Exmº. Senhor Presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro
Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 Coimbra

ASSUNTO: Pedido de Elementos Adicional.
Processo: “Fusão/Ampliação/Alteração de Regime/Regularização das pedreiras n.º5316 “Vale da Fonte” e
n.º6419 “Casconho”.
Localização: Freguesias de Redinha e Soure, concelhos de Pombal e Soure, distritos de Leiria e Coimbra.
Classificação: Anexo II, n.º2, alínea a).
Proponente: PROCESSAR – Exploração e Tratamento de Argilas, Lda.
Licenciador: Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
- V/ Ref.ª DAA 2327/17; Proc: AIA_2017_0018_101515; 09-11-2017 –

Exmos. Senhores,

No seguimento do v/of.º com a ref.ª em epígrafe, e para efeitos de pronúncia sobre a conformidade
do EIA referente ao projeto supramencionado, carregam-se na plataforma SILiAmb os elementos
adicionais solicitados por V.Exas, ao abrigo do n.º8 do Art.º14.º do Decreto-Lei n.º151-B/2013, de 31
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º179/2015,
de 27 de agosto (Regime Jurídico de AIA).

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos e subscrevemo-nos,

A Gerência,

Pombal, Janeiro de 2017
________________________________________________________________________________________
PROCESSAR – Exploração e Tratamento de Argilas, Lda. • Rua Casal de Além, N.º1, 3105-228 Meirinhas, • CAE 08122
• NIPC: 503 800 848 • Capital Social: € 130.000 • Tel. (+351) 236 948 939 • E-mail: preceram@preceram.pt

ADITAMENTO AO RELATÓRIO SINTESE
DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA ―VALE DA FONTE‖

Resposta ao Ofício da CCDR-C com a Referência
DAA 2327/17; Proc: AIA_2017_0018_101515; 09-11-2017
— ELEMENTOS ADICIONAIS —
O presente aditamento reúne o conjunto de elementos adicionais e esclarecedores do EIA referente
ao Projeto de Exploração da Pedreira ―Vale da Fonte‖. Todos os elementos que constam do
presente aditamento foram elaborados pelos elementos da equipa técnica com a conveniente
competência. Neste aditamento enumeram-se os elementos adicionais pela ordem e numeração
com que foram solicitados pelo ofício da CCDR-C com a referência em epígrafe.

Os esclarecimentos agora prestados tiveram em conta as opiniões discutidas e as sugestões
acordadas entre os técnicos intervenientes que estiveram presentes na reunião da apresentação do
projeto ocorrida no dia 07 de novembro de 2017 nas instalações da CCDR-C, sitas no Edif.º Fábrica
dos Mirandas, em Coimbra.
Relatório Síntese (RS):

Ordenamento do Território:

1. Adaptação do Quadro 1 do EIA: Apresentam-se os parâmetros do Quadro 1 da pág.15 do EIA
desdobrados pelos dois municípios: áreas integrantes no Município de Pombal e áreas integrantes
no Município de Soure. No entanto, de referir que nem todos os parâmetros podem ou devem ser
dissociados do projeto global de pedreira, como por exemplo o tempo de vida útil e o orçamento
para o PARP.
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Parâmetros
Pedreira n.º6419 ―Casconho‖

Quantificação
5560 m

2

Observações

Município

Pedreiras englobadas no Projeto de
Fusão / Ampliação / Alteração de

Pedreira n.º5316
―Vale da Fonte‖
Área da pedreira alvo de projeto
―Vale da Fonte‖

7850 m

2

Regime / Regularização

Pombal – 0 m

2

Soure – 5560 m

Pombal – 5314 m
Soure – 2536 m

Engloba as duas pedreiras e todas as
24,15 ha

áreas envolventes intervencionadas

2
2

2

Pombal – 6,00 ha
Soure – 18,15 ha

não tituladas por licença
Área da pedreira alvo de projeto
―Vale da Fonte‖

24,15 ha

Bloco A – 12,77 ha
Bloco B – 11,38 ha

Núcleo 1 de lavra – 9,57 ha
Área total de lavra

18,59 ha
Núcleo 2 de lavra – 9,02 ha

Área de defesa

6,00 ha

1666 m

de apoio (telheiro e anexo social)

