Efetivamente, no Batoniano (e grande parte do Caloviano) desenvolvem-se quase exclusivamente fácies de
rampa interna a intermédia (Azerêdo, 1993, 2007).
As unidades suprajacentes à Formação Chão das Pias, no MCE, representam as litologias mais típicas do Jurássico
Médio: calcários de cores claras sem qualquer interposição mais argilosa. Estes associam-se a uma elevada
variabilidade de litofácies que definem configurações laterais e verticais complexas e típicas de um sistema
deposicional pouco profundo, muito dinâmico e sensível a variações e interações subtis da coluna de água e doutros
parâmetros ambientais, em rampa carbonatada interna a intermédia (Azerêdo, 1993, 2007).
Como se pode verificar na Figura 4, a área em estudo localiza-se nos Calcários micríticos de Serra de Aire (J2SA).
Esta formação representa a maior parte da área de afloramento do Dogger, em correspondência com camadas
produtivas (calcários industriais e ornamentais) que integram a Formação Valverde. Abrangem quase toda a Serra de
Aire: formam retalhos delimitados por falhas nas regiões de Zambujal de Alcaria, Alvados e Cabeço do Espigão (a SW
de Moitas Venda); a zona dorsal da Serra de São Bento; a maior parte do flanco oriental e dorso do sector mais a Norte
da Serra dos Candeeiros; e pequena mancha a sul de Bemposta, que representa o extremo norte de afloramento mais
importante na zona de Valverde.
A base dos Calcários Micríticos de Serra de Aire é litologicamente marcada pela passagem em continuidade sedimentar
das séries mais ou menos dolomíticas subjacentes a calcários micríticos compactos. O limite superior é assinalado pelo
desaparecimento dos principais marcadores do Batoniano superior.
Trata-se de calcários micríticos coesos, de cor creme, em geral bem estratificados, em camadas com inclinação regular.
Apresentam alguns níveis laminares menos coesos, cuja estrutura é fundamentalmente ondulada, do tipo crosta
estromatolítica.
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Figura 4- Mapa geológico do MCE com indicação das principais pedreiras e núcleos de indústria extrativa (geologia adaptada das cartas geológicas 1/50000 do LNEG)

13

1.3
Corrigir a estruturação do capítulo, em particular no que respeita à deficiente incorporação de
Valores Geológicos de Interesse Conservacionista e Recursos Minerais no subcapítulo da Tectónica e
Sismicidade.
Ver o desenvolvimento apresentado no âmbito da resposta à pergunta 1.6.

1.4
Apresentar um mapa geológico a escala adequada à dimensão do projeto e que sirva de suporte
a uma adequada caracterização geológica local (escala 1/10 000 ou maior).
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Figura 5 – Mapa geológico da envolvente à área do projeto (pedreira cabeço da Raposa) escala 1/20.000 – Extrato da folha 27 – A
da carta Geológico de Portugal à escala 1/50.000
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1.5

Corrigir a figura 22, pois localiza de forma deficiente a área de estudo.

Localizou-se de forma mais eficiente e aproximada a pedreira em avaliação.

Figura 6- Localização da pedreira na carta de Sismicidade histórica - (Fonte: SNIAmb - Agência Portuguesa do Ambiente, 2019)

1.6
Apresentar uma inventariação dos Valores Geológicos de Interesse Conservacionista que
eventualmente existam na área do projeto, pois apenas foi consultada uma base de dados existentes.
Como já referenciado, o MCE é considerado como património natural ao qual se acresce um interesse científico,
paisagístico, didático (Manuppella et al., 2000). Os calcários do Dogger, aflorantes nas zonas de maior elevação, são
predominantemente puros, mostrando-se fortemente afetados pela carsificação (Manupella et al., 2000). Como referido
na secção da geomorfologia, o modelado cársico no MCE toma um papel fundamental na sua inclusão como património
natural, mas também como aquífero. O seu valor paleontológico, principalmente aquele associado às fácies peritidais,
também deverá ser tido em conta.
Foi efetuado um reconhecimento na área da pedreira e seus arredores de forma a tentar observar estruturas relevantes
do ponto de vista geológico. Na pedreira em si, as frentes de exploração no topo demonstram mais alteração face à
base.

Figura 7 – Fotografias das frentes de trabalho
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A vertente sul exibe um algum diaclasamento e terra rossa como preenchimento das fraturas. Aqui não se identificam
estruturas de valor geológico - Figura 9.

Figura 8 – Frentes de desmonte e observação no topo

Na envolvente, o intenso coberto vegetal, desde mato rasteiro até plantações de árvores, quer a sul, Este e Oeste, não
permite identificar quaisquer elementos geológicos significativos, conforme se pode verificar nas fotografias
apresentadas.

Figura 9 – Envolventes a Sul, Este e Oeste da exploração

Na bibliografia consultada também não faz referência a existência de estruturas importantes na zona. Consultando o
mapa litoestratigráfico com elementos fotointerpretados sobrepostos, desenvolvido por Carvalho (2013), também
apenas são reconhecidas fraturas no local de interesse para o estudo, concentrando-se em torno das falhas principais e
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segundo um padrão aproximadamente ortogonal. A conclusão sobre a existência de estruturas cársicas com relevância
na área é feita com reservas. Não se reconhecem estruturas com valor geológico na pedreira e na sua envolvente
próxima, sendo que neste último caso o coberto vegetal é intenso, dificultando o reconhecimento de possíveis
afloramentos com valor geomorfológico e paleontológico.

Figura 10 – Mapa litoestratigráfico do MCE

Recursos Minerais
O MCE contém variados recursos minerais com interesse para diversos setores. Dá-se especial ênfase às rochas
carbonatadas do Jurássico médio, estas que contêm cores claras e um elevado grau de pureza. Estes constituem uma
matéria-prima com uma vasta gama de aplicações, que dependem, fundamentalmente, da sua granulometria. São
utilizados na indústria do vidro, da construção civil e obras públicas (Quadro 2) como rochas ornamentais, para o fabrico
de cal e para calçada (Manuppella et al., 2006).
Quadro 2 - Aplicações do calcário em várias áreas industriais

INDÚSTRIA
Vidro
Construção civil e obras públicas

APLICAÇÃO
Aumento das características físico-químicas
Aumento das características de porosidade e permeabilidade
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1.7
Apresentar uma caraterização dos recursos minerais existentes tendo por base o mapa geológico local
(que também se encontra em falta), devendo ser abordados, entre outros:
1.7.1 O tipo de recurso que se pretende explorar mencionando sumariamente as características que o
tornam apto para o fim em vista;
O recurso a explorar é calcário pertencente a idade Batoniana (Jurássico Médio, mais especificamente a formação J2SA
– calcários micriticos de Serra de Aire. Esta formação representa a maior parte da área de afloramento do Dogger.
Devido a necessidade do material, para sua venda, ter de possuir a marcação CE foi possível verificar as seguintes
características técnicas do mesmo:
Quadro 3 - Descrição petrográfica

Agregado

Minerais

Forma

Angulosidade

Condições de superfície

Fragmentos de rocha

Calcário

Subprismático

Muito anguloso

Rugosa

Quadro 4 - Composição química

Óxido de
Cálcio (CaO)

Perda ao rubro

Carbonato de
Cálcio (CaCO3)

Óxido de Ferro
(Fe2O3)

Óxido de
Alumínio (Al2O3)

Óxido de Magnésio
(MgO)

54 + 2%

44 + 3%

97 + 2 %

Máx 0.05%

Máx. 0.25%

0.6 + 2%

1.7.2 A sua delimitação espacial (lateral e em profundidade) de modo a suportar a área de ampliação
pretendida e a profundidade que se pretende alcançar na exploração;
Devido ao facto da pedreira já ter ultrapassado a área licenciada lateral, foi necessário proceder ao licenciamento das
áreas ocupadas pela unidade industrial, parque de material, e a ampliação da própria área de exploração, situação essa
que se encontra apresentada no desenho 1 – tipologia das áreas. Em termos de profundidade não será ultrapassado os
390 metros nas áreas onde é possível fazer essa profundidade, sempre com a certeza que estão garantidas as
questões de segurança.
A área licenciada apresenta-se com uma cor acastanhada e localiza-se no centro da área de ampliação, as manchas
amarelas clarinhas representam os stocks de materiais e a mancha a roxa representa uma zona protegida e que apesar
de fazer parte do plano não faz parte da área de exploração.
Na área logo a norte da área licenciada pode ser identificar as áreas onde estão localizadas a unidade industrial e toda
a zona afeta a mesma.
Como se pode verificar a área de ampliação já se encontra, no quadrante Oeste já em exploração.
Na Figura 11, estão apresentadas as distâncias nas várias direções, temos 355 m e 326 m na zona Norte (fase 2) e
temos distâncias entre as 277 m e 229 m, deste modo podemos verificar que a ampliação é feita na lateral da área já
licenciada.
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Figura 11 – levantamento da pedreira e o seu alargamento em relação a área licenciada (zona marcada a castanho)
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1.7.3

A volumetria disponível para exploração (isto é, o cálculo de recursos).

A área da pedreira licenciada e a respetiva área de ampliação situam-se maioritariamente em terrenos do Cretácico
Inferior (Albiano) a Superior (Cenomaniano), de acordo com a folha 27A-Vila Nova de Ourém da Carta Geológica de
Portugal à escala 1:50 000, em terrenos de idade que abarcam o final do Batoniano e o início do Caloviano (Jurássico
Médio), no Planalto de S. Mamede – Fátima.
A simplicidade mineralógica desta rocha confere-lhe diversas aplicações que dependem, fundamentalmente, da sua
textura. De acordo com as suas características é aplicado em várias indústrias, salientando-se as que estão listadas no
Quadro 2
As reservas foram calculadas a partir de observações e medições por amostragem à superfície e com a profundidade
projetada, e ainda com base no conhecimento das reservas da área já licenciada.
A total área da pedreira é de 357.632 m2. Tendo em conta as condicionantes relativas às zonas de defesa, a área
efetiva de exploração é de cerca de 234.294 m2 (Desenhos 2 e 3 do Plano de Pedreira – Anexo B - Geologia).
A pedreira é constituída pelas diferentes áreas representadas no Quadro 5.

Quadro 5 – Tipologia das áreas

DESIGNAÇÃO

ÁREA (m2)

Área da propriedade

357.632

Área de exploração licenciada (1)

40.000

Área de ampliação (2)

317.632

Área de exploração (1+2)

357.632

Zonas de defesa

60.085

Área de exclusão a extração (Flora protegida)

23.505

Área da unidade industrial

39.748

Área da exploração total

234.294

As reservas exploráveis foram calculadas considerando a área de exploração (Desenhos 2 e 3 do Plano de Pedreira).
Em função dos estudos geológicos, considerou-se uma taxa de recuperação de 90% e um peso específico médio para
a rocha in situ de 2,4 t/m3.
No Quadro 6 apresentam-se os valores dos parâmetros utilizados no cálculo de reservas, nomeadamente, as cotas, as
áreas e os volumes. O volume de terras de cobertura a armazenar foi estimado com base na espessura média de terra
de cobertura na área de estudo que é de, aproximadamente, 10 cm.
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Quadro 6 – Cotas, áreas e volumes (reservas) do projeto de exploração (área licenciada e área de ampliação)
PARÂMETROS

UNIDADE

QUANTIDADE

Área da exploração (*)

m2

234294

Espessura média terras cobertura
Volume terras de cobertura

m
m
m

0,1
23429,4

m
m

420

Reservas geológicas

m3

11 714 700

Reservas perdidas nos taludes

m3

4 488 000

Reservas exploráveis já exploradas
Reservas exploráveis

m3
m3
m3

4 261 000
2 965 700

Máxima
Média

Cota

Mínima

Volume de estéreis
Reservas exploráveis

450

390

ton

296 570
7 117 680

(*) – Não inclui as áreas de defesas, a área de unidade industrial e a área de exclusão de extração

Uma vez que a pedreira já se encontra em exploração há mais de 15 anos, e que a área de ampliação se encontra já
parcialmente em exploração, as reservas atuais foram calculadas em função da diferença entre a situação existente e a
situação final (Desenho 2 e 3 do Plano de pedreira). Assim, as reservas atuais exploráveis são de aproximadamente
7.117.680 ton. Em função da procura de mercado dos produtos explorados, e da capacidade técnica que se pretende
instalar, estima-se um ritmo de produção anual de, cerca de, 350 000 Ton. De acordo com este ritmo de produção, e
atendendo às reservas úteis calculadas, estima-se que as reservas na pedreira de “Cabeço da Raposa” permitem que a
mesma tenha um período de vida útil de cerca de 20 anos.

1.8

Apresentar medidas de minimização para a eventual ocorrência de valores geológicos de interesse

conservacionista durante a fase de exploração (ex.: grutas, algares, achados paleontológicos).
No caso de um trabalhador, o explorador, o responsável da pedreira ou qualquer outra pessoa verificar a existência de
valores geológicos como grutas, algares ou outro valor cuja “importância” possa ser significativa, os mesmos pararão a
exploração no mesmo local, a área será delimitada e entrar-se-á em contacto com o arqueólogo para que o mesmo
venha verificar a sua autenticidade.

1.9

Apresentar plano de monitorização que acautele a eventual ocorrência de valores geológicos de

interesse conservacionista durante a fase de exploração.
Os trabalhos de exploração da pedreira devem ser devidamente acompanhados e, sempre que haja essa necessidade,
será chamado um arqueólogo/ paleontólogo e o mesmo deverá dar conhecimento à DGPC, caso se verifique a
existência de artefactos ou será informado o LNEG sobre a descoberta de elementos geológicos de valor.
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A retoma dos trabalhos na área afeta as descobertas só será efetuada após a aprovação do DGPC ou do LNEG,
devendo ainda ser feito um relatório dos trabalhos de acompanhamento e estes devem ser arquivados nas instalações
da pedreira para as entidades poderem consultar, sempre que solicitados.
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B.2. Ambiente Sonoro
2.1 Esclarecer-se:
 Na caracterização da situação de referência foi medido o ruído associado ao funcionamento da
unidade industrial (incluindo a unidade de britagem e a moagem de filler).
 Nas previsões dos níveis de ruído foram tidas em consideração as emissões decorrentes do
funcionamento da central de betão a instalar.
As avaliações feitas na situação base foram realizadas com a unidade extrativa em laboração, bem como da unidade
de moagem e britagem.
Estas emissões não irão sofrer alterações, uma vez que as emissões de ruído associadas ao funcionamento da central
de betão a instalar são irrelevantes.
Esta afirmação baseia-se em dados bibliográficos de medições feitas a centrais de betão, que a 50 metros tem uma
medição de 70 dB (A), por isso e tendo em consideração que que as habitações encontram-se a mais de 500 metros da
área de estudo, para além de que a central em estudo não trabalhará 8 horas por dia. Deste modo, podemos afirmar as
emissões não irão sofrer alterações pelo que os impactes medidos na situação atual serão equivalentes aos futuros.
A nível de veículos as emissões poderão sofrer alterações uma vez que irá haver um incremento de 2 veículos por dia
quando a central de betão começará a funcionar, conforme se pode verificar na pergunta 2.2.

2.2 Caso não tenham sido tidos em conta os aspetos acima referidos deve ser reformulada a situação de
referência e a respetiva avaliação de impactes, se pertinente.
A alteração de 10 viaturas pesados diárias (20 Passagens) para 12 (24 passagens) por via da entrada em
funcionamento da central de betão irá gerar o seguinte incremento do ruído de tráfego associado:

Dados de referência caracterizadores do projeto: situação futura
Ítem

Quantidades

Período (T) considerado na contagem de veículos (Ni)

8 horas

Fluxo de motociclos (Nmotociclos)

0 passagens /T

Fluxo de veículos ligeiros (Nligeiros)

20 passagens /T

Fluxo de veículos pesados (Npesados)

24 passagens /T

Velocidade média de circulação dos veículos

20 km/h

Distância do eixo da estrada ao receptor (P1)

630 m

Características do piso entre a estrada e o receptor

Irregular e com coberto vegetal
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Nível sonoro contínuo equivalente no receptor (LAeq),
do ruído particular resultante do movimento de veículos
Ítem

dB(A)

Veículos ligeiros

15,7

Veículos pesados

32,5

Global (ligeiros + pesados+motociclo)

32,9

Análise do impacte das fontes particulares, sobre o ruído ambiente no recetor mais próximo

Item

Pedreira
Componentes
do ruído
ambiente no
recetor

Tráfego da
pedreira
Residual (para a
incomodidade)
Residual para Lden

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes
Ruído ambiente na totalidade do
período diurno

Duração da
ocorrência no período
(horas)

Laeq,
no
recetor
(dBA)

8

44,8

8

32,9

8

40,1

5

40,1

8

46,3

13

44,8

Observações
Modelizado como “fonte pontual” na pior situação
possível (ruído particular)
Obtido pelas expressões de ruído particular de
“tráfego”
Unidade avaliada parada mas as vizinhas em
laboração (RR das 8h00 as 17h00)
Todas as unidades paradas após (RR 5h , após
17h00 -20h00 +s 7h00 – 8H00)
Valor a utilizar para determinação da
“incomodidade” na fase de exploração *
Indicador “Ld” para a fase de exploração **

* - Soma logarítmica dos três componentes acima indicados e que compõem o ruído global
** - Média ponderada no período com 8 horas com ruído particular e 5 horas com ruído residual
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Previsão de níveis de ruído (dBA) no ponto mais próximo da exploração
Período Diurno

Período do
Entardecer

Período
Nocturno

Ruído ambiente

46,3

38,3

38,5

Ruído residual

40,1

38,3

38,5

6

0

0

Resultados das medições e modelizações

PONTO "1" a Norte

"Incomodidade"
Ld
Le

"Nível sonoro médio
de longa duração"

38

39

Ln

46

Lden

6

Valor limite para a Incomodidade

DL 9/2007

44,8

Valor limite para "Lden / Ln"

(1)

não labora

não labora

65 / 55 (zona mista)
55 / 45 (zona sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

(1) Valor dependente da classificação a ser dada à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM.

Com base nos quadros supra apresentados, podemos afirmar que o incremento de trafego de 2 pesados / dia gerado
pela central de betão não irá alterar a situação originalmente estimada, uma vez que o critério de incomodidade
continua a ser respeitado.
Assim como os valores limites para “Lden /Ln” são todos respeitados independentemente da tipologia da zona,
independentemente do acréscimo dos veículos pesados.
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B.3. Recursos Hídricos
3.1

Indicar como se processa a drenagem das águas pluviais.

A pedreira do Cabeço da Raposa insere-se num maciço calcário extremamente permeável, onde não há lugar a
escoamento superficial, o que se pode comprovar pela vegetação presente e total ausência de formas de vale e de
leitos fluviais.
A ausência de sinais de escoamento superficial está patenteada também na cartografia militar 1:25.000, que é bastante
conservativa na marcação de qualquer talvegue, mesmo que insipiente, e que, na área do projeto, não assinala
qualquer linha de água (ver Figura 12).

Figura 12 - Extrato da miliar 1:25.000 (Folha 319)

Refira-se ainda que, mesmo num contexto hidrogeológico diferente, seria improvável a inexistência de linhas de água
na área do projeto, dado o facto de se tratar de um cabeço convexo numa posição topográfica dominante.
Como se observa na figura acima, na envolvente imediata da área do projeto as únicas linhas de água que se
observam divergem da área de expansão prevista e, após um curto trecho, terminam em áreas topograficamente
deprimidas, em algares, o que ilustra a prevalência absoluta da infiltração sobre o escoamento nesta área.

3.2

Explicar o motivo pelo qual não é se encontra prevista a execução de vala periférica à área de

exploração, de modo a evitar que a água pluvial da envolvente da corta ali entre, minimizando as situações de
dificuldade de laboração na frente de trabalho, assim como situações de transporte (pelas referidas águas) de
partículas resultantes da atividade da pedreira, que podem afetar negativamente o teor em sólidos suspensos
totais (SST) e a turbidez das águas recetoras (subterrâneas e/ou superficiais) destes efluentes líquidos.
O projeto de expansão da pedreira do Cabeço da Raposa não contempla a execução de uma vala periférica à área de
exploração, pela simples razão de que esta não é, de modo algum, necessária.
Por um lado, a pedreira atual localiza-se precisamente no ponto mais elevado de um cabeço convexo que se encontra
numa posição topográfica dominante, no seio de um planalto de morfologia cársica.
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Só por si, o enquadramento topográfico dispensaria uma vala periférica, uma vez que em torno da corta da pedreira,
quer na situação atual, quer com a expansão prevista, os terrenos envolventes encontram-se a cotas mais baixas, não
podendo, portanto, em qualquer circunstância afluírem águas de escorrimento exteriores.
Por outro lado, a elevada permeabilidade do maciço não permitiria também, mesmo com outro enquadramento
topográfico, que a afluência de águas de terrenos vizinhos fosse uma questão problemática.
Resta ainda referir ao longo de décadas de exploração da pedreira do Cabeço da Raposa, nunca ocorreu qualquer
problema com a afluência de águas exteriores na zona da corta, mesmo em períodos de intensa pluviosidade.
A opção de não incluir vala periférica foi, portanto, adotada com plena consciência técnica de que não é mesmo
necessária. Se assim não fosse, naturalmente que não se justificaria correr o risco de entradas de águas pluviais da
envolvente, suscetíveis de dificultar a laboração e de constituir uma ameaça para a maquinaria de trabalho e para a
segurança dos trabalhadores.

3.3

Indicar o destino dado às águas pluviais recolhidas nas superfícies impermeabilizadas da atividade

industrial, assim como a sua qualidade.
As superfícies impermeabilizadas da atividade industrial, onde ocorrem atividades de manuseamento de substâncias
tóxicas, como óleos e combustíveis, inserem-se sempre em edifícios completamente fechados e cobertos, estando
abrigados das condições atmosféricas, incluindo, naturalmente, da precipitação.
Não existem, portanto, áreas impermeabilizadas que sejam atingidas por águas pluviais.
Na Figura 13 apresenta-se uma foto da oficina onde se realizam as mudanças dos óleos, podendo-se observar que
trata de um espaço impermeabilizado e completamente coberto, ao abrigo das águas pluviais.

Figura 13 - Imagem da oficina, observando-se o pavimento impermeável e a cobertura que cobre todo o edifício
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Ainda assim, na entrada da oficina existe uma calha no chão para recolher possíveis águas que possam ter escorrido
no seu interior (Figura 14), as quais são enviadas para o separador de hidrocarbonetos.

Figura 14- Imagem da calha existente junto à entrada da oficina

3.4

Relatório Síntese do EIA refere que a água da captação existente na pedreira é utilizada na unidade

industrial e nas instalações sanitárias. O fornecimento de água para as instalações sanitárias deve ter
caraterísticas que obedeçam às diretrizes da Autoridade de Saúde. Assim, solicita-se a apresentação de um
boletim de análise à água do furo, mais completo do que o apresentado. Os parâmetros a analisar deverão ser:
pH, Temperatura, Condutividade, sólidos suspensos totais (SST), Oxigénio dissolvido (% de saturação),
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP), Hidrocarbonetos Dissolvidos ou Emulsionados, Nitratos,
Azoto amoniacal, CBO5, CQO, Mercúrio, Crómio, Chumbo, Níquel, Cádmio, Coliformes totais, Coliformes fecais
e Estreptococos fecais. O resultado da análise deverá ser comparado com os estabelecidos no Anexo I do D.L.
n.º 236/98 de 1 de agosto;
No anexo B – Recursos Hídricos do presente Aditamento, reproduz-se o boletim de análise mais completo, respeitante
a uma amostra de água do furo recolhida a 17 de dezembro de 2018.
No Quadro 7, apresenta-se, para os parâmetros indicados, os resultados obtidos e a interpretação dos mesmos de
acordo com o Anexo 1 do D.L. n.º 236/98 de 1 de agosto.
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Quadro 7 – Resultados de análise da água do furo em dezembro de 2018 e interpretação face ao Anexo 1 do D.L. n.º 236/98 de 1 de agosto
Resultados das análises
Parâmetro

pH
Condutividade

Anexo I do D.L. n.º 236/98 de 1 de agosto (águas doces superficiais)
A1

Valor

Unidades

7,6 (20,2o C)

Esc. de Sorensen

3,9 x

o

102

C

A2

A3

Apreciação

VMR

VMA

VMR

VMA

VMR

VMA

6,5-8,5

-

5,5-9,0

-

5,5-9,0

-

A1

1000

-

1000

-

1000

-

A1

Sólidos suspensos
totais

< 2,0 mg/l

Mg/l

25

-

-

-

-

-

A1

Hidrocarbonetos
Dissolvidos ou
Emulsionados

< 1,0

mg/l

-

0,05

-

0,20

0,50

1,00

≤ A3

Nitratos

14

mg/l NO3

25

(O) 50

-

(O) 50

-

(O) 50

A1

Azoto amoniacal

0,08

mg/l NO4

0,05

-

1,00

1,50

2,00

(O) 4,00

A2

CBO5

<2

mg/l O2

3

-

5

-

7

-

A1

102

mg/l O2

-

-

-

-

30

-

A1

Mercúrio

< 0,0001

mg/l Hg

0,0005

0,0010

0,0005

0,0010

0,0005

0,0010

A1

Crómio

<0,005

mg/l Cr

-

0,05

-

0,05

-

0,05

A1

Chumbo

< 0,005

mg/l Pb

-

0,05

-

0,05

-

0,05

A1

Níquel

0,007

mg/l Ni

-

-

-

-

-

-

-

Cádmio

< 0,001

mg/l Cd

0,001

0,005

0,001

0,005

0,001

0,005

A1

Coliformes totais

19

/100 ml

50

-

5000

-

50000

-

A1

Coliformes fecais

2

/100 ml

20

-

2000

-

20000

-

A1

CQO

1,1 x
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Da análise dos resultados da análise efetuada conclui-se que o parâmetro mais crítico poderá ser o dos
Hidrocarbonetos Dissolvidos ou Emulsionados, uma vez que pode, eventualmente, estar a ser ultrapassado o VMA para
a categoria A2, mas permitindo enquadramento na água no nível A3.
O resultado não é conclusivo por a indicação do laboratório é de que o teor é inferior a 1,0 mg/l, não apesentando o
resultado concreto, de modo que a interpretação apresentada é extremamente conservativa. Pode até ser conforme
com a categoria A1.
Para além da questão referida, apenas há a salientar o teor de azoto amoniacal, que excede o VMR para a classe A1,
podendo-se seguramente enquadrar-se na classe A2.
De qualquer modo, a água extraída do furo nunca é utilizada para consumo humano, apenas para lavagens,
recorrendo-se, para consumo, sempre a água engarrafada.