Núcleo 1: cota base da escavação /
cota do espelho de água
Núcleo 2: cota base da escavação /
cota do espelho de água
Reservas exploráveis de argilas
vermelhas
Produção anual
Tempo de vida útil da pedreira
Orçamento para o PARP

Telheiro – 1560 m
1620 m

Soure – 12,77 ha
Pombal – 6,00 ha
Soure – 5,38 ha

Pombal – 0 ha
Soure – 9,57 ha
Pombal – 4,79 ha
Soure – 4,23 ha
Soure – 4,79 ha

Núcleo 2 de lavra – 847 m

Área ocupada pelas construções

Bloco B

Pombal – 0 ha

Pombal – 1,21 ha

Núcleo 1 de lavra – 819 m

Pargas de terras

Bloco A

2

2
2

Contentor – 60 m

Pombal – 0 m
Soure – 819 m
Pombal – 534 m
Soure – 313 m
Pombal – 780 m
Soure – 780 m
Pombal – 0 m
Soure – 60 m

45/65 m

-

-

30/50 m

-

-

5252940 ton

-

-

200000 ton

2

2

2

2

-

26 anos

-

-

60547,70 €

-

-
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Por outro lado, tratando-se de um projeto localizado em zona limítrofe entre concelhos (Pombal e
Soure) e distritos (Leiria e Coimbra), considerou-se pertinente a quantificação das áreas do Quadro
1 com base nos limites administrativos resultantes da localização de marcos do distrito que se
apresenta no mapa anexo. Essa quantificação de áreas apresenta-se no Quadro 1A.
Quadro 1A – Delimitação de áreas por concelho, considerando os limites administrativos definidos
pela localização dos marcos de distrito assinalados no mapa anexo.
Parâmetros
Pedreira n.º6419 ―Casconho‖

Quantificação
5560 m

2

Observações

Município

Pedreiras englobadas no Projeto de

Pombal – 5560 m
2

Soure – 0 m

Fusão / Ampliação / Alteração de
Pedreira n.º5316
―Vale da Fonte‖
Área da pedreira alvo de projeto
―Vale da Fonte‖

7850 m

2

Regime / Regularização

2

Pombal – 7850 m

2

2

Soure – 0 m
Engloba as duas pedreiras e todas as
24,15 ha

áreas envolventes intervencionadas

Pombal – 20,78 ha
Soure – 3,37 ha

não tituladas por licença
Área da pedreira alvo de projeto
―Vale da Fonte‖

24,15 ha

Bloco A – 12,77 ha
Bloco B – 11,38 ha

Núcleo 1 de lavra – 9,57 ha
Área total de lavra

18,59 ha
Núcleo 2 de lavra – 9,02 ha

Área de defesa

6,0 ha

1666 m

2

de apoio (telheiro e anexo social)

Telheiro – 1560 m
1620 m

2
2

Contentor – 60 m
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Soure – 1,78 ha
Pombal – 11,38 ha
Soure – 0 ha

Pombal – 8,33 ha
Soure – 1,24 ha
Pombal – 9,02 ha
Soure – 0 ha
Soure – 0,54 ha

Núcleo 2 de lavra – 847 m

Área ocupada pelas construções

Bloco B

Pombal – 10,99 ha

Pombal – 5,46 ha

Núcleo 1 de lavra – 819 m

Pargas de terras

Bloco A

Pombal – 713 m
Soure – 106 m
Pombal – 847 m
Soure – 0 m
Pombal – 1560 m

2

2

Soure – 0 m

Pombal – 60 m

2

2

Soure – 0 m
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Núcleo 1: cota base da escavação
/ cota do espelho de água
Núcleo 2: cota base da escavação
/ cota do espelho de água
Reservas exploráveis de argilas
vermelhas
Produção anual
Tempo de vida útil da pedreira
Orçamento para o PARP

45/65 m

-

-

30/50 m

-

-

5252940 ton

-

-

200000 ton

-

26 anos

-

-

60547,70 €

-

-

2. Quantificação das Áreas das Construções em cada Município: Como construção de apoio
existente na pedreira apenas há a considerar o telheiro usado para o armazenamento provisório e
secagem natural das matérias-primas extraídas. De facto, a linha de delimitação dos concelhos corta
praticamente em duas metades iguais o telheiro existente no interior da área do projeto, que tem
uma área coberta de 1560 m2, o qual se posiciona na área de defesa ao núcleo 2 de lavra. Assim,
cerca de 780 m2 da área ocupada pelo telheiro situa-se no Município de Pombal, e a outra metade
no Município de Soure. Analisando a mesma situação mas com base nos limites administrativos
resultantes da localização de marcos do distrito, os 1560 m2 da área ocupada pelo telheiro situa-se
integralmente no Município de Pombal, o que está de acordo com a quantificação de áreas
apresentada no quadro anterior (Quadro 1A).

A empresa possui registo de licenciamento desta infraestrutura, o Alvará de Licença de Utilização
n.º133/2000 emitido pelo respetivo serviço de licenciamento de obras da Câmara Municipal de
Pombal, conforme comprovativo que se anexa. Fez todo o sentido que este processo de
regularização de obra com obtenção de alvará tenha sido instruído na Câmara Municipal de Pombal,
uma vez que o artigo matricial do terreno onde assenta toda a área coberta pelo telheiro está
registado como pertencente ao concelho de Pombal, o que está de acordo com a quantificação de
áreas do Quadro 1A com base nos limites administrativos resultantes da localização de marcos do
distrito.
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3. Situação da Pedreira nas Plantas Desdobradas do PDM de Pombal: Em anexo a esta página,
apresenta-se a situação da pedreira em cada uma das plantas em que se desdobram as Plantas de
Ordenamento e de Condicionantes da 1ª Revisão do PDM de Pombal, nomeadamente:
Planta de Ordenamento – Plantas referentes à Classificação e Qualificação do Solo, à Estrutura
Ecológica Municipal, ao Sistema Patrimonial, a Equipamentos e Infraestruturas, a Recursos
Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes, ao Zonamento Acústico e
Zonas de Conflito.
Planta de Condicionantes – Plantas referentes a Condicionantes Gerais, à Reserva Agrícola
Nacional e Aproveitamentos Hidroagrícolas, à Reserva Ecológica Nacional, e à Perigosidade de
Incêndio Florestal e Áreas Percorridas por Incêndios.

4. Justificação da Compatibilidade da Situação da Pedreira nas Plantas Apresentadas: Faz-se
a interpretação das disposições do respetivo regulamento face às incidências sobre as situações
cartografadas em cada planta, embora algumas já constem do Relatório Síntese do EIA.

De referir no entanto que o conteúdo do Parecer da Câmara de Pombal levou a que tivesse sido
feita uma análise antecipada da compatibilidade do projeto com a 1.ª revisão do PDM, tendo a
Câmara solicitado as devidas correções através do pedido de restrição de área da pedreira somente
para o ―Espaço de Recursos Geológicos‖ definido em PDM, correção feita de pronto e que constituiu
a ―Adenda ao Plano de Pedreira‖, que envolveu: a eliminação da interferência da pedreira com o
espaço florestal de produção, no extremo oeste, com 1647 m2; e a eliminação da interferência da
pedreira com a UOPER2, no limite sul, com 2567 m2.
Com base na partição da pedreira em 2 Blocos (vide ―Anexo Plantas‖), de referir que só a parte mais
a sul do Bloco B de exploração de encontra no Município de Pombal, estando a parte mais a norte
do Bloco B de Exploração e todo o Bloco A de Exploração integralmente no concelho de Soure.
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ORDENAMENTO - Parte Sul do Bloco B de Exploração
Classificação e Qualificação do Solo: Apresentada no EIA como ―Planta de Ordenamento‖,
apresenta-se agora a mesma planta já com a projeção dos Blocos de Exploração A e B. A parte do
Bloco B de Exploração inserida neste município posiciona-se integralmente em ―Espaço de
Recursos Geológicos‖, e portanto em área compatível com esta atividade. Foi aliás este o motivo
que levou à restrição de área com base no Parecer da Câmara (―Adenda ao Plano de Pedreira‖).