3.5 Reavaliar os impactes na qualidade das águas subterrâneas, resultantes da infiltração de partículas
sólidas, efluentes e hidrocarbonetos pelo fundo da corta, tendo em conta a permeabilidade das formações
geológicas subjacentes, a elevada velocidade de infiltração das águas e a pouca capacidade de filtração das
rochas carsificadas e ainda, dos resultados da análise solicitada no ponto anterior.
A avaliação dos impactes na qualidade das águas subterrâneas que foi apresentada teve em conta a elevada
permeabilidade das formações geológicas subjacentes, a elevada velocidade de infiltração das águas e a pouca
capacidade de filtração das rochas carsificadas. Foi inclusivamente efetuado o cálculo do coeficiente DRASTIC para as
condições locais, tendo-se chegado a um valor de 176 (vulnerabilidade elevada).
Considera-se pertinente reavaliar os impactes relacionados com a infiltração de partículas sólidas, dado que a avaliação
efetuada foi demasiado conservativa. Na realidade, atendendo ao facto de, conforme anteriormente referido e
demonstrado, a inclinação dos terrenos adjacentes à pedreira ser contrária à da própria pedreira, não haverá qualquer
transporte de sedimentos ou poeiras das áreas exteriores pelas águas pluviais. Por outro lado, na própria pedreira, a
acumulação de sedimentos é mínima, porque é do interesse da própria exploração que estes sejam continuamente
removidos para o exterior onde, conforme sabido, não correm o risco de vir a ser reintroduzidos na corta. Desta forma,
mesmo tendo-se considerado o impacte pouco significativo, admite-se que esta apreciação foi excessiva. De resto, as
análises recentes da água do furo não confirmaram teores elevados ao nível dos sólidos suspensos totais.
Em relação a efluentes, a gestão dos efluentes das instalações sanitárias que ocorre atualmente na pedreira, não
representa riscos de contaminação das águas subterrâneas e, de facto, as análises realizadas não comprovaram a
ocorrência de contaminação orgânica.
Em relação a hidrocarbonetos, mantem-se a avaliação efetuada. Conforme se explicou acima as áreas onde
substâncias com hidrocarbonetos são manipuladas encontram-se, não só impermeabilizadas, como em recinto fechado
e coberto, existindo ainda uma calha para drenar eventuais águas contaminadas para separador de hidrocarbonetos.
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Conclui-se assim que não faz sentido considerar a possibilidade de ocorrer arraste de hidrocarbonetos pelas águas
pluviais.
Apenas em caso de acidentes ou mau funcionamento de máquinas poderia, numa situação extrema, ocorrer derrames
de hidrocarbonetos no solo em torno da corta da pedreira ou dentro desta. Ainda que não seja impossível tal acontecer,
tal é altamente improvável e só sucederia se os equipamentos não fossem adequadamente mantidos.
É importante salientar que situações de avaria de equipamentos são extremamente onerosas para a empresa, sendo
uma manutenção adequada a forma de o prevenir e evitar. Deste modo a manutenção das máquinas nunca é
descurada e constitui a melhor garantia da não ocorrência de situações acidentais.
Por outro lado, os resultados das análises relativamente ao teor de hidrocarbonetos, ainda que pouco específicos (teor
de hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados inferior a 1,0 mg/l), não permitem concluir a ocorrência de qualquer
contaminação a este nível.

3.6

Eventual reformulação das medidas minimização dos impactes na qualidade da água subterrânea,

tendo em conta os resultados da reavaliação de impactes.
Em função da exposição apresentada no item anterior não se considera necessária a reformulação das medidas de
minimização dos impactes na qualidade das águas subterrâneas.
Esclarece-se apenas que, no caso da ocorrência, muito improvável, de um derrame de produtos químicos no fundo da
pedreira, a medida de recolha do solo contaminado pode não ser exequível. Neste caso, a intervenção deve estar
centrada na utilização de um produto com elevada capacidade absorvente que permita agregar o máximo de
contaminante antes que ocorra infiltração. Para que, em caso de acidente, uma intervenção rápida seja garantida, terá
sempre que haver disponibilidade de todos recursos necessários no fundo da pedreira.

3.7

Indicar o modo de gestão dos esgotos domésticos e industriais, se aplicável, especificando – o

tratamento e o seu destino final.
Os esgotos domésticos/esgotos são diretamente encaminhados para a fossa séptica e a mesma é limpa por uma
empresa licenciada / autorizada a realizar esta operação.
As águas pluviais que precipitam nos telhados dos edifícios caem diretamente no solo e não são recolhidas, o que,
atendendo à elevada permeabilidade do terreno, nunca foi um problema. É importante salientar que se tratam de águas
pluviais limpas.
Por outro lado, as áreas impermeabilizadas encontram-se completamente fechadas e cobertas. Na entrada da oficina
existe uma calha no chão para recolher possíveis águas que possa ter escorrido, sendo enviadas para o separador de
hidrocarbonetos (ver Figura 13 e Figura 14 apresentadas acima).

32

3.8

Apresentar medidas de minimização para solucionar e/ou atenuar o problema resultante das poeiras e

outras partículas de pequenas dimensões resultantes da atividade da pedreira que irão acumular-se no fundo,
taludes e envolvente da exploração. Com as águas que aí afluem estas partículas, assim como as resultantes
de fenómenos de erosão hídrica em diversos locais da pedreira, em parte podem ser transportadas para as
águas recetoras, que o Relatório Síntese S refere que serão essencialmente as águas subterrâneas. Os SST
tenderão a sedimentar sempre que encontrem condições em que a força da gravidade possa atuar de forma
preponderante, podendo desta forma contribuir para o assoreamento de cavidades subterrâneas e deste modo,
associado ao fator tempo, afetar negativamente o padrão do escoamento subterrâneo. As partículas coloidais
dificilmente serão removidas da água apenas pela ação da força da gravidade, contribuindo negativamente para
a turbidez da água.
Conforme anteriormente referido, o “problema” das poeiras e outras partículas de pequenas dimensões resultantes da
atividade da pedreira foi sobrevalorizado na avaliação efetuada no EIA.
Com efeito importa salientar que o único aspeto em que, relativamente a este assunto, a pedreira do Cabeço da
Raposa se pode diferenciar do que é habitual ocorrer em qualquer pedreira calcária constitui uma diferenciação positiva
e resulta do facto de o posicionamento topográfico da exploração no cimo de um cabeço convexo simplesmente não
permite, de todo, que sedimentos provenientes do exterior afluam para a pedreira.
Por outro lado, o resultado das análises à água do furo não revela teores elevados de sólidos suspensos totais, o que
seria uma ocorrência expectável em caso de estar a ocorrer problemas ao nível das poeiras e pequenas partículas,
atendendo ao facto da pedreira se encontrar a laborar já há muito anos.
Em relação a medidas de gestão das poeiras e pequenas partículas, as que são ambientalmente mais relevantes, são
as que se relacionam com a mitigação de problemas ao nível da qualidade do ar, as quais se encontram definidas no
EIA.

3.9

Informar se a captação de água subterrânea existente na pedreira se encontra licenciada, assim como

qual o volume de água que pretendem captar para satisfazer as necessidades da exploração e respetiva
avaliação de impacte ambiental, associado a esta operação.
O processo de licenciamento deu entrada na ARH em 2012, processo esse que ainda não se encontra concluído. A fim
de resolver esta situação, o mesmo foi agora novamente submetido a licenciamento através da plataforma LUA do
separador dos recursos hídricos, ao qual estamos a aguardar uma resposta, conforme se pode verificar no anexo B –
recursos Hídricos.

3.10

Esclarecer as unidades utilizadas no quadro 115 uma vez que há unidades de alguns parâmetros que

são representadas por Mg/… e outras por mg/l.
Esclarece-se que no quadro 115 onde se lê Mg/…, deverá ler-se mg/….
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B.4. Qualidade do Ar
4.1

Apresentar cartografia com a identificação dos recetores sensíveis existentes na envolvente de 1km dos
limites da área de ampliação da pedreira e respetivos acessos à mesma. Para os recetores mais
próximos, devem ser identificadas as distâncias, em linha reta, e a orientação ao limite da pedreira e
respetivo acesso.

Vermelho – Circulo de 1km de raio para cada zona de expansão (Norte /Sul):
Azul : acessos à pedreira
R1 - Recetor mais próximo sito a 650 metros a Norte
R2 - Recetor próximo sito a 690 metros a Norte (ponto de medição de PM10)
R3 - Recetor próximo sito a 790 metros a Norte
Não foram identificados recetores num raio de 1km a Sul Oeste e Este.
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4.2

Apresentar a estimativa dos indicadores anuais (média anual e 36º máximo diário) de PM10 para o local
monitorizado na situação atual, a calcular com base nos resultados das estações fixas para os dias de
campanha e respetivas estatísticas anuais.

As estimativas dos indicadores “média anual” e “36º máximo” encontram-se apresentadas no quadro seguinte:
3/5/18
4/5/18
5/5/18
6/5/18
7/5/18
8/5/18
9/5/18
Totais
média campanha
Eficiência da estação
Média anual 2017
Max36º diario 2017

Montemor-o-Velho
18
17
16
20
20
19
14

Ervedeira
18
24
24
20
23
26
17

Chamusca
13
17
17
20
23
24
10

Fernando Pó
5
18
24
23
28
31
18

Lourinhã
11
23
19
21
25
24
17

ponto de amostragem

18
99
23
41

22
90
23
35

18
97
17
29

21
89
25
40

20
95
17
28

22
estimativa
23,2
35,5

44
34
19
11
18
5
26

R²
18%
1%

Valor estimado com base nas medições feitas em P1 para a média anual: 23,2 µg/m³
Valor estimado com base nas medições feitas em P1 para o 36º máximo: 35,5 µg/m³

4.3

Apresentar estimativas das emissões atmosféricas, numa tabela, por tipo de atividade (extração da
matéria prima, transporte de materiais, erosão pelo vento, unidade de britagem, moagem e central de
betão) e para um cenário global, tanto para a situação atual como para a futura (expressas em ton/ano)

4.4

Esclarecer as diferenças do projeto, para as várias atividades desenvolvidas (extração da matéria prima,
transporte de materiais, erosão pelo vento, unidade de britagem, moagem e central de betão) na situação
futura, expectável com a implementação do projeto, face à situação atual, incluindo o número de
veículos/dia, quilómetros ou metros percorridos em vias pavimentadas e não pavimentadas dentro e fora
da pedreira, área exposta à erosão (m2).

As questões 4.3 e 4.4 encontram-se respondidas nos seguintes quadros:

35

Dados na Situação atual
Dados de referência de laboração da exploração (sit. base)
Ítem

Quantidades

Área total do projecto

19,3

ha

Vida útil da exploração

30,0

anos

Volume total a desmontar

2.998.110

Ritmo médio de desmonte

250.000

m3
m3/ano

Humidade do material extraído (EN 13755)

3

%

Fluxo de veículos pesados

5

veículos/dia

Peso médio de cada veículo descarregado

15

toneladas

Peso médio de cada veículo carregado

30

toneladas

Percurso efectuado em estrada pavimentada

0,0

km

Percurso efectuado em estrada não pavimentada

0,2

km

Perfuração para colocar cargas explosivas

3

orifícios/dia

Profundidade dos orifícios para os explosivos

11

m

Rebentamentos (média anual)

132

rebentamentos/ano

N.º de dias úteis de trabalho / Ano

260

dias/ano

Rebentamentos por dia (mínimo = 1)

1,0

rebentamentos/ano

Área explorada em cada rebentamento

42

m2/rebentamento

Área máxima exposta à erosão pelo vento

6,6

ha

Fatores de emissão obtidos:
Emissão difusa de partículas PM10 (sit. base)
Ítem

Factor de emissão

Emissão (g/dia)

Circulação de veículos em percurso pavimentado

0

0,0%

0,000

g/s.

5.332

11,3%

0,062

g/s.

Perfuração para colocar cargas explosivas

930

2,0%

Unidade de moagem

81

0,2%

Central de betão

0

0,0%

Britadeira (primário+ secundário)

3.165

6,7%

Rebentamentos

5.890

12,5%

Areas desmatadas expostas à erosão do vento

31.637

67,3%

47.034

100%

Circulação de veículos em percurso não pavimentado

Emissão Total:

g.s/m2

2,50E-06

2,50E-06

g.s/m2
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Dados da Situação futura
Dados de referência de laboração da exploração (sit. futura)
Ítem

Quantidades

Área total do projecto

35,7

ha

Vida útil da exploração

20,0

anos

Volume total a desmontar

2.965.700

Ritmo médio de desmonte

350.000

m3
m3/ano

Humidade do material extraído (EN 13755)

3

%

Fluxo de veículos pesados

7

veículos/dia

Peso médio de cada veículo descarregado

15

toneladas

Peso médio de cada veículo carregado

30

toneladas

Percurso efectuado em estrada pavimentada

0,0

km

Percurso efectuado em estrada não pavimentada

1,0

km

Perfuração para colocar cargas explosivas

14

orifícios/dia

Profundidade dos orifícios para os explosivos

11

m

Rebentamentos (média anual)

88

rebentamentos/ano

N.º de dias úteis de trabalho / Ano

260

dias/ano

Rebentamentos por dia (mínimo = 1)

1,0

rebentamentos/ano

Área explorada em cada rebentamento

200

m2/rebentamento

Área máxima exposta à erosão pelo vento

18,7

ha

Fatores de emissão obtidos:
Emissão difusa de partículas PM10 (sit futura)
Ítem

Factor de emissão

Emissão (g/dia)

Circulação de veículos em percurso pavimentado

0

0,0%

0,000

g/s.

Circulação de veículos em percurso não pavimentado

26.658

18,4%

0,309

g/s.

Perfuração para colocar cargas explosivas

4.340

3,0%

Unidade de moagem

81

0,1%

Central de betão

360

0,2%

Britadeira (primário+ secundário)

3.165

2,2%

Rebentamentos

20.528

14,2%

Areas desmatadas expostas à erosão do vento

89.760

61,9%

144.892

100%

Emissão Total:

g.s/m2

3,83E-06

3,83E-06

g.s/m2
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Emissões anuais
Emissão

Emissão

Actual

Futura

0

0

Vias não asfaltadas

1,3 ton/ ano

6,9 ton /ano

Erosão em area desmatadas

8,2 ton/ano

23,3, ton/ano

Rebentamentos+perfurações

1,7 ton/ano

6,4 ton/ano

Britadeira(primario + secundário, 1320 ton/dia)

823 kg/ano

823 Kg/ano

0

94 kg/ano

21 kg/ano

21 kg/ano

5

7

260

260

Fonte de emissão:
Vias asfaltadas

Central de betão (descarga+transporte em tapete coberto, 60 ton/dia)
Filler (AP42: fine crushing controlled, 130 ton/dia)

Nº veiculos diário
Nº dias considerados

4.5

Modelar as concentrações de partículas (PM10) na situação atual e apresentar os valores obtidos para o
36º máximo diário e média anual, resultante da atividade da pedreira na situação atual, para o recetor
monitorizado.

Há que ter em consideração que o ponto monitorizado está associado ao ponto identificado como R2. As modelações
apresentadas representam apenas, e somente, as concentrações de partículas emitidas pela pedreira e respetivos
anexos, não tendo em consideração as poeiras existentes devido a envolvente.
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Modelação da situação atual
Média anual
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36º Máximo diário

Situação actual: Resumo dos valores estimados
Situação

Lavra atual

Ponto

36º Máximo diário

Média anual

R1 - Norte

13.2 µg/m³

3.9 µg/m³

R2 – Norte (ponto monitorizado)

12.5 µg/m³

3.9 µg/m³

R3 - Norte

18.2 µg/m³

6.0 µg/m³
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4.6

Clarificar os valores para a média anual e 36º máximo diário de PM10 obtidos por modelação da situação
futura, para o recetor monitorizado, uma vez que evidenciam ser muito elevados face ao que é possível
visualizar nos mapas das concentrações.

Modelação da situação futura
Média anual

36º Máximo diário

41

Situação futura : Resumo dos valores estimados
Na modelação supra apresentada, verifica-se que os pontos R1, R2, R3 encontram-se na faixa de valores
compreendidos entre os 30 e 50 µg/m³ o que vem de encontro aos valores apresentados no presente quadro.
Situação:
Ponto

4.7

Lavra futura
36º Máximo diário
Média anual

R1 - Norte

32.2 µg/m³

9.5 µg/m³

R2 – Norte (ponto monitorizado)

31.8µg/m³

9.3 µg/m³

R3 - Norte

45.1 µg/m³

13.7 µg/m³

Avaliar as variações das concentrações esperadas na situação futura face à situação atual.

Avaliação de impactes cumulativos: Ponto R2 (ponto monitorizado)
Situação

36º Máximo diário

Média anual

Fontes consideradas
Todas as fontes ativas
presentes na situação atual
Apenas as emissões geradas
na zona pela pedreira
Todas as fontes ativas
presentes sem a pedreira

A - Referência

35.5 µg/m³

23.2 µg/m³

B - Referência

12.5 µg/m³

3.9 µg/m³

C - “Concentração
de fundo”

23.0 µg/m³

19.3 µg/m³

D - Futura – Lavra
para Sul e Norte

31.8 µg/m³

9.3 µg/m³

Apenas as emissões geradas
pela pedreira

Modelizado para a
sit. Futura no ponto
R2

E - Futura

54.8 µg/m³

28.6 µg/m³

Todas as fontes ativas
presentes na situação futura

Calculado: C+D

Mais de 35 dias
40 µg/m³
acima de 50 µg/m³
Nota: No ponto R2 poderão ocorrer mais de 35 dias com excedência do limite diário
Limite

Origem
Obtido por regressão
linear
Modelizado para a
sit. de referência
Calculado: A-B

-
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Avaliação de impactes cumulativos: Ponto R1
Situação

36º Máximo diário

Média anual

Fontes consideradas
Apenas as emissões geradas
pela pedreira
Todas as fontes ativas
presentes na zona sem a
pedreira

Origem
Modelizado para a
sit. de referência
Calculado com as
medições feitas em
R2
Modelizado para a
sit. Futura no ponto
R1

B - Referência

13.2 µg/m³

3.9 µg/m³

C- “Concentração de
fundo”

23.0 µg/m³

19.3 µg/m³

D - Futura – Lavra a
sul

32.2 µg/m³

9.5 µg/m³

Apenas as emissões geradas
pela pedreira

E - Futura

55.2 µg/m³

28.8 µg/m³

Todas as fontes ativas
presentes na situação futura

Calculado: C+D

Limite

mais de 35 dias
acima de 50 µg/m³

40 µg/m³

-

-

Nota: No ponto R1 poderão ocorrer mais de 35 dias com excedência do limite diário

Avaliação de impactes cumulativos: Ponto R3
Situação

36º Máximo diário

Média anual

Fontes consideradas
Apenas as emissões geradas
pela pedreira
Todas as fontes ativas
presentes na zona sem a
pedreira

Origem
Modelizado para a
sit. de referência
Calculado com as
medições feitas em
R2
Modelizado para a
sit. Futura no ponto
R3

B - Referência

18.2 µg/m³

6.0 µg/m³

C- “Concentração de
fundo”

23.0 µg/m³

19.3µg/m³

D - Futura – Lavra a
sul

45.1 µg/m³

13.7 µg/m³

Apenas as emissões geradas
pela pedreira

E - Futura

68.1 µg/m³

33.0 µg/m³

Todas as fontes ativas
presentes na situação futura

Calculado: C+D

Limite

mais de 35 dias
acima de 50 µg/m³

40 µg/m³

-

-

Nota: No ponto R3 poderão ocorrer mais de 35 dias com excedência do limite diário
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B.5. Ordenamento do Território
5.1

O Quadro 4 -Tipologia de áreas, da página 12 deverá ser desdobrado, indicando as áreas existentes em
cada Município envolvido.
Designação

Área (m2)

Área pertencente a batalha
(m2)

Área pertencente a Ourém
(m2)

Área da propriedade

357.632

165.964

191.668

Área de exploração licenciada (1)

40.000

-

40.000

Área de ampliação (2)

317.632

165.964

151.668

Área de exploração (1+2)

357.632

165.964

191.668

Zonas de defesa

60.085

18.305

41.780

Área de exclusão a extração (flora protegida)

23.505

-

23.505

Área da unidade industrial

39.748

23.300

16.448

Área da exploração total

234.294

124.359

109.935

5.2

No caso do estabelecimento industrial, devem ser indicadas as funções, datas de construção, áreas de
implantação e de construção, alturas de fachada e eventuais licenciamentos municipais e/ou da DGEG
ou da ex-DREC dos edifícios/equipamentos.

A unidade de britagem, instalações sociais e oficina, foram construídas em 2000/2001 e possuem uma licença de
laboração que inclui as instalações sociais e a oficina, tendo sido licenciada inicialmente em 12 de Outubro de 2001
ainda em nome da Olibritas (a ultima atualização foi em 2013). No anexo B – Ordenamento do território apresenta-se a
licença original.
O laboratório e a unidade de betão foram construídas em 2011, em 2013 foi instalado a unidade de moagem e em 2014
foi construído o pavilhão em torno dessa unidade. Foi só em 2014 que se iniciou o processo de licenciamento das
construções, conforme cópia do ofício da Câmara que se apresenta no anexo B – Ordenamento do território. As áreas
de implantação e de construção, alturas de fachada encontram-se apresentadas nos desenhos no anexo B –
ordenamento do território.
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Município da Batalha
5.3

Relativamente à 1ª Revisão do PDM da Batalha a que se refere o ponto 5.9.5 do Relatório Síntese (página
284)

verificamos

que

a

análise

da

proponente

incidiu

apenas

sobre

a

Planta

de

Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo, enquadrando a atividade de forma muito singela nos
respetivos artigos do Regulamento, mas sem justificação. Deixou assim de fora as questões relativas à
Estrutura Ecológica Municipal e as Áreas com Suscetibilidade Elevada de Contaminação de Aquíferos,
cartografadas na Planta de Ordenamento/Salvaguardas e Execução.
De acordo com o Aviso (extrato) n.º 15185/2018, de 22 de outubro de 2018, - 2.ª Correção Material da 1.ª Revisão do
Plano Diretor Municipal da Batalha, a área da pedreira está inserida na Estrutura Ecológica Municipal e abrange Áreas
com Suscetibilidade Elevada de Contaminação de Aquíferos.
A estrutura ecológica municipal pretende criar um contínuo natural através de elementos com características
específicas contribuindo para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do património natural e
cultural, ou seja, a estrutura ecológica indicação as áreas em que a paisagem apresentada qualidade visual elevada.
Aplicando-se nestas áreas todas as servidões e restrições constantes do regulamento do PDM da Batalha, aplica-se
ainda o previsto no n.º 2 do artigo 75.º do Aviso n.º 9808/2015, de 18 de agosto, ou seja, a preservação dos elementos
que caracterizam a paisagem. Porém, na área afeta à pedreira não ocorrem eiras, poços, tanques, noras, moinhos nem
muros de pedra.
Não existem galerias ripícolas na área de intervenção, apenas alguns pequenos vales húmidos onde a vegetação é
diferenciadora, no entanto nunca chegam a formar-se vegetação caraterística de galeria ripícola.
No que se refere à vegetação autóctone, apesar das espécies existentes serem afetadas durante o processo extrativo,
o plano ambiental e de recuperação prevê a reposição dessas mesmas espécies através da plantação durante os
trabalhos de recuperação.
Durante os trabalhos de recuperação será levado em linha de conta o Código das Boas Práticas Agrícolas na atividade
agrícola para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola.
De acordo com o artigo 83º do regulamento do PDM da Batalha (artigo 83.º) e respetiva cartografia, a área da pedreira
encontra-se em “Áreas com suscetibilidade elevada de contaminação de aquíferos” n.º 1 e 2 do artigo 86.º, sendo áreas
de maior permeabilidade potencial para o concelho. Nestas áreas, conforme refere o n.º 2 do artigo 86.º, as
infraestruturas de drenagem e tratamento de esgotos devem ser obrigatoriamente ligadas à rede pública ou a
dispositivo estanque a que seja assegurado serviço de remoção e transporte dos efluentes para local designado pela
Câmara Municipal, situação já salvaguarda pela empresa através de um dispositivo estanque e sempre que necessário
a sua remoção e transporte para local devidamente autorizado.
De salientar que nas instalações existe também um separador de hidrocarbonetos associado às instalações industriais.
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5.4

Sobre a abrangência de parte da exploração por áreas de Muito Alta e Alta perigosidade de incêndio
florestal, é conveniente a demonstração que que as mesmas não condicionam a área onde se encontra o
edificado afeto ao estabelecimento industrial.