Estrutura Ecológica Municipal: Uma pequena parcela (zona da lagoa demarcada) do setor mais a sul
do Bloco B de Exploração insere-se na Estrutura Ecológica Municipal – Complementar,
concretamente em ―Área Complementar do Tipo II‖, e portanto em área que não interdita esta
atividade mas condiciona-a ao cumprimento do n.º5 do Art.º 9.º do Regulamento do PDM: ―As ações
a desenvolver nas áreas complementares — tipo II devem contribuir para a valorização ambiental,
ecológica, biofísica e paisagística, salvaguardando os valores em presença, nomeadamente as
espécies autóctones bem como as características do relevo natural‖. A execução do PARP da
pedreira ―Vale da Fonte‖ é o garante do cumprimento desta condição.

Sistema Patrimonial: A planta agora apresentada do Sistema Patrimonial integrado na Planta de
Ordenamento do PDM de Pombal não evidencia para a área do projeto nenhum aspeto singular a
preservar no que diz respeito ao património geológico e geomorfológico, sobretudo nos elementos
particulares que constam da sua legenda: geosítios, escarpas de falha, lapiás, dolinas,
exsurgências, buracas, áreas de proteção, e outros. Ainda segundo a legenda desta planta,
acrescenta-se o facto de não haver património classificado e/ou referenciado, arquitetónico ou
arqueológico, no interior da área do projeto, situação já corroborada pelo EIA.

Equipamentos e Infraestruturas: Na cartografia apresentada, e segundo a sua legenda, não há
equipamentos e infraestruturas no interior da área do projeto que sejam incompatíveis com a
atividade extrativa instalada. A única infra-estrutura a realçar, mas tudo indica posicionada do lado
do concelho de Soure, é o caminho público que divide o Núcleo 1 do Núcleo 2 de exploração que,
por via da sua retirada da área da pedreira, divide agora o Bloco A do Bloco B de exploração.
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Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes: A parte do Bloco B
de Exploração inserida neste município posiciona-se integralmente em ―Área de Recursos
Geológicos‖, concretamente em ―Área Potencial de Areias, Argilas e Argilas Especiais‖, e portanto
em área compatível com esta atividade.

Zonamento Acústico e Zonas de Conflito: Na cartografia apresentada, só uma pequena parcela
(zona da lagoa demarcada) do setor mais a sul do Bloco B de Exploração se insere na designada
―Zona de Conflito‖, não pela existência da pedreira mas sim pela proximidade a uma fonte de ruído
dominante, a estrada nacional EN1/IC2. Não há portanto lugar a qualquer incompatibilidade
relacionada com a atividade extrativa, tanto mais que o n.º3 do Art.º 18.º do Regulamento do PDM
apenas se refere ao licenciamento de novas construções: ―Na ausência de Plano Municipal de
Redução de Ruído, nas zonas de conflito, o licenciamento de novas construções apenas é permitido
após demonstração técnica da compatibilidade da edificação e respetivos usos com os níveis
sonoros exigidos na legislação em vigor‖. Nesta matéria, o EIA revela por parte da pedreira o
cumprimento dos critérios do Regulamento Geral do Ruído (RGR).

CONDICIONANTES - Parte Sul do Bloco B de Exploração
Condicionantes Gerais: Apresentada no EIA como ―Planta de Condicionantes‖, apresenta-se agora a
mesma planta já com a projeção dos Blocos de Exploração A e B. Nesta planta, a parte do Bloco B
de Exploração inserida neste município, apenas está representada por uma ―trama‖ correspondente
à área delimitada pela pedreira licenciada n.º5316 ―Vale da Fonte‖ inserida neste Bloco B de
exploração, denominada por área de ―Recursos Geológicos‖, concretamente espaço de ―pedreira
(massa mineral)‖, e portanto em área compatível com esta atividade.
Reserva Agrícola Nacional e Aproveitamentos Hidroagrícolas: Apresentada no EIA como ―Planta da
RAN‖, apresenta-se agora a mesma planta já com a projeção dos Blocos de Exploração A e B.
Nesta planta, a parte do Bloco B de Exploração inserida neste município não interfere com nenhuma
mancha de terreno incluída neste sistema, estando portanto em área compatível com esta atividade.
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Reserva Ecológica Nacional: Apresentada no EIA como ―Planta da REN‖, apresenta-se agora a
mesma planta já com a projeção dos Blocos de Exploração A e B. Nesta planta, só uma pequena
parcela (a sul e a nascente da zona da lagoa demarcada) do setor mais a sul do Bloco B de
Exploração se insere na REN, segundo a sua legenda em ―área com risco de erosão‖. A
compatibilidade do projeto com esta afetação de solos da REN já foi demonstrada no EIA e
complementada no presente Aditamento, no cumprimento do RJREN.

Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Percorridas por Incêndios: Na cartografia apresentada, e
segundo a sua legenda, a parte do Bloco B de Exploração inserida neste município não se posiciona
em qualquer das zonas identificadas como de alta ou muito alta perigosidade de incêndio florestal,
nem em qualquer área percorrida por incêndio, sendo portanto a área compatível com esta
atividade.

5. Complemento ao Enquadramento da Pedreira no RJREN: Considera-se que a implementação
do projeto é compatível com a tipologia da área da REN onde se insere - ―Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo‖, uma vez que não coloca em causa, cumulativamente, as funções constantes
no ponto 3 da alínea d) da secção III do Anexo I ao Dec.Lei n.º239/2012, de 02/11, para ―áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo‖.

O Dec.Lei n.º239/2012 de 02/11, que estabelece o regime jurídico das áreas integradas em REN,
considera no n.º2 do Art.º 20.º, a possibilidade de realização de "usos e ações que sejam
compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos
naturais de áreas integradas na REN‖. De acordo com n.º3 deste mesmo artigo, "Consideram-se
compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e ações que,
cumulativamente:

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do Anexo I;
b) Constem do Anexo II do presente Decreto-Lei, que dele faz parte integrante (caso do ponto VI d)
―novas explorações ou ampliação de explorações existentes‖), nos termos dos artigos seguintes,
como:
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i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou,
ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.
De acordo com o exposto no n.º3 da alínea d) da Secção III do Anexo I, em ―áreas de elevado risco
de erosão hídrica do solo‖ podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções:

i) Conservação do recurso solo;
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoamento
superficial;
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das
massas de água.

Considera-se que as funções acima descritas serão integralmente cumpridas, demonstrando-se
dessa forma a não afetação da estabilidade ou do equilíbrio ecológico do sistema biofísico, desde
que seja construído um sistema de drenagem (vala de cintura perimetral), ao redor de cada um dos
Blocos de Exploração, que reconduzirá as águas pluviais para as caixas recetoras de decantação,
denominadas por ―tanques de decantação‖, antes da descarga na rede de drenagem natural ou no
meio natural. Os solos são preservados para serem reutilizados como substrato às plantações
arbóreas e sementeiras. Em terrenos argilosos não é fácil promover a infiltração em detrimento do
escoamento superficial, assumindo aqui os fenómenos de evaporação um papel também importante
na regulação do ciclo hidrológico.