Todas as construções existentes de apoio à atividade da pedreira estão inseridas fora das áreas classificadas nas
classes de perigosidade de incêndio. As classes de muito alta e alta abrangem a área de ampliação da pedreira,
ficando assim assegurada a segurança das zonas edificadas. Além de que serão asseguradas as faixas de proteção
contra incêndios de acordo com o estipulado na legislação em vigor.

Figura 15 – Carta de perigosidade de incêndio do concelho da Batalha

fonte: http://www.cm-batalha.pt/areas-de-intervencao/gabinete-tecnico-florestal/pmdfci

5.5

Relativamente às peças desenhadas, embora as mesmas sejam boas no que se refere à globalidade da
exploração e do estabelecimento indicando a linha de fronteira entre os dois municípios, se for possível,
seria útil o fornecimento também de idênticas plantas, mas apenas referentes à área da Batalha.

No anexo B – Ordenamento do território apresenta-se as plantas desenhadas do projeto que se localiza apenas no
município da Batalha.

5.6

Em relação à inserção da exploração nas plantas do PDM da Batalha, constantes do Anexo IV Ordenamento do Território do Volume III - Final.PDF, verifica-se que aquelas se referem à primeira
Publicação do PDM e não à versão que se encontra em vigor. Deverá por isso ser fornecida a
implantação da exploração em todas as plantas em que se desdobram as plantas de ordenamento e de
condicionantes da 1ª Revisão do PDM da Batalha, havendo no caso da área edificada o cuidado da
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escala utilizada permitir a adequada caracterização da mesma (por norma, a Direção Geral do Território
homologou as plantas dos municípios até à escala 1:10.000, para efeitos de produção de cartografia para
a revisão dos PDM).
No anexo B – Ordenamento do território apresenta-se as plantas do PDM da Batalha.

Município de Ourém
5.7

No que se refere ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT) o
EIA deverá avaliar de forma mais rigorosa a compatibilidade do projeto face às normas/diretrizes do
PROT, nomeadamente ao nível das orientações face ao modelo territorial, Unidade/subunidade
Territorial, ERPVA e Riscos.

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) foi ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de agosto, alterado pela Declaração de Retificação n.º 71-A/2009, de 2 de
outubro, e abrange as opções estratégicas de base territorial, o modelo territorial e as normas orientadoras para a
região.
Em termos de visão e para o horizonte de 2020 o Oeste e Vale do Tejo será um dos territórios mais qualificados,
atrativos e produtivos do país, combinando:
a) Excelência dos seus diversificados sistemas naturais e patrimoniais, paisagens e culturas;
b) Recursos humanos, científicos e organizacionais qualificados;
c) Reforçadas acessibilidades e conexões que lhe conferem uma nova centralidade nacional e relevância
internacional;
d) Atividades agrícolas, florestais, industriais, centros logísticos e serviços com elevado grau de inovação,
tecnologia e conhecimento;
e) Fixação de novos residentes e talentos, relevantes eventos culturais e de lazer, e ainda, elevado número de
visitantes.
O modelo territorial aponta, de forma indireta, para muitos aspetos que podem ser lidos na sua relação com a indústria
extrativa mas de modo explícito refere que “(…) dos centros urbanos não envolvidos na estruturação do sistema de
“portas logístico-empresariais”, que reúnem condições potenciais para a implementação de polos de acolhimento
empresarial com capacidade para englobarem as diversas estratégias acima referidas, está o eixo de ligação entre
Alcanena e Rio maior - com presença significativa de indústrias extrativas e do mobiliário”.
Para além das suas potencialidades no domínio do desenvolvimento económico e urbano é feito também o reparo às
implicações negativas que estas atividades poderão ter designadamente nos recursos hídricos: “Neste panorama, e no
âmbito do modelo territorial, considera-se fundamental a proteção das áreas de recarga destes sistemas aquíferos, uma
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vez que a Região possui várias atividades humanas suscetíveis de poluir as toalhas aquíferas (agricultura com uso
intensivo de pesticidas e fertilizantes, explorações agropecuárias, indústrias extrativas e transformadoras e águas
urbanas residuais com tratamento deficiente ou inexistente) ”.
No âmbito do modelo territorial foram delimitadas unidades territoriais que ajudam a promover uma mais ajustada
gestão territorial. A indústria extrativa encontra-se identificada quer no Oeste Interior Florestal – “É de salientar ainda, a
presença de algumas indústrias de dimensões médias associadas à agricultura, florestas e atividade extrativa (argilas
comuns, fontes de abastecimento de unidades industriais transformadoras de telha e tijolo, bem como a elevada
concentração de pecuária intensiva) ” –, quer no Maciço Calcário: “A edificação é dispersa ou fragmentada, sendo de
salientar a presença de diversos armazéns e indústrias extrativas.”, onde se localiza a pedreira em avaliação.
Destacam-se os concelhos de Alcobaça, Alcanena, Rio Maior e Santarém na extração de calcário, explorado para fins
ornamentais e para a produção de cal (Centro Nacional de Produção de Cal em Alcanede). Nesta unidade exploram-se
também argilas nos concelhos de Santarém (Alcanede) e de Ourém, destinadas à produção de cerâmica branca e
indústrias química e do papel.
Nas normas específicas do PROT OVT são especificadas diretrizes dirigidas a domínios e contextos territoriais
concretos entre os quais a indústria extrativa:


Padrões de ocupação, classificação e qualificação do solo - Para efeitos de classificação e
qualificação serão identificadas e estudadas, nomeadamente, áreas de localização de atividades
económicas de indústria, armazenagem, logística, indústria extrativa, turismo ou comércio e áreas
ocupadas por grandes infraestruturas e equipamentos.



Oeste Interior Florestal - Estabelecer regras específicas de dominância e compatibilidade de
ocupações e usos, em particular no que se refere às atividades de indústria, comércio, armazenagem,
logística, indústrias extrativas e explorações pecuárias.



Serra de Montejunto - Promover o ordenamento e recuperação das áreas de indústria extrativa
existentes na serra e interditar novas explorações de rocha industrial e condicionar a ampliação das já
licenciadas.



Oeste Florestal - Compatibilizar a indústria extrativa com outros usos e com a proteção de valores
naturais importantes e promover a recuperação ambiental das extrações abandonadas e em fim de
exploração.



Maciço Calcário - Ordenar as áreas de indústria extrativa e garantir a sua compatibilização com
outros usos, nomeadamente, os perímetros urbanos, as áreas protegidas e a vulnerabilidade do
aquífero, no âmbito do Plano de Ordenamento da Serra de Aire e Candeeiros e promover a
recuperação paisagística e o valor natural de áreas abandonadas de indústrias extrativas.
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Os seis objetivos estratégicos assumidos no PNPOT que orientam a estratégia e o modelo do PROT OVT são:
“a) Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de
modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e minimizar os riscos;
b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico
e global;
c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à integração
e à coesão territoriais;
d) Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social;
e) Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente
utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública;
f) Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e
responsável dos cidadãos e das instituições.”
Este plano está estruturado em torno de quatro eixos Estratégicos de base territorial que se passam a enumerar:


Eixo Estratégico 1: Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização;



Eixo Estratégico 2: Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental;



Eixo Estratégico 3: Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana;



Eixo Estratégico 4: Descobrir as novas ruralidades.

Estes Eixos estratégicos materializam-se através de objetivos estratégicos que, para o caso concreto da indústria
extrativa, estão enquadrados no Eixo Estratégico 2 com a seguinte redação:
“2.1 — Proteger e valorizar os recursos naturais, patrimoniais e culturais através de medidas que os integrem
na gestão do planeamento territorial regional e municipal, numa perspetiva de coesão territorial e reforço da
identidade regional. (…) e 2.3 — Potenciar o aproveitamento das atividades agrícolas, florestais,
nomeadamente as associadas à exploração de produtos verdes (agroflorestais e energias renováveis),
conciliando-as com as dinâmicas urbanas e as áreas fundamentais para a conservação da natureza e da
paisagem e promover o aproveitamento dos recursos geológicos, numa perspetiva de compatibilização dos
valores naturais e patrimoniais com as componentes económica e social”.
Nas Normas Específicas de Carácter Sectorial é estabelecido que os PMOT deverão identificar as áreas de recursos
geológicos e definir as regras e condições da sua exploração, ponderando a compatibilização dos valores naturais e
patrimoniais, com as componentes económica e social.
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O PROT OVT estabelece, ainda, 16 unidades territoriais, que apresentam características gerais muito semelhantes em
termos de tipologias de ocupação agrícola, florestal ou edificada e não obstante a sua natural diversidade interna,
evidenciam potencialidades e problemas comuns em função do padrão dominante. A área em estudo integra-se na
unidade territorial nº 11 - Maciço Calcário.

Figura 16 - Unidades Territoriais PROT - OVT

Nas Normas Especificas por Unidades Territoriais é estabelecido para a unidade nº 11 – Maciço Calcário, a
necessidade de ordenar as áreas de indústria extrativa e garantir a sua compatibilização com outros usos,
nomeadamente, os perímetros urbanos, as áreas protegidas e a vulnerabilidade do aquífero, (especificamente) no
âmbito do Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (ponto 4) e promover a
recuperação paisagística e o valor natural de áreas abandonadas de indústrias extrativas (ponto 5).
A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura que tem por suporte um
conjunto de áreas territoriais e corredores que representam e incluem as áreas com maior valor natural ou sensibilidade
ecológica. Esta estrutura deverá permitir a manutenção da biodiversidade característica da Região e dos processos
ecológicos fundamentais para a integridade dos seus ecossistemas sensíveis.
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Figura 17 – Estrutura Regional de proteção e valorização Ambiental – PROT OVT

A Rede Primária, o primeiro nível da ERPVA, inclui as principais unidades ecológicas que apresentam elevado valor
natural e paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e nacional. É composta por
Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através de Corredores Ecológicos Estruturantes (CEE) de
dimensão regional e nacional. No caso concreto, a ANE em causa corresponde ao Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, e o CEE denominado como o Corredor Serrano, sendo que valores naturais associados subjacentes a este
corredor são as formações de vegetação natural e seminatural que, embora fragmentadas, ainda apresentam alguma
continuidade e garantem a conectividade entre os ecossistemas serranos. Neste âmbito, é de referir que a área do
Projeto se integra num Corredor Ecológico Estruturante (CEE).
A natureza destes territórios, e das atividades que lhes estão associadas, nem sempre permite uma identificação
geográfica objetiva à escala deste Plano, pelo que PROT OVT estabelece a necessidade de efetuar a avaliação do real
valor e necessidades de conservação e gestão destas áreas ao nível municipal e intermunicipal, a fim de poderem ser
integradas, quando justificado, nos diferentes instrumentos de planeamento territorial.
A área da pedreira localiza-se na rede secundária, em áreas nucleares secundárias (ANS).
As Áreas Nucleares compreendem, no essencial, um conjunto de paisagens notáveis com elevado interesse nacional e
regional para a conservação da natureza e biodiversidade e com particular sensibilidade às atividades humanas. Estas
áreas são articuladas entre si através de Corredores Ecológicos que têm como objetivo assegurar a continuidade dos
processos ecológicos e favorecer os fluxos de indivíduos entre os diferentes sistemas.
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As ANS incluem também as principais áreas identificadas no âmbito do estudo dos Padrões de Ocupação do Solo
como baixas aluvionares. Estas áreas são fundamentais para o equilíbrio hidrológico regional, constituem valores
naturais únicos com elevada relevância para muitas espécies de aves, e de importância fundamental enquanto recurso
solo de elevado potencial produtivo agrícola. Desta forma, importa salvaguardar o seu uso dominante agrícola, com
base numa gestão sustentável da atividade, evitando qualquer edificação que não seja indispensável à sua viabilização.
Ao nível das componentes da conservação da natureza a que se refere o subsistema da ANS “Áreas com elevado valor
ecológico ao nível regional e municipal e que não estão incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas e Rede Natura
2000” e de recursos hídricos “Áreas húmidas, baixas aluvionares, recursos hídricos subterrâneos”, onde se localiza a
pedreira, verifica-se que ao nível da fauna e da flora, e apesar da área não se localizar em Rede Natura 2000, verificase que em termos de valores naturais não se registaram indícios de que que a pedreira venha a afetar
significativamente a conservação dos valores naturais.
No que se refere aos incêndios florestais, a possibilidade de ocorrência é elevada ou moderada em 29% do território do
Oeste e Vale do Tejo. A existência de usos do solo desajustados no seio dos espaços florestais pode contribuir para o
aumento da probabilidade de ocorrência de ignições, ao mesmo tempo que dificulta os trabalhos de proteção face a
incêndios florestais de grande dimensão. No caso específico das habitações e aglomerados populacionais é
fundamental a diminuição da sua vulnerabilidade face aos incêndios florestais, nomeadamente através da
implementação de faixas de descontinuidade da carga de combustível.
No que se refere aos riscos, segundo o PROT OVT, a área da pedreira localiza-se numa zona de risco de incêndio
elevado.
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Figura 18 – Riscos – PROT OVT

No que se refere às diretrizes referentes ao risco de incêndio, o PROT OVT preconiza que seja incentivada a ocupação
agrícola no interior de manchas florestais extremas, contribuindo quer para a diversidade cultural e qualidade
paisagística quer para evitar a propagação de incêndios, e que:


Seja incorporado nos PMDFCI nos PMOT, respeitando as intervenções e restrições previstas nos
PROF, e regulamentar os usos compatíveis nas áreas classificadas com risco de incêndio elevado ou
muito elevado, nomeadamente a interdição da edificação;



Seja definido e cartografado e implementadas faixas de descontinuidade da carga de combustível
com uma largura mínima de 100 metros, em torno de aglomerados urbanos, de equipamentos
hospitalares e de saúde, escolares, de gestão de emergência e de socorro, zonas e estabelecimentos
industriais, parques de campismo e zonas de lazer;



Seja definida a localização das novas linhas de distribuição de energia elétrica e dos pontos de água
com critérios que permitam a movimentação segura dos meios aéreos destinados ao combate dos
incêndios florestais;



Sejam implementadas as redes regionais de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI), previstas
na lei, articuladas com os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);
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Figura 19 – Extrato da carta de perigosidade do concelho de Ourém

De acordo com a carta de perigosidade de incêndio do concelho de Ourém, aprovada em reunião de CMDF, a 23 de
abril de 2016, grande parte da pedreira encontra-se numa área de perigosidade de incêndio muito baixa. De salientar
que todos os anexos de pedreira localizam-se também em área de perigosidade muito baixa. As áreas de perigosidade
muito alta coincidem com as áreas de exploração (ampliação) da pedreira.

5.8

No que se refere ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT) o
EIA deverá avaliar de forma mais rigorosa a compatibilidade do projeto face às normas/diretrizes do
PROT, nomeadamente ao nível das orientações face ao modelo territorial, Unidade/subunidade
Territorial, ERPVA e Riscos.

Muito embora no PDM de Ourém a área afeta à pedreira se encontre classificada como agrícola e florestal, certo é que
em toda a área envolvente à pedreira (incluindo a área de ampliação da pedreira) não se pratica agricultura nem
ocorrem explorações florestais.
As áreas agrícolas na zona desenvolvem-se nas zonas de vale, onde ocorrem os melhores solos para agricultura e as
áreas florestais, essencialmente de eucalipto ocorrem de forma dispersa.
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A área da pedreira localiza-se numa zona onde ocorrem várias pedreiras devido à existência e qualidade do recurso a
explorar. Nas proximidades da pedreira em avaliação, existe também uma zona com uma atividade industrial muito
ligada diretamente à atividade extrativa.

Pedreira do
cabeço da raposa

Figura 20 – Localização da pedreira e das pedreiras que se localizam na sua envolvente

Dado o contexto onde se localiza a pedreira, considera-se que, ao nível do concelho de Ourém, a permanência da
pedreira no local, não irá colidir com os objetivos e estratégia do concelho em termos de ordenamento, dado que se
trata de um concelho onde a atividade extrativa tem muito peso em termos socioeconómicos.

5.9

No âmbito do Ordenamento do Território e estando em causa uma tipologia de uso e utilização do solo
que colide com o regime de uso preconizado no PDM eficaz, considera-se insuficiente a indicação de
medidas de salvaguarda apenas ao nível dos valores ambientais, nomeadamente da REN (pág. 331 do
RS).
Assim, o EIA deve identificar as medidas necessárias à minimização dos impactes decorrentes da
alteração do uso do solo preconizado no PDM e no local (agrícola e florestal), alargando a avaliação no
quadro da restante área do município.
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De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional de Ourém aprovada pela RCM n.º 136/2004, de 10 de setembro
e retificada pela RCM n.º 61/2007 de 23 de abril e alterada pelo aviso n.º 4735/2013 de 9 de abril, a área da pedreira e
a totalidade da unidade industrial encontra-se abrangido por “Cabeceiras de linhas de água” e “Áreas de máxima
infiltração”, que de acordo com o Anexo IV do DL n.º 166/2008, na sua atual redação corresponde a “Áreas Estratégicas
de Proteção e Recarga de Aquíferos”.
Ainda no que se refere às condicionantes, uma pequena parte a leste da exploração sobrepõe-se com solos
classificados como Reserva Agrícola Nacional, que se encontra numa zona de ampliação, só após a aprovação do EIA
é se procederá ao pedido de desafetação da RAN.

5.10 Apresentar a(s) licença(s) / o(s) título(s) que permite(m) defender que as intervenções são legais,
acompanhada(o)(s) de planta(s) que comprove(m) as áreas em presença.

Junto se anexa a licença relativa à unidade de britagem que se localiza no concelho de Ourém e que nesta fase se
pretende ampliar.

Figura 21 – Extrato do desenho 4 “levantamento topográfico – Pormenor da Zona Industrial”
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Conforme consta da decisão relativa ao pedido de regularização/ampliação do estabelecimento industrial e no
desenho 4 “levantamento topográfico – Pormenor da Zona Industrial” – Figura 21, ao abrigo do Decreto-Lei n.º
165/2014 de 5 de novembro (processo RG825) as áreas regularizadas são:
1. Pavilhão 1 (laboratório + oficina + balneários – 737.0 m2 – concelho da Batalha
2. Balança – 48 m2 – concelho da Batalha
3. Contentor (portaria + vestiário) – 61 m2 – concelho da Batalha
4. Pavilhão 2 – 1 386 m2 - concelho de Ourém
5. Pavilhão 3 – 500 m2 - concelho de Ourém
6. Portaria e Vestiário – 61 m2 – concelho de Ourém
7. Linha M4 – 40 m2 – concelho de Ourém
A unidade de britagem encontra-se licenciada.

Reserva Ecológica Nacional da Batalha
Em termos de condicionantes a área em estudo sobrepõe-se parcialmente com a Reserva Ecológica Nacional - Áreas
de Máxima Infiltração e existe uma linha elétrica da rede nacional de distribuição de eletricidade (EDP) que existe para
abastecer a Unidade Industrial.

Reserva Ecológica Nacional
As restrições de utilidade pública da REN e da RAN devem constar de um capítulo próprio do Relatório Síntese
e não integradas no capítulo referente aos planos.
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município da Batalha, foi aprovada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 116/95, publicada no Diário da República n.º 253, 1.ª série -B, de 2 de novembro de 1995.
Posteriormente, através da Portaria n.º 59/2016, de 30 de março, foi aprovada a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município da Batalha com as áreas a integrar e a excluir.
Em termos de condicionantes a área em estudo sobrepõe-se parcialmente com a Reserva Ecológica Nacional - Áreas
de Máxima Infiltração, agora “Áreas Estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”.
De seguida, procede-se à demonstração para o ecossistema afetados “Áreas Estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos” do cumprimento das condições e requisitos para a admissão dos usos e ações referidas n.ºs 2 e 3 do artigo
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20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro.
De acordo com o n.º 3 da alínea d) da secção II do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revisto e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, nas áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes
funções:
i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos
hídricos subterrâneos.
O balanço hídrico final, após a conclusão de todas as atividades de projeto (Lavra em simultâneo com a
Recuperação), deverá ser semelhante ao da situação natural do terreno, pelo que não é de esperar diminuição
das taxas de recarga do aquífero.
Durante e após a exploração, as características do solo não serão alteradas face ao pré-existente, em termos de
capacidade de infiltração. Apenas será alterada a morfologia do terreno, sendo que esta será parcialmente reposta
após a conclusão da lavra, assegurando assim a drenagem das águas superficiais.
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;
A informação recolhida permitiu identificar um furo perto da área de exploração, a uma cota de cerca de 450 m e
com uma bomba de captação instalada a 150 m de profundidade, admite-se que o nível piezométrico poderá
situar-se na zona da pedreira e envolvente até cerca da cota de 300 m. Esta cota está, portanto, bem abaixo do
fundo da pedreira. Uma vez que existe um desnível suficiente que permite o escoamento natural da água.
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da água subterrânea,
com particular incidência na época de estio;
A existência da pedreira, até a data nunca interferiu com os ecossistemas aquáticos, deste modo podemos supor
que a ampliação da pedreira ao não interferir com o nível freático, a atividade extrativa não terá qualquer efeito
negativo sobre a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos.
Assim, considera-se não haver qualquer afetação dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes
da água subterrânea.
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de contaminação e
sobrexploração dos aquíferos;
A exploração da área de pedreira não terá efeito nas cheias e inundações.
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
Este requisito não se aplica ao projeto em avaliação.
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos cársicos,
como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas.
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Dadas as caraterísticas geológicas da zona, uma vez que não foram identificadas cavidades, considera-se que
este requisito não se aplica ao projeto em avaliação.
A ampliação da pedreira introduzirá alterações, contudo considera-se que as mesmas apesar de negativas são pouco
significativas, sendo que essas alterações ainda assim serão temporárias não alterando as funções que levaram à sua
integração em solos classificados como Reserva Ecológica Nacional.
Assim, considera-se que os impactes provocados pela ampliação da pedreira são negativos pouco significativos mas
minimizáveis através das medidas de minimização preconizadas para os solos e recursos hídricos. A proposta de
recuperação apresentada no PARP permite que após a cessão da exploração, todo o espaço seja reconvertido com um
uso florestal.
Em conclusão, considera-se que a ampliação da pedreira (área de exploração e área de anexos) não afetará
significativamente a sensibilidade ecológica da zona.
No que se refere ao atravessamento da área por uma linha elétrica da rede nacional de distribuição de eletricidade
(EDP), veio a REN informar em sede de audiência do processo de regularização que a pedreira ou o estabelecimento
industrial não colide com nenhuma servidão da RNT, não havendo assim incompatibilidade da ampliação da pedreira e
estabelecimento industrial com a servidão mencionada no PDM.

Município da Batalha
5.11 A informação relativa à interferência com áreas de REN deve ser complementada com:


A informação da diferença de cotas entre a base da corta e do nível freático conhecido para a zona;



As medidas de gestão/manutenção de equipamentos e seus resíduos mesmo que se repita alguma da
informação das páginas 22 a 24 (a correta gestão de equipamentos e resíduos é matéria relevante
também para efeitos de REN).



A demonstração de que se encontra acautelada a drenagem de terrenos confinantes, requisito constante
da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro para as novas explorações ou ampliação das existentes.