6. Listagem das Coordenadas da Pedreira: Remete-se à Autoridade de AIA, em ficheiro excel
autónomo, a tabela de coordenadas dos vértices da poligonal da pedreira retificada após o Parecer
da Câmara de Pombal, conforme Adenda ao Plano de Pedreira, e tendo agora em conta a partição
da pedreira com a definição de 2 Blocos de Exploração (Blocos A e B), no sistema de coordenadas
PT-TM06-ETRS89, de forma a permitir a georreferênciação da pedreira no SIG da CCDR-C.
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PARP:

7. Configuração/Dimensão Final das Bancadas: A configuração final das bancadas será igual à
configuração avançada para a fase de desenvolvimento das escavações, em consonância com a
realidade que se verifica na situação atual de exploração, ou seja, 5x5 m (altura x largura), conforme
consta no último parágrafo da pág.63 do PP.
8. Reformulação das Peças Desenhadas por Leitura Difícil dos Perfis: Apresenta-se no ―Anexo
Plantas‖ a reformulação dos perfis solicitada, já contemplando a definição dos Blocos A e B de
exploração. Dada a dimensão da pedreira (24,15 ha), alerta-se para a dificuldade de visualização de
aspetos particulares da pedreira em formatos de impressão A4 ou A3, não se dispensando a
consulta das plantas no seu formato original em papel, ou a sua ampliação no sistema
informático/digital.
9. Reformulação das Peças Desenhadas Referentes à Recuperação: Apresenta-se no ―Anexo
Plantas‖ a reformulação solicitada referente à recuperação paisagística, com destaque para a
colocação do horizonte de materiais estéreis e de terras vegetais que servirão de substrato às
plantações e sementeiras preconizadas, que estava em falta sob o ponto de vista cartográfico.
10. Reformulação das Peças Desenhadas Referentes à Recuperação Inicial: Apresenta-se no
―Anexo Plantas‖ a reformulação solicitada referente à recuperação paisagística inicial, contemplando
a extensão da cortina arbórea ao setor sudoeste da pedreira, abrangendo os limites adjacentes às
edificações existentes e confinantes com a EN1/IC2.

11. Reformulação das Peças Desenhadas Referentes à Recuperação Final: Apresenta-se no
―Anexo Plantas‖ a reformulação solicitada referente à recuperação paisagística final, contemplando a
extensão da plantação arbórea às zonas de defesa existentes ao redor de cada um dos núcleos de
exploração, mas só aos setores onde se constata a sua ausência, uma vez que a maior parte da
vegetação arbórea e arbustiva destes setores de defesa permanece intacta, sobretudo nos setores
mais a norte das duas áreas de exploração, conforme se comprova e visualiza no conjunto de fotos
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apresentado no estudo (PP e EIA), não se prevendo que estas manchas florestais intactas venham
a ser afetadas pela implementação do projeto. Foram assim atualizados e diferenciados os setores
que atualmente já apresentam recobrimento arbóreo (plantação existente) dos setores a plantar no
âmbito do PARP (plantação arbórea).