Tendo presente a possibilidade de variações intra e interanuais, do nível freático, bem como a variabilidade espacial
que ocorre na distribuição das profundidades, a observação mais significativa a reter ao nível local, e com interesse
para o projeto em causa, é de que a cota da base da pedreira se situa nos 410 m e que não há registo de alguma vez
ter ocorrido interceção do nível freático.
Localizando-se o furo existente na pedreira a uma cota de cerca de 450 m e captando com instalação de bomba a 150
m de profundidade, admite-se que o nível piezométrico poderá situar-se, na zona da pedreira e envolvente, até cerca da
cota de 300 m. Esta cota está, portanto, bem abaixo do fundo da pedreira.
Refira-se que 200 m é a cota máxima de cheia atingida na depressão de Minde (IGM, 2000), cerca de 4,5 km a
sudoeste.
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Ao nível local verifica-se que a carsificação do maciço não se encontra particularmente desenvolvida, não se
identificando, na zona da própria pedreira e envolvente próxima, qualquer cavidade cársica.



As medidas de gestão/manutenção de equipamentos e seus resíduos mesmo que se repita alguma da

informação das páginas 22 a 24 (a correta gestão de equipamentos e resíduos é matéria relevante também para
efeitos de REN).
No que se refere à gestão de resíduos, em particular os óleos de motores, filtros de óleo e materiais absorventes e
filtrantes, os que terão maior impacte ao nível da REN dado estarmos em “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga
de Aquíferos”, são atualmente geridos pela empresa Correia & Correia, que recolhe todos os resíduos produzidos na
pedreira.
O armazenamento deste tipo de resíduos é feito na oficina – pavilhão – em locais devidamente impermeabilizados e
confinados.
Neste pavilhão existe uma zona onde se encontram os bidões de óleos novos, óleos usados, massas, etc… e uma
zona onde estão armazenadas as peças e os equipamentos / ferramentas para realizar as operações de manutenção
dos equipamentos móveis. Numa outra área são realizadas as operações de mudanças de óleos usados dos
equipamentos. Esta zona também é utilizada como armazenamento quando necessário.
Todo o tipo de óleos encontram-se armazenados em bidons e colocados numa bacia de retenção. Assim, considera-se
que a gestão dos resíduos, em particular os óleos, é feita de modo a evitar derrames e consequente contaminação dos
solos.
Atualmente a zona de manutenção de equipamentos, armazenamento de óleos e lubrificantes tem lugar em instalações
apropriadas com pavimento impermeabilizado, sendo drenada para uma bacia de retenção estanque, isolada do terreno
natural, de modo a evitar que derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os
solos e as águas. A bacia de retenção está equipada com separador de hidrocarbonetos. Estas caraterísticas da
instalação atual da pedreira serão mantidas no futuro e permitem evitar a ocorrência de contaminação dos solos.
Na eventualidade, improvável, de ocorrência de um derrame de produtos químicos no solo, procede-se à recolha do
solo contaminado, com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.
Neste contexto, apenas a circulação dos dumpers para carregamento das rochas desde a pedreira até à unidade de
britagem pode, numa situação de acidente, provocar algum risco de contaminação por perda de combustível ou
lubrificante. Trata-se de uma situação altamente improvável e pontual, que, de resto, é possível de ocorrer em qualquer
lugar onde circulem veículos automóveis.
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Como forma de mitigar o risco de ocorrência de situações acidentais deste tipo, será realizada, tal como atualmente
sucede, a revisão e manutenção periódica de todas as viaturas, máquinas e equipamentos existentes em obra, de
acordo com as especificações dos respetivos fabricantes.
Face ao exposto conclui-se que a exploração da pedreira associa impactes pedológicos negativos pouco significativos e
compensáveis relacionados com as ações de decapagem, estando contempladas no projeto medidas que permitem, no
geral, evitar a ocorrência de impactes ao nível da contaminação do solo com poluentes, tornando muito reduzida a
probabilidade e magnitude associadas à ocorrência de situações deste tipo.
A questão da contaminação de solos e da água assume aqui grande importância, dado que a área da pedreira localizase em “Áreas com Susceptibilidade Elevada de Contaminação de Aquíferos”. Assim, considera-se que as medidas de
minimização propostas no âmbito dos recursos hídricos e solos contribuirão para a minimização dos impactes da
pedreira em termos de Ordenamento do Território, em concreto na Reserva Ecológica Nacional do concelho.
Assim, propõe-se as seguintes medidas de minimização:


Implementar uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos, nomeadamente, óleos e
combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final
apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações.



Remover de imediato, pequenos derrames acidentais ocorridos no solo encaminhá-los para destino final
adequado, dada a elevada permeabilidade destes solos.



Implementar os procedimentos de atuação no caso de derrames acidentais de hidrocarbonetos ou outras
substâncias perigosas no solo:
o Circunscrever /vedar a área afetada pelo derrame;
o Remover integralmente os solos afetados, quer em área, quer em profundidade;
o Armazenar temporariamente os solos removidos em contentor ou sobre tela impermeável, devendo os
mesmos ser também cobertos por tela impermeável;
o Realizar uma análise dos solos contaminados escavados - resíduos, para determinação da sua
perigosidade e classificação ao nível da Lista Europeia de Resíduos (LER), após o que serão expedidos da
mina, no mais curto espaço de tempo possível, por transportador autorizado para unidade externa de
tratamento ou eliminação, segundo os procedimentos legais em vigor, designadamente os previstos no
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho, e posteriores alterações)



Evitar a deposição de materiais em zonas expostas à erosão eólica e hídrica, de modo a diminuir o arraste dos
materiais e consequente aumento da quantidade de sólidos suspensos na água.
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A demonstração de que se encontra acautelada a drenagem de terrenos confinantes, requisito

constante da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro para as novas explorações ou ampliação das existentes.
Dado que a ampliação da pedreira irá interferir com a drenagem de toda a área envolvente, e Alteração do sistema de
drenagem a modelação do terreno preconizada para a recuperação da pedreira permiti garantir uma adequada
drenagem das águas pluviais em toda a área de intervenção, evitando o arraste de partículas e a consequente afetação
da vegetação da envolvente.
Conforme consta das peças desenhadas do Plano de Lavra, não foi proposto nenhuma rede de drenagem uma vez que
a pedreira está numa cumeada e como tal existe uma pendente natural do terreno para fora da pedreira, deste modo
não foi proposto um sistema de drenagem, uma vez que não se altera significativamente a drenagem dos terrenos
confinantes, e como tal não se prevê que se venha a registar o arrastamento de partículas e a consequente afetação da
vegetação através da deposição de material sólido.

Município de Ourém
5.12

Integrar extrato da Carta de REN de Ourém em vigor publicada em Diário da República em diploma

autónomo (Resoluções do Conselho de Ministros n.º 13/2002, de 24 de janeiro, e n.º 136/2004, de 30 de
setembro, alteradas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2007, de 26 de abril, pelo Aviso n.º
4735/2013, de 9 de abril, pelo Aviso n.º 14918/2013, de 5 de dezembro, com Declaração de Retificação n.º
165/2014, de 18 de fevereiro, pelo Aviso n.º 8353/2015, de 31 de julho, e pelo Aviso n.º 888/2016, de 27 de
janeiro), com todas as intervenções em causa assinaladas.
Toda a área da pedreira localizada no concelho de Ourém encontra-se inserida em REN, em “áreas estratégicas de
proteção e recarga de aquíferos”.
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Figura 22 - Planta de REN (concelho da Batalha) com a implantação da pedreira e unidade industrial
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As intervenções já realizadas localizadas no concelho de Ourém são:
1. Central de betão – 112 m2
2. Linha M4 – unidade de britagem – 40 m2
3. Pavilhão 2 (armazém + moagem) – 1 411 m2
4. Pavilhão 3 – 500 m2
5. Central de britagem – 140 m2

5.13

Avaliar o modo como a categoria de áreas integradas na REN, a saber as “áreas estratégicas de

proteção e recarga de aquíferos”, será interferida por essas intervenções, identificando todas as ações
interditas a realizar, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação
do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro (regime jurídico da REN em vigor), designadamente a destruição
do revestimento vegetal, as escavações e aterros, os acessos e as obras de construção e de ampliação.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro (artigo 33.º) os Anexos de pedreira são os
estabelecimentos de indústria extrativa que sejam anexos de pedreira, embora sujeitos a licenciamento e fiscalização
nos termos da legislação especial aplicável, podem ser instalados no interior da área licenciada da pedreira, caso em
que estão dispensados de autorização de localização.
Refere ainda que após a conclusão da exploração, todos os anexos e demais infra -estruturas devem ser removidos
salvo se, no âmbito do PARP aprovado, se encontre previsto outro destino ou solução de utilização, que no caso
concreto, propõe-se remover todas os anexos da pedreira.
Os anexos de pedreira são as instalações e oficinas para serviços integrantes ou auxiliares de exploração de massas
minerais e exclusivamente afetos àquela atividade, nomeadamente as oficinas para a manutenção dos meios
mecânicos utilizados, as instalações para acondicionamento das substâncias extraídas, para os serviços de apoio
imprescindíveis aos trabalhadores, bem como os estabelecimentos de indústria extrativa.
De acordo com o anexo II a que se refere o artigo 20º “Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN” do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, os anexos da
pedreira em avaliação localizam-se dentro dos limites da área de pedreira, ou seja, não se enquadra na alínea c) do
ponto IV – Prospeção e exploração de recursos geológicos.
Dada a natureza das construções em questão: Central de betão – 112 m2, Linha M4 – unidade de britagem – 40 m2,
Pavilhão 2 (armazém + moagem) – 1 411 m2, Pavilhão 3 – 500 m2 e Central de britagem – 140 m2, todas elas implicam
escavações e aterros e consequentemente a destruição do revestimento vegetal.
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No entanto, e dado se tratar de anexos de pedreira inseridos no interior da área de pedreiras, considera-se que todas
as construções afetas aos anexos de pedreira têm enquadramento no n.º 2 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro.

5.14 Atendendo a que as intervenções em causa estão integradas na REN, efetuar o seu completo
enquadramento no regime jurídico da REN em vigor e na Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, o que
implica que se verifique, nomeadamente, se:


Com todas as intervenções previstas, são colocadas em causa cumulativa e especificamente as
funções das “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, nos termos do anexo I do
referido Decreto-Lei, por função (no caso da análise efetuada noutros fatores ambientais se aplicar à
REN, deverão ser transcritos neste fator ambiental os aspetos relevantes / as respetivas conclusões);



Na tipologia de REN interferida, as ações estarão(iam) sujeitas a comunicação prévia, considerando o
disposto no n.º 7 do artigo 24.º daquele Decreto-Lei, ou se estariam isentas de comunicação prévia (ver
anexo II);



Caso existam, são observadas as condições para a viabilização das ações, considerando as
disposições do Anexo I da Portaria n.º 419/2012;



Nas tipologias de REN interferidas, terá(ia) de se obter parecer obrigatório e vinculativo da APA, nos
termos do n.º 5 do artigo 22.º do regime jurídico da REN e do Anexo II da Portaria n.º 419/2012,
atendendo à particularidade do projeto estar a ser sujeito a procedimento de AIA (ver n.º 3 do artigo 5.º
daquela Portaria).

Os anexos de pedreiras (Central de betão – 112 m2, Linha M4 – unidade de britagem – 40 m2, Pavilhão 2 (armazém +
moagem) – 1 411 m2, Pavilhão 3 – 500 m2 e Central de britagem – 140 m2) são compatíveis com os objetivos
mencionados no n.º 2 do artigo 20º e não colocam em causa as funções das respetivas áreas e estão sujeitas à
realização de uma comunicação prévia nos termos do ponto ii) da alínea b) do artigo 20º.
Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos só podem ser realizados os usos e as ações que não
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos
recursos hídricos subterrâneos;
O balanço hídrico final, após a conclusão de todas as atividades de projeto (Lavra em simultâneo com a Recuperação),
deverá ser semelhante ao da situação natural do terreno, pelo que não é de esperar diminuição das taxas de recarga
do aquífero.
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Durante e após a exploração, as características do solo não serão alteradas face ao pré-existente, em termos de
capacidade de infiltração. Apenas será alterada a morfologia do terreno, sendo que esta será parcialmente reposta
após a conclusão da lavra, assegurando assim a drenagem das águas superficiais.
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. Por outro lado, a recuperação paisagística proposta 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, relativamente reduzida, pelo que se
considera não existirem quaisquer impactes sobre a taxa de recarga do aquífero.
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;
A informação recolhida permitiu identificar um furo dentro da área de exploração, a uma cota de cerca de 450 m e com
uma bomba de captação instalada a 150 m de profundidade. Admite-se que o nível piezométrico poderá situar-se na
zona da pedreira e envolvente até cerca da cota de 300 m. Esta cota está, portanto, bem abaixo do fundo da pedreira.
Uma vez que existe um desnível suficiente que permite o escoamento natural da água.
As medidas de minimização e proteção previstas no Plano de Pedreira e no presente EIA (associadas aos solos e
recursos hídricos), permitem 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 dos acessos às zonas de trabalho e das instalações anexas, na 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 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 periódica da fossa séptica estanque.
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da água
subterrânea, com particular incidência na época de estio;
A existência da pedreira, até a data nunca interferiu com os ecossistemas aquáticos, deste modo podemos supor que,
dado que a ampliação da pedreira não interferirá com o nível freático, a atividade extrativa não terá qualquer efeito
negativo sobre a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos.
Assim, considera-se não haver qualquer afetação dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da
água subterrânea.
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iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de contaminação e
sobrexploração dos aquíferos;
As questões associadas a fenómenos de risco de cheias e inundações e de secas extremas não se aplicam ao caso da
pedreira em avaliação. No que se refere ao risco de contaminação, como referido anteriormente, apesar das
características cársicas do maciço alvo de exploração e da sua vulnerabilidade.
Não se pode falar em sobreexploração de aquíferos uma vez que a exploração de rocha industrial é feita a seco e o
aquífero subterrâneo encontram-se a uma profundidade tal que nunca será intersectado, logo a sobreexploração do
mesmo não constitui nenhum problema, para além de que não se prevê a ocorrência de situações de contaminação
dada a distância a que se situará a base da exploração do aquífero e o devido cumprimento das medidas de
minimização propostas.

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
Este requisito não se aplica ao projeto em avaliação.
Pelo exposto considera-se que não existem impactes negativos significativos ao nível das funções biofísicas que esta
servidão pretende salvaguardar.
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos cársicos,
como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas.
Dadas as caraterísticas geológicas da zona, e uma vez que se trata de uma exploração de britas (rocha industrial),
assim como pelo facto dos sistemas aquíferos subterrâneos que encontrar a cota de 300m, considera-se que este
requisito não se aplica ao projeto em avaliação.

 Na tipologia de REN interferida, as ações estarão (iam) sujeitas a comunicação prévia, considerando o
disposto no n.º 7 do artigo 24.º daquele Decreto-Lei, ou se estariam isentas de comunicação prévia (ver anexo
II);
Todas as ações estão sujeitas a comunicação prévia.
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Caso existam, são observadas as condições para a viabilização das ações, considerando as

disposições do Anexo I da Portaria n.º 419/2012;
De acordo com a alínea e) do ponto IV) Prospeção e exploração de recursos geológicos, os anexos de exploração
exteriores à área licenciada ou concessionada. Nestes casos a pretensão pode ser admitida desde que não implique
alterações significativas da topografia do terreno.
Os anexos em questão localizam-se dentro da área de pedreira. Para a implantação das construções afetas aos anexos
de pedreiras, foi necessário proceder à alteração do relevo, sendo essas alterações feitas após a exploração parcial do
recurso. As construções não foram realizadas em simultâneo, ou seja, foram implantadas à medida das necessidades
decorrentes da evolução da lavra e da capacidade de produção da atividade extrativa. Assim, considera-se que a
alteração do relevo, inicialmente decorreu da lavra, e só depois foram implantadas as construções.



Nas tipologias de REN interferidas, terá (ia) de se obter parecer obrigatório e vinculativo da APA, nos

termos do n.º 5 do artigo 22.º do regime jurídico da REN e do Anexo II da Portaria n.º 419/2012, atendendo à
particularidade do projeto estar a ser sujeito a procedimento de AIA (ver n.º 3 do artigo 5.º daquela Portaria).
Nenhuma das intervenções propostas relacionadas com os anexos de pedreira estão sujeitas a parecer obrigatório e
vinculativo da APA.

B.6 Socioeconomia
6.1 Referir qual o movimento adicional de viaturas pesadas provocado pela ampliação da exploração, devendo
ser confirmado se o valor de 10 pesados/dia e de 20 ligeiros/dia (constante do quadro 86 do RS) corresponde
ao movimento esperado em fase de cruzeiro da exploração (isto é, se o mesmo é constante ao longo dos
esperados 20 anos).
O projeto de expansão da pedreira de Vale Murtinhos permite unicamente prolongar o tempo de vida útil da pedreira,
não se pretendendo aumentar a produção anual face ao que atualmente ocorre.
A única ocorrência que pode trazer um pequeno aumento de trafego é a existência da central de betão, caso a mesma
venha a ser aprovado.
Neste contexto e caso venha a ser aprovado a central de betão, passaremos a ter um incremento de 2 veículos
pesados, passando a ser 12 pesados /dia, se tal não acontecer confirma-se que o valor de 10 pesados/dia e de 20
ligeiros/dia (constante do quadro 86 do RS) e que corresponde ao movimento esperado em fase de cruzeiro da
exploração e que se prevê que se mantenha constante ao longo dos esperados 20 anos da exploração.
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6.2 Apresentar uma descrição mínima das atividades, extrativas ou outras, que existem na envolvente, aspeto
que se deveria densificar, tendo em vista identificar os eventuais impactes cumulativos resultantes de outras
atividades, semelhantes ou não, existentes na envolvente no que se refere a este descritor.
A pedreira do Cabeço da Raposa integra-se no Maciço Calcário Estremenho, mais especificamente no Planalto de São
Mamede, que constitui uma área onde existem também outras pedreiras onde se efetua extração de rocha calcária.
Para se ter uma ideia das pedreiras existentes na envolvente apresenta-se na Figura 23 uma imagem aérea onde estas
são bem identificáveis.
Considerando um círculo com um raio de 4 km centrado na pedreira do Cabeço da Raposa, identificam-se outras 3
pedreiras, com os códigos 6386, 4650 e 5260, todas elas no concelho de Ourém, freguesia de Fátima. Imediatamente
para além do raio de 4 km identifica-se, para o lado norte, uma outra pedreira, de código 4497, também esta no
concelho de Ourém, freguesia de Fátima.
A informação disponível sobre todas estas pedreiras é a que está disponível no website da DGEG, a qual se
sistematiza no Quadro 8.
Quadro 8 - Caraterísticas das pedreiras existentes na envolvente da pedreira Cabeço da Raposa
Substância

Estado

Localização
administrativa

Localização
face ao
projeto

Calcário

Ativa

Freguesia: Fátima
Concelho: Ourém

---

calcário p/ ind.
transformadora

Ativa

Freguesia: Fátima
Concelho: Ourém

1,7 km a éssudeste

BRIFAT - BRITAS E
TRANSPORTES S.A.

Calcário

Ativa

Freguesia: Fátima
Concelho: Ourém

2,7 km a nornordeste

Casal do Gato

BRIPEALTOS-AGREGADOS
E CONSTRUÇÕES, LDA

Calcário

Ativa

Freguesia: Fátima
Concelho: Ourém

3,3 km a
norte

Cova da Feitosa

BRIMOI-BRITAS DO MOIMENTO
S.A.

Calcário

Ativa

Freguesia: Fátima
Concelho: Ourém

4,8 km a
norte

N.º da
pedreira

Denominação

6373

Cabeço da
Raposa

6386

Cabeço da
Moita Negra

4650

Da Aventura

5260
4497

Entidade Registada
EUROCALCIOCALCIO,CARBONATO E
CALCITES LDA
FASSALUSA - PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LDA

Fonte: http://www.dgeg.gov.pt/
Verifica-se que todas as pedreiras se encontram ativas e exploram calcário. Pela designação da entidade registada,
entende-se que o objetivo é a produção de britas e agregados.
Pela observação da imagem aérea verifica-se que as dimensões em área das diferentes pedreiras não divergem
substancialmente entre si.
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Figura 23 - Pedreiras identificáveis em torno da pedreira do Cabeço da Raposa
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B.7. Património
7.1.

Apresentar a caraterização da situação de referência do património arqueológico existente na área do

projeto e sua envolvente correspondente ao concelho da Batalha e avaliar os impactes associados, propondo
medidas de minimização sempre que relevante.
Conforme descrito na página 227 do Relatório Síntese, capítulo 4.12.3.3 – pesquisa bibliográfica é dito diz o seguinte:
"Na freguesia de S. Mamede, e embora o concelho da Batalha apresente um vasto conjunto de sítios arqueológicos,
não existe qualquer ocorrência inventariada". A aprovação do relatório por parte do IGPC encontra-se no anexo B Património.

B.8. Resíduos e contaminação do solo
8.1 Indicar a metodologia para a utilização das pargas para armazenamento dos solos removidos, a sua
localização concreta na área da exploração e a forma como esta localização será gerida em função do
desenvolvimento da exploração.
As pargas existentes (pequenas) são acondicionadas nas bancadas superiores na zona Oeste da pedreira, da fase 1,
essa localização prende-se com o facto de que neste momento a exploração estar a desenvolver-se na Este da fase 1.
Quando houver necessidade de voltar a exploração a zona Oeste da pedreira essas pargas serão deslocalizadas para a
zona Este da pedreira e caso se verifique que as bancadas superiores já tenham atingido a sua configuração final as
mesmas começaram a ser recuperadas.

8.2 Indicar se já foi iniciada a recuperação ambiental na área da pedreira já explorada, e esclarecer se o
volume total de terra vegetal a armazenar em pargas engloba as terras decapadas resultantes da atual
exploração da pedreira.
A pedreira ainda não iniciou os trabalhos de recuperação, uma vez que a exploração ainda não atingiu a cota final e
nem todas as bancadas superiores ainda não estão finalizadas, conforme se pode verificar nos perfis, desenho 3.
Relativamente a terra vegetal, o valor apresentado representa apenas o valor da área de ampliação. Para a área
licenciada a terra vegetal colocada em pargas é de cerca de 5000 m 3. Este valor já existe e encontra-se armazenado
nas pargas.
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8.3 Efetuar o balanço entre o somatório do volume de resíduos de extração e de solos armazenados em
pargas, e o volume de solos/resíduos necessários para a recuperação paisagística das áreas exploradas.
Segundo as contas e as previsões o volume de resíduos da extração (resíduos da unidade de britagem, resíduos
provenientes da área já explorada e resíduos das áreas de ampliação) e de solos armazenados deverá ser de cerca
620.241 m3. A recuperação iniciar-se-á com a recuperação dos taludes e posteriormente o enchimento do fundo da
pedreira.
Prevê-se que para a recuperação da mesma na sua totalidade sejam necessário cerca de 750.000 m3, caso se venha a
verificar a necessidade de utilizar material proveniente de fora da pedreira, será feito um pedido de alteração /
aditamento ao PARP para permitir a utilização de Rochas e solos não contaminados provenientes de obras de
escavação (17 05 04). Caso não se possa fazer essa alteração ao PARP será solicitado um alvará de gestão de
resíduos para a recolha esse material.

8.4 Esclarecer qual a quantidade estimada de terra vegetal/solos de cobertura a escavar, dado que o Relatório
Síntese indica, no Quadro 5 do ponto 3.3., um volume de 23 429,4 m3 e no ponto 5.10.2, 31 760 m3.
Houve uma falha no ponto 5.10.2. Essa quantidade de solos de cobertura diz respeito a toda a área de ampliação caso
a mesma fosse explorada, situação essa que não é a projetada a área real que vai ser ampliada é 234.294 m 2 o que
perfaz uma quantidade de solos decapados de 23.429 m3.

8.5

Contabilizar os resíduos e os eventuais subprodutos decorrentes da utilização dos explosivos (ANFO ou

Emulex).
Os únicos resíduos resultantes da utilização dos explosivos são as caixas de transportes dos mesmos. As mesmas são
abertas e guardadas na oficina, até se atingir uma quantidade significativa, as mesmas serão entregues a uma entidade
autorizada para a recolha das mesmas.

8.6

Contemplar na listagem de resíduos as lamas do separador de hidrocarbonetos (LER 13 05 02* Lamas

provenientes dos separadores óleo/água), bem como outros resíduos expetáveis de serem produzidos tais
como baterias, pneus, sucata metálica, borrachas e embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas.
A possível lista de resíduos é a seguinte:
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Código LER

Designação

Caracterização

05 01 05*

Derrames de hidrocarbonetos

Resíduo produzido em caso de derrame de
hidrocarbonetos dentro da pedreira ou no caminho

05 010 06*

Lamas contendo hidrocarbonetos, provenientes de operações de
manutenção das instalações ou equipamentos

Limpeza da fossa de hidrocarbonetos

13 02 08*

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação

Mudanças de óleos dos equipamentos móveis

15 02 02*

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleos sem
outras especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção
contaminados por substâncias perigosas

Operações de manutenção na oficina

16 01 03

Pneus usados

Manutenção dos equipamentos

16 01 07*

Filtros de óleos

Manutenção dos equipamentos

16 01 05

Outras pilhas e acumuladores

Baterias dos equipamentos móveis

16 04 03*

Outros resíduos de explosivos

Caixas de transportes de explosivos

17 04 07

Misturas de metais

Manutenção e reparação dos equipamentos móveis
e fixos

20 03 04

Lamas de fossas sépticas

Limpeza da fossa séptica

8.7

Indicar a dimensão das intervenções a realizar na oficina e zona de manutenção.

As manutenções e as intervenções a realizar na oficina passam por trocas de pneus, trocas de baterias, mudanças de
óleos, mudanças de filtros, reparações de motores, eixos, e outras partes dos equipamentos que possam estar
danificadas e outras tipologias de reparações e manutenções que são exigidas aos equipamentos móveis, ou seja,
pequenas e médias reparações.

8.8

Indicar as quantidades e locais de armazenamento dos resíduos resultantes da manutenção

(intervenções/reparações) dos equipamentos de desmonte, carga e transporte e dos resíduos relacionados com
a unidade industrial.
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Código LER

Designação

Local de armazenamento

Quantidades (estimadas)

05 010 06*

Lamas contendo hidrocarbonetos, provenientes
de operações de manutenção das instalações
ou equipamentos

Separador de hidrocarbonetos

+ 6 Ton

13 02 08*

Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação

Bidões de óleos usados / depósitos
específicos para óleos usados

200 Litros (volume do bidão)

15 02 02*

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros
de óleos sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção contaminados
por substâncias perigosas

Bidões para recolha desse material

200 Litros (volume do bidão)

16 01 03

Pneus usados

Rua – a aguardar recolha

10/15 Pneus (depende da
altura do ano e de quando
foi feito a ultima recolha)

16 01 07*

Filtros de óleos

Bidões para recolha desse material

200 Litros (volume do bidão)

16 01 05

Outras pilhas e acumuladores

Bidões para recolha desse material

200 Litros (volume do bidão)

16 04 03*

Outros resíduos de explosivos

Armazenado no inteiro da oficina sobre
uma paleta

100 Kg

17 04 07

Misturas de metais

Contentor

3 Ton

20 03 04

Lamas de fossas sépticas

Fossa séptica

+ 10 m3

8.9

Esclarecer a forma como se realiza a drenagem da oficina e da zona de manutenção/reparação de

equipamentos, para a bacia de retenção estanque, e indicado o destino destes fluídos.
O local onde é feito a mudanças de óleos possui depósitos de recolha especificamente para essa finalidade, sendo que
esses depósitos são posteriormente entregues as entidades competentes. Quando a oficina é “lavada” essas águas são
encaminhadas para os esgotos que por sua vez são encaminhados para o separador de hidrocarbonetos, onde esses
“líquidos” são tratados. O separador de hidrocarbonetos também é limpo por entidades competentes.

8.10

Indicar o local onde ocorre a lavagem dos rodados das máquinas que circulam na pedreira e caminho

de acesso, e o encaminhamento dado a essas águas.
Não existe nenhuma estrutura de lavagem de rodados na pedreira.
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8.11 Especificar a forma de intervenção e contenção prevista, na eventualidade destes derrames ocorrerem,
de forma a impedir a sua infiltração no substrato rochoso fraturado.
Existe perto das bancadas em desmonte um depósito com areia e/ou serradura para, em caso de derrame, ser utilizado
para se espalhar sobre o derrame. Assim que o material tenha absorvido o derrame o mesmo é recolhido e entregue as
entidades com a autorização necessária para esse efeito.
Existe em cada equipamento móvel um balde com material absorvente, para em caso de derrame ser feito uma
intervenção imediata e posteriormente proceder a recolha do mesmo e entregar as autoridades competentes.

8.12 Avaliar os impactes no solo dos resíduos industriais produzidos.
Os resíduos produzidos nas instalações industriais não são deixados ao ar livre nem espalhados pela pedreira, os óleos
são recolhidos em depósitos instalados com esse propósito, todos os resíduos estão acondicionados nos locais
apropriados. Podemos assim afirmar que os impactes do solo devido a existência de resíduos industriais, podem ser
considerados como negativos (sobretudo pelo simples facto de existirem), indiretos, pouco prováveis de existirem. Caso
ocorram serão temporários, de reduzida magnitude, pouco significativos.
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B.9. Paisagem
A Área de Estudo para este fator deveria ter sido elaborada segundo um buffer e não como a forma
apresentada e o raio que o devia suportar seria de 4Km, não só devido à localização da pedreira
como devido à sua expressão em termos de área.
Caracterização da Situação de Referência
Carta de Qualidade Visual
9.1 Solicita-se a exposição dos critérios quanto à classificação dos usos do solo que presidiram à
elaboração das classes deste parâmetro.
Para além da ocupação do solo e o relevo, bem como os valores e intrusões visuais mais evidentes (vias de
comunicação, zonas edificadas), considerou-se também a escala, a diversidade, a harmonia, o enquadramento, a
originalidade.
Qualidade visual baixa – área com uma ocupação do território desorganizada e construção dispersas e
descaraterizadas de diversas tipologias largamente humanizada.
Qualidade visual média – áreas onde apesar de se verificar intervenções dispersas as mesmas encontram-se
inseridas em áreas com vegetação diversificada constituindo pequenos mosaicos que no contexto da área em
estudo se considerou terem qualidade visual média.
Qualidade visual elevada – são as áreas de relevo ondulado com ocupação predominante de vegetação
associada aos campos agrícolas que intercalam com áreas de mato associados a afloramentos rochosos com
pouca intervenção humana.

Carta de Capacidade de Absorção Visual
9.2 Rever a Carta de Capacidade de Absorção Visual dado considerar-se que a apresentada não
evidencia ter sido corretamente elaborada:
 Há zonas, a título de mero exemplo, que apresentam Capacidade de Absorção Visual “Elevada”
que suscitam reserva.
 Os pontos de observação devem ter representação gráfica. As povoações estão assinaladas,
embora nem todas, sendo que nas zonas de vale a ocupação humana é quase contínua. Quanto às
vias não é clara a forma como foram consideradas.
 Nas vias, ao longo da sua extensão, devem ser considerados pontos de observação espaçados em
função da escala de trabalho adotada.
 O realce de vias, do aeródromo ou de outras entidades não contribui para uma leitura focada no
parâmetro em causa. No caso das vias nem todas foram sequer consideradas, caso da N360.
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 O texto que suporta a elaboração deste parâmetro deve focar-se na metodologia realmente usada e
não num conjunto de referências a outras metodologias, que apenas contribuem para uma leitura
confusa e pouco esclarecedora, acima de tudo tendo em consideração a Consulta Pública. Nalguns
casos são exposições contraditórias entre si e que não são usadas neste contexto técnico e de
avaliação de impacte ambiental.
 A seleção de pontos não privilegia nunca, ou não assenta, no critério de os mesmos terem
visibilidade sobre o Projeto (Pág. 180).
 A representação gráfica da área da pedreira não deve ocultar a informação referente ao parâmetro
em causa.
Junto se anexa a carta de absorção visual retificada tendo em conta o acima indicado.
Salienta-se que as vias selecionadas são todas aquelas existentes na envolvente à área da pedreira, mesmo
tratando-se de vias com pouco tráfego, uma vez que servem apenas as populações da zona. As vias com mais
tráfego são a A1 e a N360, sendo que a partir destas a área da pedreira não é visível.
Nas zonas de vale a ocupação humana é quase continua e distribuem-se ao longo das vias de comunicação que
foram consideras na carta de absorção visual, daí não se ter considerado todas as povoações existentes na área,
considerando apenas aquelas com uma ocupação considerada significativa, e são elas: Giesteira, Pessegueiro,
Cabeço da Matinha e Serrada do Filipe.
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Figura 24 – Absorção visual
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Carta de Sensibilidade Visual
9.3 Decorrente da correção do parâmetro “Absorção Visual” a efetuar e, da consequente, substituição da
Carta de Capacidade de Absorção deve ser apresentada nova carta de Sensibilidade Visual de acordo
com a matriz apresentada no Quadro 60 – Matriz de Ponderação de Sensibilidade Visual da Paisagem,
na Página 183. A representação gráfica da área da pedreira não deve nunca ocultar a informação
referente ao parâmetro em causa.
Junto se anexa a carta de sensibilidade retificada decorrente da retificação da carta de absorção visual.
Ao contrário do anteriormente referido no relatório síntese, a área da pedreira localiza-se em área de sensibilidade
visual elevada.
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Figura 25 - Sensibilidade visual
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Identificação, caracterização e classificação de impactes
9.4 Apresentar a Bacia Visual do Projeto, pois a que é apresentada no EIA não foi corretamente elaborada
tendo em conta a sua expressão gráfica. Acresce, que há zonas de onde a pedreira não será nunca
visível e outras de onde será potencialmente visível que não surgem referenciadas como tal. A sua
elaboração deve atender ao seguinte:
a) Bacia visual do polígono correspondente à Fase 1
b) Bacia Visual do polígono correspondente à Fase 2
c) Bacia visual da Unidade Industrial
d) As 3 bacias visuais devem ser geradas como uma área considerando os respetivos polígonos
onde serão distribuídos vários pontos em malha ou, em alternativa, devem ser considerados,
no mínimo, os pontos nos vértices dos polígonos em causa.
e) As cotas dos pontos de geração, atrás referidos, devem corresponder às cotas do terreno,
acrescidas de, pelo menos, mais 1m de altura para que a bacia resulte correta.
f) Devem ser quantificadas, em “ha”, as áreas associadas apenas às classes de qualidade visual
mais elevada afetadas na sua integridade visual pela bacia visual do Projeto. Ou seja, deve ser
calculada a área de cada uma das classes referidas à qual a bacia visual se projeta.
g) As legendas devem ter clara correspondência com a informação gráfica apresentada sobre a
Carta Militar.
h) A representação gráfica da área da pedreira não deve nunca ocultar a informação referente ao
parâmetro em causa.
Consequentemente, da análise da cartografia a apresentar deve resultar uma apreciação quanto à
viabilidade do Projeto em termos de afetação da Paisagem.
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Figura 26 – Bacia visual – fase 1
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Figura 27 – Bacia visual – fase 2
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Figura 28 – Bacia visual – unidade industrial
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Após a elaboração das diferentes cartas das bacias visuais acima referidas (Bacia visual do polígono
correspondente à Fase 1, Bacia Visual do polígono correspondente à Fase 2 e Bacia visual da Unidade Industrial),
indica-se no seguinte quadro a quantificação em “ha”, das áreas associadas apenas à classe de qualidade visual
elevada afetadas na sua integridade visual pela bacia visual do Projeto.
Quadro 9 – qualidade visual em conformidade com cada bacia visual

BACIA VISUAL

QUALIDADE VISUAL ELEVADA - ha

Bacia visual do polígono correspondente à Fase 1

441

Bacia Visual do polígono correspondente à Fase 2

291

Bacia visual da Unidade Industrial

927

Do quadro acima, podemos concluir que a fase 2 da exploração da pedreira é a que tem menos impactes na
paisagem, já as construções afetas à unidade industrial são as que maior impacte causam na paisagem.

Medidas de Minimização
9.5 Em função dos resultados obtidos na elaboração da cartografia solicitada devem ser definidas
medidas de minimização tendo em consideração as afetações e a gravidade das mesmas.
O plano ambiental e de recuperação ambiental e paisagística (PARP) já contempla várias medidas de minimização
que irão contribuir para a minimização dos impactes na paisagem, nomeadamente a preservação e manutenção
da área do habitat prioritário (Arabis sadina) com uma área e 23 503 m2 localizado a este da área da pedreira,
conforme consta do desenho n.º 5 do PARP.
A manutenção da vegetação existente nas zonas de defesa e a plantação de Quercus faginea ao longo das
mesmas que se pretendem venham a formar a médio longo prazo uma barreira visual, vais contribuir de forma
significativa para a minimização dos impactes na paisagem.
Para além das medidas de minimização já propostas já integradas no PARP que contribuirão também para a
minimização de impactes em outras vertentes ambientais e que consistem em:


Integrar a área afetada na paisagem envolvente através do revestimento vegetal da área com recurso a
sementeira de misturas de herbáceas e herbáceo-arbustiva em toda a área aterrada e modelada;



Minimizar as alterações à morfologia do território nas áreas a recuperar através do seu aterro com os
estéreis resultantes da exploração, seguido da deposição de terras de cobertura e o restabelecimento de
um coberto vegetal autóctone;



O elenco florístico selecionado corresponde, na sua maioria, à vegetação local, a fim de garantir a
renaturalização do espaço;
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Propõe-se as seguintes medidas de minimização que direta ou indiretamente contribuirão para a minimização dos
impactes na paisagem uma vez que estas medidas estão relacionadas com a organização do espaço afeto à
pedreira:
Fase prévia à exploração


Delimitar e identificar no terreno desde o início do projeto de ampliação, as zonas de exploração previstas
no Plano de Lavra



Reduzir ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos as ações de desarborização, desmatação ou
limpeza do coberto vegetal.

Fase de exploração


Confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de
intervenção para que estas não extravasem e afetem (através de pisoteio, depósitos de materiais e
circulação de veículos), as zonas limítrofes;



Garantir a limpeza regular de todos os acessos à área da pedreira assim como os acessos internos, 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, o que prejudica o desenvolvimento da vegetação da
zona envolvente e da vegetação existente nas áreas recuperadas.

C. REGIME EXTRAORDINÁRIO DA REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS (RERAE)
O projeto sujeito a AIA inclui duas componentes que, autonomamente, foram sujeitos a procedimentos
de Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas (RERAE) distintos (pedreira e
estabelecimento industrial).
Estando o procedimento de AIA determinado no âmbito da Conferência Decisória do RERAE para a
regularização da atividade, deve a proponente cuidar de não haver diferenças de informação (isto é,
elementos diferentes) entre os processos. Verifica-se, contudo, que o projeto apresenta ligeiras
discrepâncias de áreas/parâmetros face aos referidos projetos analisados em sede de RERAE. Acresce
que o projeto em avaliação inclui um pavilhão adicional (pavilhão 3) que não foi avaliado no respetivo
pedido de regularização do estabelecimento industrial, pelo que:
C.1. Identificar e esclarecer as discrepâncias verificadas (em peças escritas e desenhadas),
demonstrando que o projeto objeto do presente EIA integra o que resultou dos dois pedidos de
regularização RERAE.
O pavilhão 3 apresentado no presente EIA, não existe no RERAE, uma vez que o mesmo ainda não se encontra
construído trata-se apenas de uma pretensão do proponente, caso o mesmo não seja aprovado será retirado do
projeto. Trata-se apenas de um anexo de pedreira que irá o armazenamento do material produzido no pavilhão 2.
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2. RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado de modo a ter em consideração e integrar os elementos
adicionais ao EIA, acima solicitados, no sentido de ser facultada a informação relevante ao público em geral.
O novo RNT deve apresentar uma data atualizada.
O Resumo Não Técnico encontra-se apresentado no Anexo A.
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ANEXOS
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ANEXO A – RESUMO NÃO TÉCNICO
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Resumo Não Técnico
Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da
Pedreira “Cabeço da Raposa e Anexos”
Reformulado

INTRODUÇÃO
A empresa Eurocálcio – Calcários e Inertes, SA., proprietária da pedreira licenciada com o número 6373, após
ter sido ultrapassada a área licenciada de 4 ha, procedeu, nos termos do artigo 5.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, à regularização da área
intervencionada, tendo para o efeito instruído o processo junto da entidade licenciadora, a Direção Regional de
Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT).
Posteriormente, e após constituição do Grupo de Trabalho, foi homologada a sua decisão emitida nos termos do
n.º 7 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, sendo pelo disposto no n.º 10 do artigo 5.º,
“(…) permitida a exploração da pedreira a título provisório, para a área de 50 000 m2 (área intervencionada
indicada vermelho no extrato do PDM), pelo prazo de um ano a contar da data de receção do ofício do presente
oficio, condicionada à apresentação, no prazo de 6 meses, do processo de licenciamento / ampliação, no termos
do artigo 27º 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, acompanhado de Estudo de Impacte Ambiental, o qual está sujeito a obtenção de DIA
favorável ou favorável condicionada”.
A comunicação da decisão do Grupo de Trabalho foi enviada ao proponente através de ofício n.º 16450 de 03
de dezembro de 2012.
No mesmo oficio, a entidade licenciadora notificou a empresa que, “(…) tendo sido permitida a título provisório a
exploração da pedreira na área intervencionada indicada a vermelho no extrato do Plano Diretor Municipal de
Ourém até que se emitida licença de exploração, pelo prazo de um ano a contar da decisão favorável
condicionada, não se verificando a compatibilização, referida no n.º 8 do mesmo artigo 5.º, dentro daquele
prazo, será notificado o explorador para o encerramento.”
Posteriormente, foi solicitado parecer à Camara Municipal de Ourém (CMO) sobre a viabilidade da pedreira face
ao Plano de Diretor Municipal, tendo a mesma se pronunciado favoravelmente ao processo de ampliação da
pedreira, como aliás já havia se pronunciado no âmbito do grupo de trabalho do artigo 5.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, onde se
fez representar.
No entanto, devido à demora na resolução do processo, a empresa já tinha ultrapassado a exploração da áre
dos 50 000 m2, definidos no pedido inicial.
Em simultâneo, ao processo de licenciamento da ampliação da pedreira, a empresa tem vindo a tentar legalizar
a ampliação dos anexos de pedreira, uma vez que em 2010, a Eurocalcio, SA instalou nos terrenos uma
unidade de betão pronto que permitia absorver uma parte importante da produção. Em 2013, a necessidade de
encontrar novos mercados, fez com que a empresa construísse um pavilhão com uma área de 15000 m2, onde
instalou uma unidade de moagem para permitir criar um produto novo (filler), que irá permitir à empresa entrar
em novos mercados. Na sequência foi apresentado, em 2013, um processo de regularização (processo
01/78/2013) na Câmara Municipal de Ourém relativo às construções já edificadas. Todas as construções
associadas são consideradas anexos de pedreira / anexos a unidade de britagem (a mesma está licenciada com
o título de exploração n.º 825/2014-2).
Em 2015, devido ao processo de contraordenação a decorrer por causa da central de betão, a empresa teve de
desmantela-la e guarda-la.
Face a toda esta situação, em 2015 e com a alteração da legislação, foi feito o pedido de licenciamento da
ampliação ao abrigo do decreto-lei n.º 165/2014 de 5 de Novembro, quer da pedreira, quer da unidade industrial,
e na sequência do mesmo foi solicitada a Declaração de Interesse Público Municipal às duas câmaras
municipais envolvidas (Batalha e Ourém), sendo estes elementos necessários para a correta instrução do
pedido junto da entidade licenciadora.
Em 24-07-2015 foi emitida a Declaração de Interesse Público Municipal pela autarquia da Batalha e em 19-102015, foi então emitida a certidão de Declaração de Interesse Público Municipal por parte da Câmara de Ourém.
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Posteriormente, procedeu-se à correta instrução do processo nos termos do decreto-lei n.º 165/2014 de 5 de
Novembro, junto a entidade licenciadora (Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG).
Após vários pedidos de elementos solicitados pelos intervenientes na comissão, nomeadamente a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA - ARH), CCDR-LVT, CCDR-Centro e a Rede Elétrica Nacional (REN), os quais
foram devidamente respondidos, foi emitida uma decisão favorável condicionada para a unidade de britagem e
classificação, nos termos do art.º 9º do Decreto-lei n.º 165/2014 de 5 de Novembro, através do ofício n.º 012786
datado de 03 de Outubro de 2017, e decisão favorável para a ampliação da pedreira, nos termos do art.º 9º do
Decreto-lei n.º 165/2014 de 5 de Novembro, através do ofício n.º 012785 datado de 03 de Outubro de 2017, mas
condicionada à elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental.
Deste modo, para dar resposta às decisões da conferência decisória, e de acordo com o atual regime jurídico, a
elaboração do EIA da pedreira “Cabeço da Raposa e Anexos” está enquadrada no regime jurídico de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA) pelo n.º 18 do Anexo I e pela alínea e) do n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de Dezembro, a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a autoridade de AIA.
A central de britagem e os respetivos anexos, onde se processa o material explorado na pedreira, objeto do
presente Estudo de Impacte Ambiental, localizam-se dentro da área de ampliação proposta.

Figura 1 - Localização e acesso a pedreira “Cabeço da Raposa”
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LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA
A caracterização física do terreno foi feita com recurso a trabalho de campo e a documentação cartográfica,
nomeadamente, as cartas militares (1:25.000) e a carta geológica (27-A) de Ourém, à escala 1:50.000.
A área de implantação da pedreira abrange os concelhos de Batalha e Ourém. A área localizada no concelho de
Batalha abrange 38 % da área total da pedreira, inserindo-se na freguesia de São Mamede. Os restantes 62%
da área da pedreira localizam-se no concelho de Ourém, freguesia de Fátima.
A Pedreira de Cabeço da Raposa localiza-se no sítio com o mesmo nome. Na Figura 2 está representado a
localização da pedreira Cabeço da Raposa e o respetivo acesso. A área de intervenção localiza-se
aproximadamente entre as cotas 450 e 390 m.
O acesso à pedreira faz-se a partir da Estrada Nacional 360, que liga Fátima a Minde, virando-se para norte no
km 74, e percorrendo-se depois cerca de 4 km. Este caminho encontra-se asfaltado por forma a permitir a
circulação de viaturas pesadas. Este percurso tem a vantagem de evitar áreas habitadas, o que minimiza a
incomodidade que se associa ao trafego de viaturas pesadas de transporte.

Figura 2 – Área de ampliação da Pedreira e ligação a Estrada Nacional 360

O caminho prolonga-se ainda mais para norte, continuando a ser asfaltado, permitindo, após uma viragem à
direita aceder diretamente a Fátima e ao Nó da A1, neste caso com passagem por áreas urbanas, salientandose a passagem pela Giesteira. Este percurso alternativo de acesso à pedreira é também bastante usado, tendo
uma extensão de 9 km e apresenta o inconveniente referido do atravessamento de algumas áreas urbanas.
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AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO
As reservas foram calculadas a partir de observações e medições por amostragem à superfície e com a
profundidade projetada e ainda do conhecimento das reservas da área licenciada.
A total área da pedreira é de 357.632 m2. Tendo em conta as condicionantes relativas às zonas de defesa, a
área efetiva de exploração é de cerca de 234.294 m2.
As reservas exploráveis foram calculadas considerando a área de exploração. Em função dos estudos
geológicos, considerou-se uma taxa de recuperação de 90% e um peso específico médio para a rocha in
situ de 2,5 t/m3.
No Quadro 1 apresentam-se os valores dos parâmetros utilizados no cálculo de reservas, nomeadamente,
as cotas, as áreas e os volumes. O volume de terras de cobertura a armazenar foi estimado com base na
espessura média de terra de cobertura na área de estudo que é de, aproximadamente, 10 cm.
Quadro 1 – Cálculo de reservas
DESIGNAÇÃO

ÁREA (m2)

Área da propriedade

357.632

Área de exploração licenciada (1)

40.000

Área de ampliação (2)

317.632

Área de exploração (1+2)

357.632

Zonas de defesa

60.085

Área de exclusão a extração (Flora protegida)

23.505

Área da unidade industrial

39.748

Área da exploração total

234.294

Área da exploração

(m2)

(*)

234294

Espessura média terras cobertura (m)
Volume terras de cobertura

(m3)

Cota (m)

0,1
23429,4

Máxima

450

Média

420

Minima

390

Reservas geológicas (m3)

11 714 700

Reservas perdidas nos taludes (m3)

4 488 000

Reservas exploráveis já exploradas (m3)

4 261 000

Reservas exploráveis (m3)

2 965 700

Volume de estéreis

(m3)

Reservas exploráveis (tons)

296 570
7 117 680

Uma vez que a pedreira já se encontra em exploração há mais de 15 anos, e que a área de ampliação se
encontra em exploração, as reservas atuais foram calculadas em função da situação existente e da situação
projetada. Assim, as reservas atuais exploráveis são de aproximadamente 7.117.680 toneladas.
Em função da procura de mercado dos produtos explorados, e da capacidade técnica instalada, estima-se
um ritmo de produção anual de, cerca de, 350 000 toneladas. De acordo com este ritmo de produção, e
atendendo às reservas exploráveis calculadas, estima-se que as reservas na pedreira de “Cabeço da
Raposa” permitam que a exploração decorra por um período de 20 anos.
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CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO DE EXPLORAÇÃO
A exploração desenvolve-se a céu aberto, no seguimento das bancadas já existentes. Devido à geologia e
estratificação das bancadas, a pedreira possui 5 bancadas que serão continuas. O método de exploração
consiste no recurso a explosivos e num ciclo produtivo convencional com seguintes etapas principais:
1. Desmatagem e decapagem – remoção e limpeza do coberto vegetal e terras de cobertura para
ter acesso à massa mineral.
2. Desmonte – operação de fragmentação da rocha in situ, com recurso a pega de fogo.
3. Remoção – carregamento da rocha fragmentada nas frentes com recurso a giratórias ou pás
carregadoras;
4. Expedição – transporte do produto para a unidade de britagem da pedreira onde a matéria-prima é
fragmentada e classificada.
A Figura 3 ilustra-se o ciclo produtivo que será adotado na pedreira.

Figura 3 - - Ilustração do ciclo produtivo da pedreira

FASEAMENTO DA LAVRA
A exploração será implementada em duas zonas: Zona Sul (Fase 1 de exploração) e Zona Norte (Fase 2 de
exploração).
O método de exploração preconizado tem como objetivo o aproveitamento racional da matéria-prima em
termos técnicos e económicos e, simultaneamente minimizar os impactes ambientais – ver desenho 1 em
anexo.
Fase 1 - Esta fase compreende à exploração de 5 pisos. O início da exploração realiza-se na zona Sul, o
aprofundamento da cota 450 m até à cota 390, atingindo o piso 5. Esta fase estará concluída ao fim de 15
anos.
A estratégia preconizada para a lavra, encontra-se esquematizada na Figura 4.

Fevereiro de 2019

Página 7

Resumo Não Técnico
Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da
Pedreira “Cabeço da Raposa”e Anexos

Figura 4 - Ilustração das fases de exploração com vista à exploração intermédia

Fase 2 - Esta fase compreende à exploração de 2 a 3 pisos. O início da exploração realiza-se da zona
Norte da pedreira e, consequentemente, o seu aprofundamento da cota 460 m até à cota 430 m (piso base
da lavra).
A pedreira localiza-se num cume e não numa zona plana desta forma existem diferentes cotas máximas e
devido a geografia da área de exploração também existem diversas profundidades mínimas de exploração.
Conforme se pode verificar na figura 5, nem todas as zonas irão atingir a profundidade de 390 m. Por
exemplo na zona Norte a área de extração só terá 2 bancadas e irá apenas a profundidade de 430 m (uma
vez que tem necessidade de respeitar as regras e distâncias de segurança a unidade industrial) mas tem a
cota máxima de 450m. Em contrapartida na zona Sul é possível verificar, devido a constrangimentos de
exploração (zona mais estreita da área de exploração), uma parte da exploração terá a profundidade de
390 m mas uma cota máxima de 440 m (5 bancadas) e que a outra zona da exploração terá uma cota
máxima de 450 m mas uma cota mínima de 410 m (4 bancadas).
No Quadro 2 identificam-se os equipamentos associados à exploração.
Quadro 2 - Equipamentos de desemonte, carga e transporte
EQUIPAMENTO
Pá carregadora
Giratória
Dumper
Perfuradora
Martelo hidráulico
Camião cisterna

QUANTIDADE
3
2
4
2
1
1

POTÊNCIA (CV)
160
440
320
80
5
220

A configuração final da exploração ilustra-se na Figura 5.
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Figura 5 - Configuração final da exploração

INSTALAÇÕES AUXILIARES
Os anexos da pedreira n.º 6373, Cabeço da Raposa, são compostos pelas instalações sociais, oficinas,
armazéns, e unidade de industrial. A unidade industrial tem como atividade a transformação de calcários
para venda.
Do lado da Batalha, está implantado o pavilhão 1 (oficina), parte do laboratório, a balança, a portaria e um
vestiário. Estes últimos elementos correspondem a contentores pré-fabricados que não têm qualquer peso
em termos de cálculos da área de construção.
Do lado de Ourém, está implantado parte do laboratório do pavilhão 1, a central de betão, que se enquadra
na definição de anexo de pedreira devido ao uso dos produtos extraídos na pedreira. A unidade de britagem
é designada como linha M4, existindo e ainda o pavilhão 2, destinado a moagem de material para dar
origem ao material designado por filler e que tem como principal cliente a indústria vidreira, sistema que foi
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implantado tendo em consideração a atual evolução do mercado, de modo a dar resposta às necessidades
dos clientes.
A atividade que a empresa desenvolve, requer espaços cobertos de grande dimensão, para armazenagem
dos produtos explorados, visto que a economia e a funcionalidade dos edifícios assumem papel
determinante para tornar viável a empresa, com preços competitivos.
Ainda por razões económicas e de escala recorreu-se maioritariamente a soluções construtivas modulares
ou pré-fabricadas, assentando na constituição de estrutura geral metálica modulada (estrutura de cobertura
em asnas metálicas) e a paramentos de alvenaria rebocada e pintada na cor branca, bem como a lajes préfabricadas de betão, como é o caso do pavilhão 2.
As unidades de britagem e a linha M4 são em estrutura metálica, amovível, apoiada sobre maciços de
betão.
A central de betão é composta por torvas onde estão depositados os diversos materiais constituintes do
betão, que alimentam um tapete que por sua vez alimenta uma misturadora. Existem três silos de
armazenagem do betão.
A unidade de britagem é composta, de uma forma sucinta, por uma unidade de britagem com um moinho
impactor, sendo o material reencaminhado para o pré-stock existente. O pré-stock é posteriormente
encaminhado através de vários tapetes para os 6 crivos (três pertenciam a unidade inicial e três fazem parte
da alteração solicitada). Posteriormente o material é crivado é separado nos diversos produtos vendidos.
Existe um segundo pré stock que irá alimentar a linha nova (ampliação) para criar produtos mais finos.
O camião / Dumper descarrega para a tremonha, que encaminha o material para o britador. Este britador
possui um crivo, que separa logo as frações mais pequenas, e o supra crivo é reencaminhado para um
tapete que leva o material para o moinho impactor. O infra crivo é encaminhado para um crivo que separa o
material nas diversas granulometrias.
A oficina ou pavilhão 1 é composta por duas áreas, ambas impermeabilizadas. Na primeira área existe uma
zona onde encontram os bidões de óleos novos, óleos usados, massas, etc…, Para além de possuir outra
zona onde estão arrecadadas as peças e os equipamentos / ferramentas para realizar as operações de
manutenção dos equipamentos móveis. Na segunda área são realizadas as operações de mudanças de
óleos usados dos equipamentos. Esta zona também é utilizada como armazenamento, quando necessário.
ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO E DRENAGEM
Tratando-se de um maciço rochoso onde prevalece a infiltração sobre o escoamento superficial, não se
preveem situações preocupantes na gestão da água plúvial. De qualquer das formas, caso se verifiquem
regimes de chuvas acentuadas que provoquem acumulações de água, as frentes de desmonte são
transferidas para as cotas mais elevadas. Tratando-se de águas pluviais, não será necessário o tratamento
das mesmas.
Na pedreira do Cabeço da Raposa não se prevê a implantação de estruturas de drenagem uma vez que:


Dadas as características geológicas do maciço e as condições técnicas de exploração, a água
infiltra-se naturalmente;



Nesta região, mesmo no período de maior intensidade de precipitação, não se chega a acumular
água na parte mais profunda da pedreira, devido a geologia e à hidrogeologia do local.

As instalações sociais possuem uma fossa séptica que é limpa por uma empresa licenciada.
O abastecimento de água para a unidade industrial e instalações sociais será feito através de um furo de
captação, que se encontra em fase de licenciamento desde de 2013. O furo de captação tem uma
canalização que leva a água para as instalações sociais e para a unidade industrial. Na unidade industrial
apenas a central de betão necessitará de água proveniente do furo para adicionar a mistura.
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Para as instalações sociais admite-se que o consumo de água será mínimo, uma vez que os funcionários
não utilizam habitualmente as instalações existentes. As canalizações das instalações sanitárias são
reencaminhadas para a fossa séptica.
A água potável para consumo dos funcionários é engarrafada.
A energia elétrica utilizada para o funcionamento da unidade de britagem e das instalações sociais é
fornecida através de um PT, com uma potência instalada de 1000 kVA existente no local.
O Reservatório do gasóleo encontra-se desativado a cerca de 5 anos, pois devido à redução da produção e
ao elevado número de furtos que tem vindo a ocorrer na área, não se justifica ter um depósito de gasóleo
em funcionamento. Desta forma o enchimento dos depósitos das máquinas móveis é feito recorrendo a uma
carrinha com um depósito de combustível.

PLANO DE GESTÃO DE DEPÓSITOS TEMPORÁRIOS
Em função da quantidade de resíduos produzidos ao longo da exploração da pedreira, o Plano de Gestão
de Resíduos tem como principal função promover a gestão destes materiais, compatibilizando as tarefas de
deposição temporárias com as atividades de lavra e de recuperação ambiental, de modo a promover,
gradualmente, o enquadramento paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada. O Plano
de Gestão garante, ao nível estratégico, o enquadramento em termos paisagísticos, ambientais e de
segurança da área intervencionada pela exploração.
Foi estimado uma produção de resíduos de, aproximadamente, 296.570 m3, essencialmente constituídos
por terras e pedras, que serão valorizados como subproduto e utlizados para o enchimento dos vazios de
escavação da exploração no âmbito da recuperação paisagística da pedreira.
A construção do aterro definitivo decorrerá em concomitância com a lavra. Com o avanço dos trabalhos de
lavra serão aterradas as zonas já exploradas, ou seja, que já atingiram a configuração final preconizada no
Plano de Lavra. Apesar de estar prevista a valorização dos resíduos e encaminhamento direto para os
respetivos destinos, haverá que considerar a deposição temporária desses materiais à medida que vão
sendo produzidos e, posteriormente, valorizados. Assim, esses materiais serão armazenados
temporariamente no interior da corta, sendo posteriormente aplicados na base dos taludes das bancadas
(encosto de terras na base dos taludes) com o objetivo de, após a sua cobertura com terra vegetal, permitir
a fixação de espécies vegetais para a recuperação paisagística.
PLANO DE AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGISTICA
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) diz respeito a um conjunto de atividades a
implementar na pedreira Cabeço da Raposa de forma a garantir que, toda a área intervencionada pela
atividade extrativa se encontre no futuro, a curto médio prazo, devidamente integrada na paisagem
envolvente, através da reposição topográfica do terreno e da implementação de vegetação adaptada às
condições locais.
Independentemente das características do local, a atividade extrativa provoca sempre alterações mais ou
menos significativas no meio ambiente e, eventualmente, na população residente próxima da atividade.
Assim, o presente PARP pretende apresentar soluções técnicas e ambientais com o objetivo de minimizar
os impactes provocados pela atividade extrativa.
Esteticamente, o PARP teve em conta as características da envolvente da área de intervenção procurando
sempre melhorar face às situações menos favoráveis recorrendo a uma tipologia de vegetação
característica da zona através de um repovoamento vegetal o mais orgânico possível, constituído pelos
diferentes estratos (arbóreo, arbustivos e herbáceos).
A recuperação das áreas exploradas é dividida em três fases:
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Fase 0 – Manutenção das áreas das zonas de defesa e plantação de 222 carvalhos e ainda a
delimitação e proteção das áreas das orquídeas;
Fase 1 – Recuperação da fase 1 da exploração. À medida que as bancadas vão sendo exploradas
e finalizadas, as mesmas são recuperadas, através da deposição de terras (modelação do terreno)
e plantação. À medida que as bancadas vão sendo recuperadas os trabalhos de recuperação vão
indo em direção a zona Sul;
Fase 2 – A recuperação da Fase 2 da exploração. À medida que as bancadas vão sendo
exploradas e finalizadas, as mesmas são recuperadas, através da deposição de terras (modelação
do terreno) e plantação. A medida que as bancadas vão sendo exploradas os trabalhos de
recuperação serão implementados.
Os resíduos da extração, tal como as pargas, são depositados nas bancadas que, neste momento, não
estão a ser exploradas. Neste momento a exploração está concentrada na zona Oeste da pedreira. Deste
modo quer as pargas, quer os resíduos de extração, estão localizados na zona Este da pedreira. Assim que
esta área se encontre explorada, os resíduos serão direcionados para a recuperação das bancadas
superiores da área Oeste.
O faseamento apresentado irá permitir que as áreas aterradas sejam objeto de modelação definitiva, são
iniciados os trabalhos de recuperação de acordo com o indicado no desenho 2 e forma a obter a integração
da área na paisagem envolvente no mais curto espaço de tempo possível.
O faseamento da recuperação está diretamente associado aos trabalhos a desenvolver no âmbito da
deposição de terras (modelação do terreno), assim os trabalhos de recuperação deverão ser realizados de
forma faseada e gradual, de acordo com o indicado no desenho 2.
A duração dos trabalhos do aterro e recuperação está diretamente dependente da disponibilidade de
materiais/resíduos para a conclusão dos trabalhos.
Após a conclusão dos trabalhos de recuperação paisagistica os trabalhos de manutenção e conservação
deverão decorrer durante 4 anos.
Em relação ao cronograma apresentado no quadro 3, neste momento a pedreira encontra-se no ano 1/2 da
fase 1 do cronograma (uma vez que este cronograma foi estimado a partir da elaboração do novo plano de
pedreira apresentado).
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Quadro 3 - Cronograma do faseamento das operações de exploração e de recuperação ambiental
DESIGNAÇÃO
FASES

TRABALHOS

0

Minimização ambiental

VIDA ÚTIL DA PEDREIRA (20 ANOS)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Exploração
1

Enchimento Modelação
Sementeiras Plantações
Manutenção
Exploração

2

Enchimento Modelação
Sementeiras Plantações
Manutenção

3

Desativação da unidade
industrial
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CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO E IMPACTES PREVISÍVEIS
O Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da Pedreira tem como objectivo identificar, prever e avaliar os
impactes ambientais associados à ampliação da exploração da mesma, tendo como ponto de partida a
situação actual e em função dos impactes negativos identificados, propor medidas de minimização
ambientais necessárias para reduzir ou anular esses efeitos e potenciar os impactes positivos associados
ao projecto.
De salientar que, tendo em conta as condicionantes decorrentes dos Instrumentos de Gestão Territorial
actualmente em vigor, torna-se difícil encontrar áreas destinadas à indústria extractiva que não colidam com
restrições de utilidade pública.
Foram estudadas todas as componentes ambientais afectadas directas ou indirectamente decorrente da
atividade da pedreira e propostas medidas de minimização a implementar nas diferentes fases do projecto.
CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
CLIMA
No que se refere ao clima, não foram identificados impactes com significado. No entanto, e devido a todos
os trabalhos associados à actividade extractiva, verificou-se que a direção dos ventos dominantes influencia
directamente a dispersão e propagação das poeiras, que são mais reduzidas no Inverno que no Verão. Da
análise efectuada, não se prevê que o funcionamento da pedreira Cabeço da Raposa venha a gerar
impactes negativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas, apenas se prevendo a
acumulação de ar frio no fundo da pedreira que poderá ter consequências negativas em termos de conforto
climático para quem se encontre no local, traduzindo-se também em aumento da incidência de geada.
No entanto, dado tratar-se de um fenómeno localizado, cujo efeito apenas se faz sentir na área afeta à
própria pedreira, considera-se este impacte como negativo, direto, certo, permanente, de reduzida
magnitude, pouco significativo.
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
No caso de uma pedreira as emissões a considerar são, no essencial emissões de partículas, as quais não
têm relação direta com os processos que se relacionam com as alterações climáticas.
Em relação à possibilidade de a pedreira vir a ser afetada pelas alterações climáticas, não se considera que
a tipologia e a localização do projeto se traduzam numa particular vulnerabilidade.
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Em termos geomorfológicos, a pedreira insere-se no bordo sul de uma unidade geomorfológica com limites
bem definidos, designada por Maciço Calcário Estremenho (MCE). Este maciço ocupa uma área de cerca
de 900 km2 no centro do país e é constituído por uma espessa sequência de rochas calcárias sendo, por
isso, o maior e mais importante afloramento de calcários sedimentares de Portugal.
A atividade extrativa a céu aberto inicia-se com a remoção do coberto vegetal e de possíveis terras de
cobertura na área a explorar, alterando, ainda que ligeiramente, a morfologia inicial da superfície e
facilitando, consequentemente, os processos erosivos. Estes factos constituem, conceptualmente, impactes
negativos.
No entanto, dada a natureza geológica e geomorfológica do local, não estão previstas alterações
significativas nos processos erosivos, uma vez que se tratam de zonas de infiltração significativa, nas quais
o escoamento superficial é inexistente ou pouco significativo, mesmo em situações de elevada pluviosidade.
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O coberto vegetal só será removido quando for necessário avançar com as frentes de exploração,
reduzindo assim a emissão de poeiras e evitando um aumento dos impactes negativo.
A alteração da morfologia do terreno, devido ao avanço gradual dos trabalhos de ampliação da pedreira e
aprofundamento da corta, representa um impacte direto, negativo, significativo, certo, permanente, uma vez
que não haverá reposição da topografia original.
RECURSOS HÍDRICOS
Ao nível deste descritor, e devido à natureza cársica do maciço, a drenagem superficial na região é
praticamente inexistente. A presença de rochas calcárias fracturadas origina maciços com elevada
permeabilidade, onde a escorrência das águas é predominantemente subterrânea, devido à intensa rede de
fracturação.
O projeto de expansão da pedreira do Cabeço da Raposa não contempla a execução de uma vala periférica
à área de exploração, pela simples razão de que esta não é, de modo algum, necessária.
Por um lado, a pedreira atual localiza-se precisamente no ponto mais elevado de um cabeço convexo que
se encontra numa posição topográfica dominante, no seio de um planalto de morfologia cársica.
Só por si, o enquadramento topográfico dispensaria uma vala periférica, uma vez que em torno da corta da
pedreira, quer na situação atual, quer com a expansão prevista, os terrenos envolventes encontram-se a
cotas mais baixas, não podendo, portanto, em qualquer circunstância afluírem águas de escorrimento
exteriores.
Por outro lado, a elevada permeabilidade do maciço não permitiria também, mesmo com outro
enquadramento topográfico, que a afluência de águas de terrenos vizinhos fosse uma questão
problemática.
Resta ainda referir ao longo de décadas de exploração da pedreira do Cabeço da Raposa, nunca ocorreu
qualquer problema com a afluência de águas exteriores na zona da corta, mesmo em períodos de intensa
pluviosidade.
A opção de não incluir vala periférica foi, portanto, adotada com plena consciência técnica de que não é
mesmo necessária. Se assim não fosse, naturalmente que não se justificaria correr o risco de entradas de
águas pluviais da envolvente, suscetíveis de dificultar a laboração e de constituir uma ameaça para a
maquinaria de trabalho e para a segurança dos trabalhadores.
Apesar destas observações a ocorrem impactes, os mesmos serão negativos, mas muito pouco
significativos. O impacte referido é provável, indireto e permanente, apresentando magnitude reduzida
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, verifica-se que a área de exploração da pedreira não irá
afetar nenhuma linha de água. A pedreira insere-se numa paisagem típica do carso, onde as condições de
secura à superfície são marcantes, e a infiltração tende a predominar sobre o escoamento superficial.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos não é expectável que exista qualquer impacte sobre
as captações subterrâneas para abastecimento particular ou público.
A qualidade das águas superficiais, apesar a sua ocorrência ser bastante diminuta e limitada no tempo,
poderá ser afetada pela atividade extrativa devido ao arrastamento ou deposição de partículas de poeiras
ou por descarga acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos utilizados na
exploração e transporte dos calcários. O impacte resultante, ao nível da qualidade da água, por partículas
de poeiras é considerado pouco importante, uma vez que as linhas de água são diminutas e bastante
limitadas no tempo. O derrame de óleos e lubrificantes na água ou no solo, sendo incerto, a acontecer
poderá ser negativo e significativo, se não forem tomadas medidas imediatas para o confinamento destes
derrames.
Fevereiro de 2019

15

Resumo Não Técnico
Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da
Pedreira “Cabeço da Raposa e Anexos”
Reformulado

Relativamente à avaliação dos impactes na qualidade das águas subterrâneas foi tida em consideração a
elevada permeabilidade das formações geológicas subjacentes, a elevada velocidade de infiltração das
águas e a pouca capacidade de filtração das rochas carsificadas. Foi inclusivamente efetuado o cálculo do
coeficiente DRASTIC para as condições locais, tendo-se chegado a um valor de 176 (vulnerabilidade
elevada).
Considera-se pertinente reavaliar os impactes relacionados com a infiltração de partículas sólidas, dado que
a avaliação efetuada foi demasiado conservativa. Na realidade, atendendo ao facto de, conforme
anteriormente referido e demonstrado, a inclinação dos terrenos adjacentes à pedreira ser contrária à da
própria pedreira, não haverá qualquer transporte de sedimentos ou poeiras das áreas exteriores pelas
águas pluviais. Por outro lado, na própria pedreira, a acumulação de sedimentos é mínima, porque é do
interesse da própria exploração que estes sejam continuamente removidos para o exterior onde, conforme
sabido, não correm o risco de vir a ser reintroduzidos na corta. De resto, as análises recentes da água do
furo não confirmaram teores elevados ao nível dos sólidos suspensos totais.
Em relação a efluentes, a gestão dos efluentes das instalações sanitárias que ocorre atualmente na
pedreira, não representa riscos de contaminação das águas subterrâneas e, de facto, as análises realizadas
não comprovaram a ocorrência de contaminação orgânica.
As áreas onde são manipuladas substâncias com hidrocarbonetos encontram-se impermeabilizadas, e em
recinto fechado e coberto, existindo ainda uma calha para drenar eventuais águas contaminadas para
separador de hidrocarbonetos. Conclui-se assim que não há risco de ocorrer arraste de hidrocarbonetos
pelas águas pluviais.
Apenas em caso de acidentes ou mau funcionamento de máquinas poderia, numa situação extrema, ocorrer
derrames de hidrocarbonetos no solo, em torno da corta da pedreira ou dentro desta. Ainda que não seja
impossível tal acontecer, tal é altamente improvável e só sucederia se os equipamentos não fossem
adequadamente mantidos.É importante salientar que situações de avaria de equipamentos são
extremamente onerosas para a empresa, sendo uma manutenção adequada a forma de o prevenir e evitar.
Deste modo a manutenção das máquinas nunca é descurada e constitui a melhor garantia da não
ocorrência de situações acidentais.
Por outro lado, os resultados das análises relativamente ao teor de hidrocarbonetos, ainda que pouco
específicos (teor de hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados inferior a 1,0 mg/l), não permitem concluir
a ocorrência de qualquer contaminação a este nível.
AMBIENTE SONORO
Do ponto de vista do ambiente sonoro os trabalhos realizados permitiram concluir que ocorrem impactes
negativos devido à laboração dos diferentes equipamentos associados ao processo produtivo, bem como ao
tráfego de viaturas induzido pela pedreira. Apesar disso, os valores previstos permitem concluir que esses
impactes não serão muito significativos, prevendo-se o cumprimento dos valores limite legislados.
VIBRAÇÕES
Na fase de preparação das frentes de trabalho não se prevê a utilização de explosivos, pelo que na fase de
preparação o impacte é inexistente.
Na fase de exploração o uso de explosivos é controlo e minimizado, uma vez que, será feito apenas um
desmonte semanal e a carga explosiva é reduzida para evitar quaisquer incómodos para a envolvente.
Apesar de tudo trata-se de um impacte negativo, com uma ação direta, reversível, mas que possui um
significado reduzido. Devido ao facto de se tratar de uma ação controlada o impacte negativo é pouco
provável de ocorrer e cuja duração é temporária e minimizável.
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QUALIDADE DO AR
Quanto à qualidade do ar, a laboração da pedreira será responsável pela emissão de poeiras devido aos
trabalhos de desmonte e transporte, sendo emitidas poeiras, pelo se considera o impacte associado a estes
trabalhos como negativo, direto, pouco significativo, imediato, temporário, local, reversível e minimizável.
Este impacte pode ser ainda minimizado com o controlo de emissões através da aspersão de água nos
acessos internos da área de exploração da pedreira, assim como pela manutenção da barreira criada pela
plantação já existente, que irá permitir assim uma minimização para as poeiras.
SISTEMAS ECOLÓGICOS
FLORA
Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da exploração na área do Projeto serão essencialmente
resultantes das atividades que promovem a destruição da vegetação, como a desmatação e a decapagem.
Devido às características da atividade, a eliminação do coberto vegetal é inevitável em toda a área de
extração. Também a eliminação da camada fértil do solo, através de ações de decapagem, o aumento dos
declives, o aumento da erosão e a eliminação do banco de sementes do solo, criam dificuldades à
regeneração natural das espécies vegetais. A emissão de poeiras e de gases provenientes da laboração
das pedreiras, associadas essencialmente ao transporte, provocam também alterações no coberto vegetal,
principalmente nas zonas envolventes às pedreiras. Deste modo os efeitos adversos sobre a flora e
vegetação da área estudada são negativos, indireto, de reduzida magnitude, temporário, incerto, local,
reversível, minimizável e pouco significativo.
Com a correcta da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagistica incluindo a
modelação com os estéreis da exploração, o espalhamento das terras vegetais armazenadas durante as
operações de decapagem e o revestimento vegetal com espécies autóctones, o impacte considera-se
positivo, direto, de magnitude moderada, permanente, certo, local, reversível e significativo.
FAUNA
Na fase de exploração são esperados impactes negativos sobre a fauna e biótopos da área de estudo. Com
a remoção de toda a vegetação e de todo o solo existente, será de esperar alguma mortalidade, não só ao
nível de algumas espécies de vertebrados que utilizam a vegetação para abrigo e/ou reprodução, mas
também para aquelas espécies que vivem essencialmente ao nível do solo. O aumento do ruído, da
vibração e do movimento, resultante principalmente do funcionamento e circulação de veículos pesados, a
qual é atualmente quase inexistente, poderá afugentar alguns animais.
São esperados alguns impactes negativos sobre a fauna e biótopos da área de estudo. O aumento do ruído
e do movimento, resultante principalmente do funcionamento e circulação de veículos pesados poderá
afugentar alguns animais, nomeadamente as espécies menos antropófilas. No entanto, este efeito já se faz
sentir na área de estudo devido à presença da exploração atual.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
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O modelo territorial do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT)
aponta para as potencialidades no domínio do desenvolvimento económico da indústria extrativa e as
implicações negativas que esta atividade poderá ter.
Nas normas específicas do PROT OVT são ainda traçadas diretrizes dirigidas a domínios e contextos
territoriais concretos, entre os quais a indústria extrativa, nomeadamente: ordenar as áreas de indústria
extrativa, garantir a sua compatibilização com outros usos, especificamente, os perímetros urbanos, as
áreas protegidas e a vulnerabilidade do aquífero e promover a recuperação natural de áreas abandonadas
de indústrias extrativas.
Muito embora no PDM de Ourém, a área afeta à pedreira se encontre classificada como agrícola e florestal,
certo é que em toda a área envolvente à pedreira (incluindo a área de ampliação da pedreira) não se pratica
agricultura nem ocorrem explorações florestais.
As áreas agrícolas na zona desenvolvem-se nas zonas de vale, onde ocorrem os melhores solos para
agricultura e as áreas florestais, essencialmente de eucalipto ocorrem de forma dispersa.
A área da pedreira localiza-se numa zona onde ocorrem várias pedreiras devido à existência e qualidade do
recurso a explorar. Nas proximidades da pedreira em avaliação, existe também uma zona com uma
atividade industrial muito ligada diretamente à atividade extrativa.
Dado o contexto onde se localiza a pedreira, considera-se que ao nível do concelho de Ourém, considerase que a permanência da pedreira no local, não irá colidir com os objetivos e estratégia do concelho em
termos de ordenamento, dado que se trata de um concelho onde a atividade extrativa tem muito peso em
termos socioeconómicos.
Assim, considera-se que a execução do Projeto terá um impacte positivo e significativo no âmbito das
recomendações e propostas de gestão do PROT OVT.
Na Sub-região-homogénea Floresta do Oeste, onde se insere a área de ampliação pedreira pretende-se
privilegiar as funções de produção de pinheiro bravo e eucalipto. Já as espécies preferenciais a utilizar
nesta sub-região deverão ser, entre outras, o pinheiro bravo, o pinheiro manso, o eucalipto, o sobreiro, o
carvalho-cerquinho e a nogueira.
O elenco de espécies preconizado no âmbito do Plano de Pedreira e, especificamente, no Plano Ambiental
e Recuperação Paisagística, vai de encontro aos objetivos do PROF.
A ampliação da pedreira Cabeço da Raposa não tem impactes negativos sobre o PROF Ribatejo. Entendese que os objetivos do PARP vão ao encontro do proposto no PROF, dadas as espécies preconizadas na
recuperação da mesma.
O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo apresenta diversas medidas para atingir o bom estado
das águas, relacionadas essencialmente com a construção de sistemas de tratamento de águas residuais,
não sendo apresentada nenhuma medida diretamente relacionada com a indústria extrativa.
Uma vez que não existe efetivo de erosão significativa, considera-se que a ampliação da pedreira não
constituirá uma pressão relativa as fontes de poluição das massas de águas superficiais ou subterrâneas.

SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
O solo é um recurso natural, não renovável, à escala da vida humana, sendo também um dos recursos que
primeiramente é afetado na maior parte das intervenções humanas no território.
A atividade de exploração de recursos geológicos, quando efetuada a céu aberto implica necessariamente a
afetação dos solos à superfície, através das necessárias desmatações e decapagens, com vista à
preparação do terreno para escavação e instalação de infraestruturas de apoio, quando é o caso. Também
Fevereiro de 2019

18

Resumo Não Técnico
Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da
Pedreira “Cabeço da Raposa e Anexos”
Reformulado

as ocupações do solo pré-existentes têm necessariamente que cessar, podendo, eventualmente, ser
repostas quando terminar a atividade extrativa, geralmente em condições mais ou menos diferentes das
originais.
Os resíduos produzidos nas instalações industriais não são deixados ao ar livre nem espalhados pela
pedreira, os óleos são recolhidos em depósitos instalados com esse propósito, todos os resíduos estão
acondicionados nos locais apropriados. Podemos assim afirmar que os impactes do solo devido a existência
de resíduos industriais, podem ser considerados como negativos (sobretudo pelo simples facto de
existirem), indiretos, pouco prováveis de existirem, a existirem serão temporários, de reduzida magnitude,
pouco significativo.
PAISAGEM
Relativamente à avaliação da afetação da paisagem, a grande maioria dos impactes paisagísticos negativos
será gerada durante a exploração da pedreira, considerando-se, que estes serão significativos, diretos e
imediatos, por se tratar de uma área de indústria extrativa que irá ocupar espaços de matos e vegetação
natural rasteira. De um modo geral os impactes são irreversíveis e temporários, uma vez que o tipo de
cobertura de solo será possível de estabelecer na fase pós-exploração, cumprindo-se as medidas
propostas.
De destacar que a globalidade dos impactes negativos potenciais serão minimizados através da execução
das medidas previstas no PARP. De facto, o avanço da recuperação paisagística permitirá atenuar, de uma
forma eficaz, a generalidade dos impactes paisagísticos e visuais esperados. Assim, a solução de
recuperação paisagística preconizada no PARP visa atenuar os impactes através da modelação do terreno
à custa dos estéreis da exploração, reposição das terras de cobertura e restabelecimento de um coberto
vegetal autóctone e/ou tradicional, perfeitamente adaptado às condições edafo-climáticas locais.
O desenvolvimento da recuperação de forma faseada, em articulação com a lavra e com todas as medidas
definidas e integradas no PARP, permite que os potenciais impactes possam ser progressivamente
minimizados até se obter, após o encerramento da pedreira, uma área potencialmente produtiva e
sustentável.

SÓCIO ECONOMIA E SAÚDE HUMANA
Os impactes de âmbito socioeconómico de uma determinada atividade económica revestem-se
habitualmente de diversas incertezas, podendo-se referir, por serem comuns, as incertezas relativas à
magnitude dos impactes, probabilidade de ocorrência e deferimento temporal.
Perante a esperada existência de incertezas, importa estabelecer, desde logo, alguns referenciais que se
podem considerar seguros.
Por um lado, a noção de que sem a ampliação da pedreira atual, a continuação da lavra na área atualmente
licenciada para o efeito não é mais possível, pelo que um cenário de “não ampliação” corresponde, na
realidade a um cenário de “cessação da atividade extrativa” na pedreira de Cabeço da Raposa e de
necessária revisão em baixa de todo o plano de negócios e perspetiva de sustentação de emprego da
empresa Eurocalcio, SA.
Por outro lado, admitindo a continuidade da exploração, pretende-se afetar mais quatro postos de trabalho
na empresa.
Este aspeto representa um impacte positivo, certo, direto, permanente (durante a exploração da pedreira),
de reduzida magnitude, pouco significativo.
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Ocorrem outros efeitos positivos indiretos decorrentes da ampliação da pedreira, associados com outros
setores de atividade diretamente relacionados com a atividade extrativa, através de fornecimento de
maquinaria e sua manutenção, prestação de serviços nas mais variadas áreas (formação, segurança, etc.).
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO
Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial patrimonial da área de
incidência do Projeto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e determinar o grau
de risco considerando a presença/ausência de vestígios arqueológicos.
Genericamente, as intervenções a executar na área de projetos similares, potencialmente geradoras de
impactes no âmbito arqueológico são: a desmatação, a intrusão no subsolo, nomeadamente, a
movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de zonas de descarga e
entulhamento de materiais residuais provenientes da lavra da pedreira.
Tendo em consideração o tipo de substrato geológico da área e a possibilidade do aparecimento de
cavidades cársicas, com interesse arqueológico, considera-se que o próprio processo de exploração da
pedreira é uma ação potencialmente geradora de impactes sobre o património.
Com base nos dados disponíveis, considera-se que estas acções interferem directamente com elementos
de valor etnográfico, resultando, desta forma, em impactes negativos, embora pouco significativos.

IMPACTES CUMULATIVOS
De um modo geral, e tendo em conta a caracterização da envolvente da pedreira em avaliação, considerase que em termos de impactes cumulativos, a ampliação da pedreira “Cabeço da Raposa” terá, de um modo
geral, um contributo muito pouco significativo no aumento dos impactes já existentes.
A ampliação da pedreira Cabeço da Raposa irá alterar de forma pouco significativa a paisagem,
contribuindo assim para um impacte cumulativo negativo, mas pouco significativo e minimizável, uma vez
que, de acordo com a legislação em vigor, esta pedreira terá de implementar o PARP.
Relativamente ao ambiente sonoro, a campanha de medições realizada no âmbito da caraterização
situação de referência, contemplou o efeito conjugado da laboração da indústria envolvente e o trafego
rodoviário. Deste modo a avaliação de impactes efetuado já considerou efeitos cumulativos, concluindo-se
que os impactes previsíveis na fase de exploração são negativos quase nulos, uma vez que nunca são
ultrapassados os limites legais admissíveis.
Atendo ao processo de exploração da pedreira se manter, não se espera que, mesmo com a ampliação da
exploração, a emissão de poeiras seja relevante, uma vez que não haverá um aumento da produção, mas
sim a manutenção da pedreira, não havendo, por conseguinte, contribuição para o aumento dos efeitos
cumulativos na qualidade do ar.
Ao nível dos recursos hídricos, importa considerar a proximidade face a outras pedreiras, sobretudo as
duas mais próximas, localizadas 1.100 m a sueste e 2.100 m a nor-noroeste.
A pedreira do Cabeço da Raposa e estas pedreiras mais próximas referidas enquadram-se, pelo menos em
parte, na bacia endorreia da ribeira da Cova da Areia. Porém, em relação às águas superficiais, a
permeabilidade do substrato determina que o regime destas seja episódico, pelo que eventuais afluências
de poeiras, sedimentos ou quaisquer substâncias contaminantes de diferentes origens não chegam a
convergir para massas de água superficiais.
Em relação ao sistema aquífero, a Pedreira do Cabeço da Raposa, partilha com as pedreiras referidas
enquadramento no Maciço Calcário Estremenho. No entanto, como se localiza numa posição topográfica
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mais elevada verifica-se que a cota da base da pedreira do Cabeço da Raposa, 390 m, encontra-se acima
da cota do topo das extrações nas outras pedreiras. Desta forma não será certamente a exploração nesta
pedreira a contribuir para qualquer eventual alteração nos padrões de funcionamento hidráulico desta área
do Planalto de São Mamede.
Ao nível dos sistemas ecológicos a atividade extrativa nesta região representa uma fonte de
impactes negativos sobre os valores ecológicos presentes. De modo a minimizar os impactes
identificados foi feito alterações ao projeto inicial de exploração.
O presente projeto não deixa de contribuir para o empobrecimento de áreas naturais, numa região
onde a atividade extrativa tem uma importante expressão. Assim, pela crescente presença das áreas
de exploração e apesar de nem todas se desenvolverem em contínuo, o que, associado ao facto de
entre elas ainda existir áreas naturais constituindo uma reserva genética para a posterior
renaturalização das áreas a afetar, os impactes cumulativos resultantes destas explorações são
negativos e significativos.
Em conclusão, será fundamental a reabilitação e recuperação das áreas de exploração desativadas
com vegetação autóctone, assim como adotar medidas específicas para a minimização e
compensação das perdas dos efetivos populacionais das espécies RELAPE, assim como das espécies
faunísticas ameaçadas, de acordo com as propostas de medidas apresentadas.
Ao nível da socioeconomia e saúde humana, os impactes cumulativos que mais diretamente se podem
identificar relacionam-se com incomodidades ao nível de emissão de ruído e poeiras em resultado da
exploração da pedreira da Pedreira do Cabeço da Raposa e de outras pedreiras existentes na envolvente.
Ao nível da afetação direta de recetores sensíveis, atendendo às localizações relativas das fontes de
emissão (de ruído e poeiras), não são de prever impactes cumulativos.
Contudo, indiretamente, em relação ao impacto conjunto destas explorações no tráfego rodoviário de
pesados, ocorrem efeitos cumulativos pela combinação com o tráfego associado às pedreiras localizadas a
norte da Giesteira, na circulação pelas localidades de Eira da Pedra, Casa Velha e Moimento, no percurso
para o Nó da A1, em Fátima. Esta situação já se verifica na atualidade.
Dada a existência de instalações com condições adequadas para o armazenamento e manuseamento de
óleos e combustíveis, considera-se que, em termos de riscos de contaminação dos recursos hídricos
(superficiais e subterrâneos), o efeito cumulativo associado à ampliação da Pedreira do Cabeço da Raposa
é irrelevante.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Após a identificação dos principais impactes associados à implementação do projeto, torna-se necessário
definir medidas de minimização que garantam o adequado equilíbrio do ambiente na área de intervenção e
na sua envolvente.
De seguida apresentam-se as medidas de minimização a adotar durante as diferentes fases de
implementação do projeto (exploração e desativação), com vista à minimização dos impactes identificados.
Algumas destas medidas constituem aspetos integrados ou complementares das intervenções inscritas no
Plano de Lavra (Plano de Lavra, Plano de Aterro, Plano de Recuperação Ambiental), como na própria
laboração da Pedreira. Outras referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de
forma a garantir que o projeto em avaliação afete o mínimo possível as diferentes componentes ambientais
avaliadas.
Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os
fatores ambientais, que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes negativos e positivos
identificados.
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Geologia e geomorfologia


Delimitar e identificar no terreno desde o início do projeto de ampliação, as zonas de
exploração previstas no Plano de Lavra;



Os locais de deposição de stocks de materiais e terra viva devem estar definidos de forma
clara e antecipadamente;



Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração da pedreira
são devidamente recuperadas, de acordo com Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística, procedendo, caso seja necessário a alguns ajustes no mais curto pr azo para a
sua execução.



Os trabalhos de exploração da pedreira devem se devidamente acompanhados e sempre que
haja essa necessidade será chamado um arqueólogo/ paleontólogo e o mesmo deverá dar
conhecimento à DGPC, caso se verifique a existência de artefactos ou informar o LNEG sobre
a descoberta de elementos geológicos de valor. A retoma dos trabalhos na área afeta a
eventuais descobertas só será permitida após a aprovação do DGPC ou do LNEG, devendo
ainda ser feito um relatório dos trabalhos de acompanhamento e estes devem ser arquivados
nas instalações da pedreira para as entidades poderem consultar, sempre que solicitados.

Recursos hídricos


A desmatação e decapagem devem ser progressivas, em função do avanço da lavra, seguindo
estritamente o disposto no Plano da Pedreira;



Antecedendo as ações de desmatação e decapagem deve ser efetuada piquetagem dos
limites da área a intervencionar de modo a garantir a não afetação de áreas adjacentes.
Também deve ser estabelecido no terreno, em caso de se verificar a necessidade, serão
construídas valas periféricas necessárias para assegurar a continuidade dos escoamentos
provenientes de montante e impedir afluências ao interior da pedreira;



Deve proceder-se à decapagem superficial dos terrenos logo após o arranque da vegetação
de modo a evitar-se a exposição do solo nu aos agentes erosivos, e consequente perda e
arraste dos materiais pela drenagem superficial e aumento da quantidade de sólidos
suspensos na água;



As terras resultantes das ações de decapagem devem ser devidamente agrupadas em pargas,
de acordo com as disposições definidas no Plano de Pedreira e atendendo à futura utilização
no âmbito da aplicação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística;



Evitar a deposição dos materiais em zonas expostas à erosão eólica e hídrica, de modo a
diminuir o arraste dos materiais e consequente aumento da quantidade de sólidos suspensos
na água;



Proceder ao reagrupamento de terras dispostas em pargas caso, por ações precipitação ou
vento forte, ocorra dispersão do material depositado;



Verificar o estado de conservação e colmatação das valas periféricas à pedreira e proceder à
sua limpeza e manutenção quando necessário;



Como forma de mitigar o risco de ocorrência de situações acidentais que originem o derramamento
de substâncias poluentes suscetíveis de contaminar o solo, subsolo e recursos hídricos, deverá ser
realizada a revisão e manutenção periódica de todas as viaturas, máquinas e equipamentos
existentes em obra, de acordo com as especificações dos respetivos fabricantes;
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Na eventualidade, improvável, de um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e
ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;



Os rodados das máquinas que circulam na pedreira e no caminho de acesso devem estar
sempre previamente limpos (lavados em área impermeabilizada), de modo a não mobilizarem
partículas e sedimentos suscetíveis de incluir substâncias contaminantes (resíduos de óleos,
etc…);



Deve assegurar-se que, além das pargas ou outros materiais inertes, não haverá deposição
de quaisquer tipos de produtos na Pedreira de Cabeço da Raposa. Pretende-se que esta
pedreira seja apenas um local de desmonte, remoção e expedição de rocha, razão pela qual
não se encontra equipada com estruturas anexas;



O aparecimento de água subterrânea não está previsto. Caso porventura ocorra uma situação
deste tipo, ainda que com reduzida expressão, a lavra deve ser imediatamente suspensa e
deve ser desenvolvido um estudo específico com o objetivo de avaliar as causas da
exsurgência, a forma de a remediar e as avaliar as consequências para a continuidade da
exploração da pedreira, de forma a garantir-se que uma ocorrência deste tipo não se repita. O
plano de lavra pode ser reajustado se tal for justificável;



Deverá proceder-se à limpeza, descompactação e arejamento de todos os solos de áreas
adjacentes à zona de lavra que possam eventualmente ter sido afetados durante a fase de
exploração. desta forma promove-se a permeabilidadeade do solo e previne-se a infiltração de
substâncias potencialmente contaminantes das águas.

Ambiente sonoro


Garantir unicamente a presença em obra de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção;



Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível;



Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.

Qualidade do ar
Durante a fase da exploração, poderão surgir emissão de poeiras. Assim, e apesar de na caracterização da
situação de referência não se ter verificado valores acima do previsto na lei, será conveniente proceder à
implementação das seguintes medidas:


Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à 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;



Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras;



A velocidade de circulação deve ser limitada a 20 km;
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Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à pedreira, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.

Sistemas ecológicos
As medidas apontadas para este fator ambiental incluem as seguintes medidas específicas
direcionadas para os valores ecológicos identificados tais como:


Deverão ser desenvolvidas ações de sensibilização ambiental destinadas ao pessoal da pedreira
sensibilizando para a conservação das comunidades vegetais e faunísticas, para o respeito das
áreas de não intervenção, cumprimento das medidas de minimização aprovadas e manuseamento
de materiais potencialmente nocivos para o ambiente como óleos, combustíveis e outras
substâncias;



Confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de
intervenção para que estas não extravasem e afetem (através de pisoteio e circulação de
veículos), as zonas limítrofes. A área envolvente aos limites deverá ser considerada como área de
não intervenção e deverá ser totalmente interdita a deposição de material, maquinaria e entulhos
na faixa envolvente à área de intervenção. A execução desta medida deverá ser avaliada através
de monitorização;



Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos;



Os caminhos a criar para a movimentação de máquinas e pessoal deverão estar incluídos dentro
da área de intervenção prevista ou utilizar caminhos existentes;



Minimizar a possibilidade de ocorrência de incêndios e assegurar meios de primeira intervenção,
devendo existir um tanque de reserva de água e extintores na área da exploração geológica,
destinados à primeira intervenção em caso de incêndio;



Proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo com maior índice de
matéria orgânica para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística;



Efetuar a impermeabilização dos locais de armazenagem de combustíveis, óleos, óleos usados, e
outras substâncias potencialmente tóxicas, de modo a impedir a infiltração e posterior
contaminação dos solos ou das linhas de água na área envolvente;



Implementar uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos,
nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha
e condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de ocorrência de
acidentes e contaminações;



Recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas
e ruído, minimizando os efeitos da sua presença;



Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração,
garantindo o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído;



Realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira acerca das normas e
cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos;



Isolar/conter e inspecionar periodicamente o aterro de estéreis, de modo a prevenir possíveis
escorrências de águas contaminadas para as linhas de água adjacentes.

Fevereiro de 2019

24

Resumo Não Técnico
Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da
Pedreira “Cabeço da Raposa e Anexos”
Reformulado

Na fase de desativação indicam-se as seguintes medidas gerais:


Efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas
passíveis de serem removidas (eventuais fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados,
depósitos de combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final;



Efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente procedendo às necessárias
diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, na
sua impossibilidade, enviado para destino final adequado;



Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à extração são devidamente
recuperadas, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística definido,
procedendo aos necessários ajustes, para que exista, no mais curto espaço de tempo possível,
uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente.



Caso haja necessidade de criar novos acessos no recorrer da exploração, não deverão ser
derrubados exemplares de azinheiras, mesmo que de porte arbustivo. Em caso imprescindível,
deverá previamente ser solicitada autorização para abate às entidades competentes, e proceder à
compensação destes abates de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de
setembro;



Não deverão ser realizadas atividades que impliquem a remoção do coberto vegetal no período de
reprodução da maioria das espécies mais sensíveis, ou seja entre 1 de março e 1 de junho;



O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, que deverá ser implementado após o final do
período útil de exploração de cada secção da pedreira, deverá contemplar a sementeira das
espécies autóctones, características do local. É completamente interdita a utilização de qualquer
espécie exótica nesta intervenção paisagística.

Ordenamento do território


Evitar a deposição de materiais em zonas expostas à erosão eólica e hídrica, de modo a diminuir o
arraste dos materiais e consequente aumento da quantidade de sólidos suspensos na água.



Implementar sistemas de drenagem das águas pluviais a circundar as zonas em exploração, de
forma a minimizar o transporte de materiais finos para as zonas de exploração, medida que já se
encontra incluída no Plano de Lavra.



As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução dos trabalhos de exploração.



Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela lavra.



Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, limitando-a às vias assinaladas, para
evitar a compactação numa área mais extensa do que o necessário.



Proceder à gestão adequada das pargas que albergam os solos de cobertura decapados nas fases
preparatórias dos trabalhos de extração.



Assegurar a recuperação ambiental e paisagística do local.

Solos e ocupação atual do solo
Devem ser adotadas as seguintes medidas:
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Decapagem da camada superficial das áreas a intervencionar imediatamente a seguir às ações de
desmatação, de modo a evitar a exposição de solo nu e consequente risco de erosão;



Deposição dos solos decapados e posterior armazenamento em pargas, devidamente cuidadas e
mantidas;



As pargas deverão apresentar uma estrutura estreita, comprida e com uma altura nunca superior a 2m,
com o cimo ligeiramente côncavo para uma boa infiltração da água. As mesmas deverão ser semeadas
com tremocilha ou abóbora à razão de 3 g/m2 para evitar o aparecimento de ervas infestantes e melhor
conservar esses solos;



As pargas serão localizadas no interior da área da pedreira, nas cotas mais baixas, onde não ocorrerá
escavação adicional durante toda a fase de exploração, evitando a necessidade de se ocuparem,
mesmo que temporariamente, áreas envolventes à pedreira;



Como forma de mitigar o risco de ocorrência de situações acidentais que originem o derramamento de
substâncias poluentes suscetíveis de contaminar o solo, subsolo e recursos hídricos, deverá ser
realizada a revisão e manutenção periódica de todas as viaturas, máquinas e equipamentos existentes
em obra, de acordo com as especificações dos respetivos fabricantes;



Na eventualidade, improvável, de um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao
seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;



Limpeza, descompactação e arejamento de todos os solos de áreas adjacentes à zona de lavra que
possam eventualmente ter sido afetados durante a fase de exploração;



Implementação plena do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, contemplando observação
regular das condições de regeneração natural do solo e da vegetação, de modo a aplicar medidas
adicionais de consolidação, se necessário. Deve ser garantido que todas as disposições e objetivos do
PARP sejam atingidos.

Paisagem
As medidas de minimização dos impactes visuais e paisagísticos resultantes da ampliação da pedreira
Cabeço da Raposa consistem essencialmente na efetiva implementação do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP), incluído no Plano de Pedreira, o qual garantirá a sua recuperação
faseada, em articulação com o avanço da lavra.
Destaca-se que, muitas das medidas integradas no PARP terão, também, incidências benéficas sobre
outros parâmetros ambientais, uma vez que, no seu conjunto, tenderão a proteger de uma forma integrada
toda a envolvência ambiental nos seus múltiplos aspetos. Assim, e em resultado da elaboração do EIA,
foram incluídas no PARP as seguintes orientações para minimização dos impactes associados à fase de
exploração:




A integração paisagística da pedreira contemplou o revestimento vegetal da área com recurso a
sementeira de misturas de herbáceas e herbáceo-arbustiva em toda a área aterrada e modelada;
Promoveu-se a minimização das alterações à morfologia do território nas áreas a recuperar através
do seu aterro com os estéreis resultantes da exploração (enchimento mínimo), a que se seguirá, a
reposição das terras de cobertura e o restabelecimento de um coberto vegetal autóctone;
O elenco florístico selecionado corresponde, na sua maioria, à vegetação local, a fim de garantir a
renaturalização do espaço;
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Socioeconomia e saúde humana
Para a fase de exploração da pedreira são propostas as seguintes medidas:


Privilegiar a população local como base de recrutamento para os postos de trabalho a criar. A
A contratação preferencial de trabalhadores locais, desde que reúnam as competências
necessárias, deve ser priorizada com o objetivo de reduzir os níveis locais de desemprego e
de favorecer uma maior aceitação social do projeto por parte da população;



Elaborar um Plano de Otimização e Circulação e Acesso à Pedreira, tendo em conta as
variáveis distância, rapidez de acesso, perturbação de populações e atividades existentes e
efeitos cumulativos com outros agentes. O Plano deve contemplar os seguintes aspetos:
o

A circulação de veículos pesados afetos ao transporte de materiais junto a
aglomerados populacionais, ou no interior destes, terá que processar-se sempre
apenas entre as 8 h e as 20 h, de forma a salvaguardar a qualidade de vida e a saúde
física e mental da população durante as horas de descanso;

o

Instalação de sinalização informativa e regulamentar do tráfego, tendo em vista a
segurança e a informação da população suscetível de ser direta ou indiretamente
afetada, nomeadamente nas povoações eventualmente atravessadas;



No caso de ocorrências acidentais, criação de mecanismos de antecipação e contacto direto
como os afetados ou interessados, comunicando o sucedido e as medidas de mit igação a
adotar;



Funcionamento de um mecanismo de atendimento às populações locais no sentido de receção
de eventuais reclamações ou sugestões;



Divulgação nos meios de comunicação social dos benefícios na continuidade desta exploração
para a região, enfatizando os aspetos sociais.



Limpeza de todas as áreas até então afetas à atividade da pedreira e unidade industrial,
garantido a remoção de todos os resíduos e eventuais solos contaminados, antes da
implementação do PARP;



Recurso preferencial a mão de obra local para a implementação do PARP.

Património arquitetónico e etnográfico
Relativamente a este descritor as medidas a aplicar estão associadas ao acompanhamento arqueológico
dos trabalhos de exploração.
Para além destas medidas o acompanhamento arqueológico, este deve ser permanente, na fase de
desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as etapas de exploração que consistem na
mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro), quando não são detetadas ocorrências que
impliquem a definição de medidas particulares e pontuais.
Este acompanhamento deve ainda ser realizado de uma forma periódica durante a fase de exploração, de
forma a identificar eventuais cavidades cársicas que surjam. Para os trabalhos de acompanhamento a
equipa de arqueologia deve ser constituída por um espeleo-arqueólogo com experiência em contextos
cársicos.
Será ainda indispensável que a entidade exploradora proceda à notificação das entidades competentes
(nomeadamente, a DGPC), caso durante os trabalhos de exploração da pedreira, seja detetada alguma
cavidade cársica, de forma a viabilizar uma avaliação do seu interesse arqueológico.
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MONITORIZAÇÃO
Do EIA faz parte um plano de monitorização que tem como objectivo avaliar e acompanhar a eficácia das
medidas de minimização propostas para as diferentes componentes ambientais e define os procedimentos
para a monitorização ao longo do tempo de vida da pedreira. Periodicamente serão remetidos relatórios de
monitorização à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental. Sempre que se verifiquem alterações
significativas dos descritores ambientais, quer positivas, quer negativas, o plano de monitorização será
reformulado de forma a se adequar à situação.
Na sequência da avaliação de impacte ambiental, no EIA é proposta a monitorização de: qualidade das
águas subterrâneas, do ar, o ambiente sonoro e património Arqueologico e etnografico.
Para a elaboração do plano de monitorização, levou-se em linha de conta os seguintes pressupostos:
caracterização da situação actual do ambiente, acções decorrentes na execução do projecto, efeitos
previstos e as medidas de minimização propostas, permitindo assim:


Comparar os resultados das monitorizações dos efeitos previstos e os encontrados aquando do
funcionamento da pedreira;



Verificar a eficácia das medidas propostas para prevenir ou diminuir os efeitos previstos no EIA;



Distinguir entre as acções do projecto e a variação natural do meio ambiente;



Intervir rápida e eficazmente para minimizar efeitos causados pelo projecto.

Pretende-se que através do Plano de Monitorização possam vir a ser tomadas novas medidas de
minimização para implementar em face dos resultados que vierem a ser obtidos.
CONCLUSÕES
A empresa Eurocalcio, calcários e Inertes, SA., confrontada com a necessidade de manutenção da empresa
e respetivos postos de trabalho pretende ampliar a área de exploração.
A exploração de recursos geológicos é, por vezes objeto de contestação por parte das populações e por
associações ambientalistas. Contudo, a atividade extrativa é necessária para o desenvolvimento de outras
atividades económicas que estão diretas ou indiretamente dependentes das matérias-primas provenientes
dos recursos geológicos, pelo que a existência de pedreiras e minas deverá ser encarada como uma
atividade económica cujos efeitos negativos no ambiente, com a adoção de medidas adequadas, podem, e
devem, obrigatoriamente, ser minimizados a níveis aceitáveis.
No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN), o projeto não afetará de forma significativa os
ecossistemas existentes na área da pedreira (Área Estratégica de Proteção e Recarga de Aquíferos)
atendendo às caraterísticas do projeto e às medidas de minimização propostas.
Os impactes provocados no solo e capacidade de uso do solo decorrem da desmatação e decapagem para
posterior exploração do recurso mineral. Os impactes associados a estas operações são negativos, mas
pouco significativos, dado que se tratam de solos com um delgado horizonte superficial com pequena
acumulação de matéria orgânica e limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não
suscetíveis de uso agrícola. Após a recuperação ambiental preconizada, a utilização das espécies
autóctones irá permitir melhorias na área intervencionada.
A metodologia de lavra e recuperação a aplicar durante o desenvolvimento do projeto irá permitir que se
mantenha a Qualidade do Ar, não havendo um incremento substancial de poeiras nas localidades
envolventes, observância que é tida também no caso do Ambiente Sonoro, uma vez que a situação mais
crítica será na fase 2 da lavra, que só irá ocorrer daqui a mais de 14 anos.
Conforme proposto no Plano de Recuperação Ambiental, a exploração da pedreira de forma faseada e
articulada com o mesmo, irá promover uma recuperação eficaz do coberto vegetal, permitindo que no final
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da exploração toda a área esteja completamente recuperada, minimizando assim todos os impactes
negativos pouco significativos causados na paisagem.
Uma vez que foi identificado no descritor dos Sistemas Ecolgicos uma zona de habitat prioritários, a mesma
foi tida em consideração na metodologia de exploração e da definição das áreas de exploração.
Os impactes positivos desta atividade na economia (local e regional) resultam da ampliação da atividade da
pedreira com uma vida útil de cerca de 20 anos e com a manutenção e criação de novos postos de trabalho
a serem recrutados no concelho.
Assim, considera-se que o impacte global, em termos socio económicos é positivo e significativo, através da
criação direta e indireta de postos de trabalho e ainda com a dinamização do mercado ao nível interno,
sempre com influência em outras áreas, nomeadamente a dos transportes de mercadorias.
Ao nível do património não foram identificados quaisquer tipos de ocorrências na área de intervenção e não
se prevê que tal ocorra. No entanto, o Plano de Monitorização proposto contempla a monitorização deste
fator ambiental.
A correta implementação do Plano de Recuperação Ambiental incluído no Plano de Pedreira, durante as
diferentes fases de exploração e desativação da atividade extrativa, permitirá a reconversão da área e a
viabilização de um sistema, económica e ambientalmente sustentável, minimizando todos os impactes
negativos gerados ainda durante a fase de exploração e reconvertendo-os, globalmente a médio longo
prazo, num impacte positivo significativo e permanente.
Em síntese, o licenciamento da ampliação da pedreira “Cabeço da Raposa” contribuirá para o
desenvolvimento da região verificando-se que os benefícios sociais e económicos são compatíveis com os
interesses ambientais da região.
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ANEXO I
Desenho 1 - Planta da Situação Final da Lavra (sem escala)
Desenho 2 - Planta do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagistica (sem escala)
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2
FASE

1
FASE

Faseamento da recuperação

- Limite da Pedreira

Revestimento vegetal

124 Quercus ilex (Azinheira)

- Fase 1 (49 919 m2)
Sementeiras:

- Acessos à pedreira

779 unid.

FASE 1

Sementeira herbáceo arbostiva
- Fase 0 (60 085 m2)
- Zona de Defesa

- Acessos internos

Fase 1 - 127 137 m2 Fase 2 - 40 079 m2
Sementeira de herbáceas

- Habitat prioritário 6210
(Arabis sadina) = 23 505 m2

68 Quercus faginea (Carvalhos)
- Fase 2 (11 845 m2)
185 unid.

222 Quercus faginea (Carvalhos)

Fase 1 - 30 776 m2

Fase 2 - 51 112 m2

Plantação de um povoamento de Quercus suber (sobreiro)
num compasso de 8 m x 8 m

41 Quercus ilex (Azinheira)
FASE 2
72 Quercus faginea (Carvalho)
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Eurocálcio - Calcários e Inertes,S.A.
Vale de Ourém
Apt. 96 - S. Mamede
2496-908 Fátima

Tipo Amostra: Água natural doce
Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Furo - Torneira laboratório

Data Colheita:

17/12/2018

Data Entrada Lab.:

17/12/2018

Data Início Análise:

17/12/2018

Data Fim Análise:

08/01/2019

Data de Emissão:

08/01/2019

Definitivo

Resultados

Ensaio / Método

Unidades

V.R.

V.Máx

19

NMP/100 ml

---

0

2

ufc/100ml

---

0

2

NMP/100ml

---

---

7,6 (20,2 ºC)

Escala de

---

≥ 6,5 e ≤ 9

ISO 9308-2:2012

Quantificação de Enterococos intestinais
ISO 7899-2:2000

Pesquisa e Quantificação de Coliformes fecais
MI n.º 224 (31.05.2017)

pH

Sorensen
NP 411:1966

Carência Química de Oxigénio (CQO)

1,1x10²

mg/l O2

---

---

<2

mg/l O2

---

---

<2,0

mg/l

---

---

3,9x10²

µS/cm a 20 ºC

---

2500

71

% Saturação

---

---

MI n.º 217 (27.04.2018)

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5, 20ºC) *
Det. O2 consumido após incub. 5 dias a 20º C

Sólidos Suspensos Totais (SST)
SMEWW 2540 D, 23ª Ed.

Condutividade eléctrica
MI n.º 013 (27.04.2018)

Oxigénio dissolvido *

de O2
SMEWW 4500-O G, 22ª Ed.

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; *** Ensaio subcontratado a laboratório com o método
acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.
Responsáveis pela emissão dos resultados

Ana Tavares

Pedro Timóteo

(Resp. Dep. Microbiologia)

(Resp. Dep. Físico-Química)

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".
A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país
membro do CEN/CENELEC), quando existentes.
Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.
A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.
Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s)
normalizado(s) junto indicado(s).
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Pesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes
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Colhido por: Cliente

Eurocálcio - Calcários e Inertes,S.A.
Vale de Ourém
Apt. 96 - S. Mamede
2496-908 Fátima

Tipo Amostra: Água natural doce
Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Furo - Torneira laboratório

Data Colheita:

17/12/2018

Data Entrada Lab.:

17/12/2018

Data Início Análise:

17/12/2018

Data Fim Análise:

08/01/2019

Data de Emissão:

08/01/2019

Definitivo

Resultados

Ensaio / Método

Unidades

V.R.

V.Máx

<0,10

mg/l

---

---

14

mg/l NO3

---

50

0,08

mg/l NH4

---

0,50

<0,20

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

Laboratório Tomaz, Lda - Capital Social 50.000 Euros - Cont. nº 501 198 997

Hidrocarbonetos Dissolvidos e Emulsionados *
SMEWW 5520 F, 22ª Ed.

Nitratos
ASTM D 4327:2017

Azoto amoniacal
MI n.º 102 (27.04.2018)

Naftaleno *
S-PAHGMS01 ***

Acenaftileno *
S-PAHGMS01 ***

Acenafteno *
S-PAHGMS01 ***

Fluoreno *
S-PAHGMS01 ***

Fenantreno *
S-PAHGMS01 ***

Antraceno *
S-PAHGMS01 ***

Fluoranteno *
S-PAHGMS01 ***

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; *** Ensaio subcontratado a laboratório com o método
acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.
Responsáveis pela emissão dos resultados

Ana Tavares

Pedro Timóteo

(Resp. Dep. Microbiologia)

(Resp. Dep. Físico-Química)

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".
A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país
membro do CEN/CENELEC), quando existentes.
Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.
A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.
Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s)
normalizado(s) junto indicado(s).
"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas.
Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Relatório de Ensaio nº: 91899/2018 - Versão 1

Colhido por: Cliente

Eurocálcio - Calcários e Inertes,S.A.
Vale de Ourém
Apt. 96 - S. Mamede
2496-908 Fátima

Tipo Amostra: Água natural doce
Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Furo - Torneira laboratório

Data Colheita:

17/12/2018

Data Entrada Lab.:

17/12/2018

Data Início Análise:

17/12/2018

Data Fim Análise:

08/01/2019

Data de Emissão:

08/01/2019

Definitivo

Resultados

Ensaio / Método

Unidades

V.R.

V.Máx

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,0050

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,020

µg/l

---

---

<0,48

µg/l

---

---

Laboratório Tomaz, Lda - Capital Social 50.000 Euros - Cont. nº 501 198 997

Pireno *
S-PAHGMS01 ***

Benzo(a)antraceno *
S-PAHGMS01 ***

Criseno *
S-PAHGMS01 ***

Benzo(b)fluoranteno *
S-PAHGMS01 ***

Benzo(k)fluoranteno *
S-PAHGMS01 ***

Benzo(a)pireno *
S-PAHGMS01 ***

Indeno(1,2,3-cd)pireno *
S-PAHGMS01 ***

Benzo(ghi)perileno *
S-PAHGMS01 ***

Dibenzo(ah)antraceno *
S-PAHGMS01 ***

Soma dos HPA *
S-PAHGMS01 ***

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; *** Ensaio subcontratado a laboratório com o método
acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.
Responsáveis pela emissão dos resultados

Ana Tavares

Pedro Timóteo

(Resp. Dep. Microbiologia)

(Resp. Dep. Físico-Química)

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".
A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país
membro do CEN/CENELEC), quando existentes.
Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.
A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.
Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s)
normalizado(s) junto indicado(s).
"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas.
Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Relatório de Ensaio nº: 91899/2018 - Versão 1

Colhido por: Cliente

Eurocálcio - Calcários e Inertes,S.A.
Vale de Ourém
Apt. 96 - S. Mamede
2496-908 Fátima

Tipo Amostra: Água natural doce
Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Furo - Torneira laboratório

Data Colheita:

17/12/2018

Data Entrada Lab.:

17/12/2018

Data Início Análise:

17/12/2018

Data Fim Análise:

08/01/2019

Data de Emissão:

08/01/2019

Definitivo

Resultados

Ensaio / Método

Unidades

V.R.

V.Máx

<0,1

µg/l Hg

---

1,0

<5

µg/l Cr

---

50

<5

µg/l Pb

---

10

7

µg/l Ni

---

20

<1,0

µg/l Cd

---

5,0

Laboratório Tomaz, Lda - Capital Social 50.000 Euros - Cont. nº 501 198 997

Mercúrio *
DIN EN ISO 11885 ***

Crómio *
DIN EN ISO 11885 ***

Chumbo *
DIN EN ISO 11885 ***

Níquel *
DIN EN ISO 11885 ***

Cádmio *
DIN EN ISO 11885 ***

# Interpretação Técnica dos Parâmetros:

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; *** Ensaio subcontratado a laboratório com o método
acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.
Responsáveis pela emissão dos resultados

Ana Tavares

Pedro Timóteo

(Resp. Dep. Microbiologia)

(Resp. Dep. Físico-Química)

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".
A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país
membro do CEN/CENELEC), quando existentes.
Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.
A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.
Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s)
normalizado(s) junto indicado(s).
"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas.
Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Colhido por: Cliente

Eurocálcio - Calcários e Inertes,S.A.
Vale de Ourém
Apt. 96 - S. Mamede
2496-908 Fátima

Tipo Amostra: Água natural doce
Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Furo - Torneira laboratório

Data Colheita:

17/12/2018

Data Entrada Lab.:

17/12/2018

Data Início Análise:

17/12/2018

Data Fim Análise:

08/01/2019

Data de Emissão:

08/01/2019

Definitivo

Resultados

Ensaio / Método

Unidades

V.R.

V.Máx
Laboratório Tomaz, Lda - Capital Social 50.000 Euros - Cont. nº 501 198 997

O(s) parâmetro(s) a negrito não se encontra(m) em conformidade com os limites especificados.
Água imprópria para consumo humano.

Foi detetada a presença de Bactérias Coliformes e Enterococos intestinais na água analisada, pelo que se desaconselha o seu
consumo.
A presença de Bactérias Coliformes aponta geralmente para contaminações de origem ambiental dado que muitas espécies
deste grupo existem vulgarmente no meio ambiente (solos, vegetação, águas superficiais, etc.). Em águas tratadas, a sua
presença acusa falhas no tratamento aplicado.
Os Enterococos intestinais existem vulgarmente nas fezes de animais e humanos, pelo que indicam, de forma geral,
contaminações de origem fecal (ex.: estrumes, esgotos, etc.). Consequentemente, apesar de estes não causarem
obrigatoriamente doença, a deteção de Enterococos indica uma forte probabilidade de coexistirem nesta água outros
microrganismos perigosos. Assim, o seu consumo (beber, tomar banho, lavar loiça, etc.) torna-se desaconselhável. Esta água
pode propagar bactérias para alimentos e utensílios com os quais contacte. Pode ainda infetar feridas e mucosas, no caso dos
banhos.
Para o caso das águas não tratadas, existem vários tipos de tratamento, tais como a desinfeção por cloro ou a utilização de
lâmpada UV. Recomenda-se o aconselhamento com empresas especializadas.
É vulgar detetar este tipo de contaminação em poços, porque, tratando-se de captações pouco profundas, é facilitada a
escorrência de contaminantes para a água.

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; *** Ensaio subcontratado a laboratório com o método
acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.
Responsáveis pela emissão dos resultados

Ana Tavares

Pedro Timóteo

(Resp. Dep. Microbiologia)

(Resp. Dep. Físico-Química)

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".
A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país
membro do CEN/CENELEC), quando existentes.
Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.
A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.
Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s)
normalizado(s) junto indicado(s).
"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas.
Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Colhido por: Cliente

Eurocálcio - Calcários e Inertes,S.A.
Vale de Ourém
Apt. 96 - S. Mamede
2496-908 Fátima

Tipo Amostra: Água natural doce
Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Furo - Torneira laboratório

Data Colheita:

17/12/2018

Data Entrada Lab.:

17/12/2018

Data Início Análise:

17/12/2018

Data Fim Análise:

08/01/2019

Data de Emissão:

08/01/2019

Definitivo

Resultados

Ensaio / Método

Unidades

V.R.

V.Máx
Laboratório Tomaz, Lda - Capital Social 50.000 Euros - Cont. nº 501 198 997

Notas:
Valores Limite baseados no Dec. Lei 152/2017.
Legenda:
V. Máx - Valor Paramétrico.
V.R. - Valor Recomendado

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; *** Ensaio subcontratado a laboratório com o método
acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.
Responsáveis pela emissão dos resultados

Ana Tavares

Pedro Timóteo

(Resp. Dep. Microbiologia)

(Resp. Dep. Físico-Química)

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".
A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país
membro do CEN/CENELEC), quando existentes.
Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.
A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.
Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s)
normalizado(s) junto indicado(s).
"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas.
Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Documento n.º: REQ_CPT_388259
Submissão: 2019/02/12

Requerimento: Captação de água
Identificação
Dados de perfil
Código APA

APA00019551

País

Portugal

Número de Identificação Fiscal

502065907

Pessoa singular

|_|

Nome/Denominação Social

EUROCALCIO, CALCARIOS E INERTES SA

Idioma

Português

Email

qualidade@eurocalcio.pt

Morada

VALE DE OURÉM, S. MAMEDE, APARTADO 96

Localidade

S. MAMEDE

Código Postal

2495-036

Concelho

Batalha

Telefones (fixo e telemóvel)

244 704 840

Fax

244 704755

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Dados para correspondência
Destinatário

EUROCALCIO, CALCARIOS E INERTES SA

Email

qualidade@eurocalcio.pt

Morada

VALE DE OURÉM, S. MAMEDE, APARTADO 96

Localidade

S. MAMEDE

Código Postal (XXXX-XXX)

2495-036

Concelho

Batalha

Localização
Designação da captação

Furo da pedreira "Cabeça da Raposa"

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

pedreira da cabeça da raposa

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Litoral / Batalha / São Mamede

Longitude

-8.678477

Latitude

39.567454

1/4 - REQ_CPT_388259

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|

Empresa executora da pesquisa:
Empresa executora da pesquisa licenciada

|X|

Identificação / N.º Licença

SONDALIS- CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA / LA011121.2016.RH4A

Perfuração:
Método

Outro

Profundidade (m)

200.0

Diâmetro máximo (mm)

300.0

Profundidade do sistema de extração (m)

150.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

150.0

Nº ralos

1

Localização dos ralos (m)

150

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

200.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

7.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

2.400

Volume máximo anual (m3)

633.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

192

Nº horas/dia em extração

3

Nº dias/mês em extração

20

Nº meses/ano em extração

12

2/4 - REQ_CPT_388259

Finalidades
Atividade Industrial
REAI (Tipo de Estabelecimento)

Estabelecimentos Tipo 3

CAE Principal

08121 : Extração de saibro, areia e pedra britada

CAE Secundária
Descrição do processo produtivo
Descrição das matérias-primas
Localização do ponto de descarga
Denominação do meio recetor
Características das águas residuais
Caudal descarregado mensalmente (m3)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Existem outras origens de água

|_|

Origens de água
Reutilização da água

|_|

Volume máximo anual (m3)
Finalidade da reutilização
Existe contacto direto com a água

|_|

Distância dos bebedouros à linha de água (m)

Anexos
Anexo 1

Declaração
CertidaoPermanente-PP-0624-46819-142106-007092.pdf

Anexo 2

Outro
boletim de analises.pdf

Anexo 3

Memória Descritiva
processo_furo_água_parte 1.pdf

Anexo 4

Memória Descritiva
processo_furo_agua_parte 2.pdf
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Localização
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ANEXO B – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
LICENÇA DE PEDREIRA
OFÍCIO DA CÂMARA
PLANTA DO CONCELHO DA BATALHA
PLANTAS DO PDM DA BATALHA
LICENÇA DA UNIDADE INDUSTRIAL
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PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.001
ESCALAS

1/10 000

PLANTA DE ORDENAMENTO
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

1

PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.001-LEG.
ESCALAS

1/10 000

LEGENDA - PLANTA DE ORDENAMENTO
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

1

PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.002
ESCALAS

1/10 000

PLANTA DE ORDENAMENTO
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

2

PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.002-LEG.
ESCALAS

1/10 000

LEGENDA - PLANTA DE ORDENAMENTO
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

2

PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.003
ESCALAS

1/10 000

PLANTA DE CONDICIONANTES
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

3

PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.003-LEG.
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1/10 000

LEGENDA - PLANTA DE CONDICIONANTES
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

3

PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.004
ESCALAS

1/10 000

PLANTA DE CONDICIONANTES
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

4

PROJ.

CLIENTE

DES.

VERIF.
DES. NUMERO
APROV.

PROJECTO

SUBSTITUI

PEÇA

REV.

Fig.004-LEG.
ESCALAS

1/10 000

LEGENDA - PLANTA DE CONDICIONANTES
SUBSTITUÍDO

N. ORD.

DATA
REF.

JANEIRO 2019

4

ANEXO B – PATRIMONIO
PARECER DA DGPC
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