12. Drenagem das Águas Provenientes do Tanque de Decantação do Núcleo 1 de Lavra: Não
se vislumbra neste setor qualquer linha de água ou qualquer outro trajeto de drenagem preferencial
ou de escorrência torrencial, pelo que as águas clarificadas serão descarregadas nos terrenos
circundantes, quando tal se revelar necessário.
13. Rever a Configuração Final da Exploração Ao Nível dos Taludes Finais: De facto, as
bancadas finais 5x5 m são de dimensão demasiadamente conservadora face a situações de
pedreiras análogas licenciadas com bancadas finais 5x3 m, pelo que não consideramos tratar-se de
uma lavra ambiciosa, antes pelo contrário, ficará uma volumetria bastante considerável de argilas
por explorar, com o aumento da largura do degrau de desmonte de 3 para 5 metros. Esta
configuração final das escavações implica assim um maior ―desperdício‖ de recurso em benefício de
um aumento do coeficiente de segurança do céu-aberto, num e noutro núcleo de exploração.
Tratando-se da exploração de massas minerais de fraca coesão, pretendeu-se com este tipo de
geometrização de bancada dar cumprimento ao Regulamento Geral de Segurança e Higiene no
Trabalho nas Minas e Pedreiras, concretamente ao estipulado no Art.º126.º e no Art.º127.º do
Dec.Lei n.º162/90 de 22/5, ainda que do lado demasiadamente conservador como já referimos,
sendo certo que a utilização no método de desmonte das melhores tecnologias disponíveis para
este tipo de formações já há muitos anos que não necessita da presença de qualquer trabalhador na
base dos degraus. Deste modo, não se considera subalternizada a minimização dos impactes
ambientais na envolvente, face aos parâmetros de dimensão de bancada permitidos pela legislação
supracitada.
14. Rever o Projeto de Recuperação Face à Proposta de Modelação Final: De referir sobre a
configuração final das escavações que a modelação e a recuperação final de taludes/pisos de
desmonte incidem sobre os que de facto ficarão a descoberto, que no caso do Núcleo 1 de lavra são
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em número de 8 e não de 12, e no caso do Núcleo 2 de lavra são em número de 6 e não de 10. Esta
situação relaciona-se com o ordenamento de uma lagoa na zona central de cada uma das
escavações formadas, que faz elevar em 20 metros a cota base da recuperação a realizar em cada
um dos núcleos, e às tarefas de reflorestação arbórea e sementeira das zonas envolventes,
compreendendo a recuperação dos taludes finais das escavações que ficarão a descoberto.

A recuperação paisagística dos terrenos adjacentes far-se-á assim acima da cota de enchimento de
cada uma das lagoas. No Núcleo 1 de Lavra serão deixados para recuperar os taludes de
escavação acima da cota dos 65 m (correspondente a 8 bancadas deixadas a descoberto), sendo
que no Núcleo 2 de Lavra serão deixados para recuperar os taludes de escavação acima da cota
dos 50 m (correspondente a 6 bancadas deixadas a descoberto), conforme se descreve a pág.91 e
seguintes do PP, ou na pág.32 e seguintes do EIA.

Não nos parece exagerada a modelação e a recuperação de 8 e de 6 degraus, respetivamente no
Núcleo 1 e no Núcleo 2 de lavra. Após recuperados, manter-se-ão no tempo se a modelação e o
recobrimento vegetativo a realizar for criteriosamente cumprido e executado com rigor e com base
no PARP. Basta visualizar algumas das fotos constantes do PP e do EIA, ou visitar o local, para
constatar que na situação atual de intervenção os taludes mais antigos preservam uma razoável
integridade apenas com o desenvolvimento da vegetação espontânea, mantendo a configuração e a
sua estabilidade praticamente intocáveis. Por outro lado, não se vislumbra uma outra modelação
mais eficaz que garanta uma maior segurança a eventuais oscilações do nível freático ou a
alterações significativas no balanço hídrico que sustentou a definição das cotas de enchimento das
lagoas, embora não seja muito previsível que tais situações possam vir a ocorrer, prevendo-se sim
que aconteçam períodos de seca cada vez mais extensos que induzem a períodos de rebaixamento
mais prolongados do que a períodos de enchimento acentuados. É contudo prudente nestas
matérias jogar com fatores de segurança rígidos.
15. O PARP Não Tem Obrigatoriamente de se Adaptar à Lavra: Concorda-se com a afirmação de
que o PARP não tem obrigatoriamente de se adaptar à lavra, segundo o disposto no n.º2 e n.º4 do
Art.º41.º do Dec.Lei n.º270/2001, de 06/10, alterado e republicado pelo Dec.Lei n.º340/2007, de
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12/10. O plano de lavra e de recuperação paisagística em avaliação não deve ser encarado como
um documento estático mas sim como um projeto de pedreira totalmente dinâmico, que deve ser
periodicamente atualizado, quer através dos Planos Trienais para as medidas mais simples e
consensuais, quer através da revisão do próprio Plano de Pedreira para as alterações de fundo e
mais importantes, em ambos os casos com a anuência das entidades competentes, a DGEG-Área
Centro e a CCDR-C. É neste sentido que as ações de recuperação paisagística previstas (inicial, em
fase com o desmonte e final) podem ser prolongadas ou antecipadas no tempo, fruto das variações
mais ou menos acentuadas da produção e do tempo de vida útil da pedreira.
Ruído:

16. e 17. Relatório de Ruído: A empresa acreditada pelo IPA responsável pelas medições de ruído
e recolha de partículas PM10 é a Pedamb - Engenharia Ambiental Lda, com sede na Marinha
Grande. Aquando da apresentação do projeto ocorrida no dia 07 de novembro de 2017 nas
instalações sitas no Edif.º Fábrica dos Mirandas, e como já tinha acontecido com as explicações
dadas à Comissão de Avaliação num projeto anterior contemporâneo deste, a equipa projetista teve
a oportunidade de esclarecer o porquê da não apresentação em Anexo ao EIA dos relatórios
autónomos e integrais do Ruído, Poeiras e Património, mas sim a apresentação dos seus conteúdos
nos respetivos descritores do EIA, não havendo portanto Relatórios autónomos e individualizados
que se possam apresentar relativamente a estas três componentes ambientais.

De facto, a sua não apresentação constitui uma prática recomendada e consertada pelas CCDR's
há uns anos a esta parte, por considerarem errado que este tipo de Relatórios fossem apresentados
na íntegra como anexos do estudo, achando que deveriam ser incluídos no texto do EIA e não como
anexos do mesmo. Foi enviado à Dr.ª Edite Mora um of.º da CCDR onde se comprovava
precisamente esta prática em solicitar que os conteúdos dos relatórios destes descritores
integrassem o corpo principal do EIA e não fossem apresentados como anexos do mesmo.

No entanto, esclarece-se a CA que esta situação só se verificou para projetos realizados até
meados de 2016. De facto, após o primeiro alerta por parte da CA de ausência nos EIA's deste tipo
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de Relatórios na sua versão integral e original, esta equipa projetista tratou de corrigir esta situação
já nos EIA's de 2017, solicitando às empresas Pedamb e Crivarque a versão integral e original dos
respetivos relatórios (ruído, poeiras, e património), de forma a remetê-los em formato próprio e
original à CA como anexos ao EIA. Aquando da apresentação do projeto ocorrida no dia 07 de
novembro de 2017 nas instalações sitas no Edif.º Fábrica dos Mirandas, foi mostrado à Comissão de
Avaliação o comprovativo desta correção, com a presentação de relatórios originais e em dossiers
próprios dos projetos de 2017, que darão entrada na CCDR-C em fevereiro ou março de 2018.
Plano de Pedreira:

18. Reformulação da Poligonal da Pedreira em Dois Blocos: Conforme ficou esclarecido no dia
07 de novembro de 2017 aquando da apresentação do projeto ocorrida nas instalações sitas no
Edif.º Fábrica dos Mirandas, a DGEG é da opinião que a pedreira não deve ser licenciada com o
caminho público que divide os dois núcleos de exploração, devendo este ser excluído da área da
pedreira. Como tal, informou que em sede de licenciamento iria pedir a reformulação da poligonal da
pedreira no sentido de a dividir em dois Blocos de Exploração.

Como o presente aditamento incide particularmente na revisão das plantas de lavra e de
recuperação que integram o Plano de Pedreira, e no sentido de fornecer corretamente à Autoridade
de AIA, a CCDR-C, o ficheiro excel com a tabela de coordenadas dos vértices da poligonal da
pedreira no sistema de coordenadas PT-TM06-ETRS89, de forma a permitir a georreferênciação da
pedreira no seu SIG, em cima da retificação feita após o Parecer da Câmara de Pombal, e conforme
Adenda ao Plano de Pedreira, acrescenta-se agora em todas as Plantas do Plano de Pedreira as
alterações à poligonal tendo em conta a definição de 2 Blocos de Exploração, deixando o caminho
público de fora que divide o Núcleo 1 do Núcleo 2 de lavra.

Nas Plantas constantes do "Anexo Plantas‖, apresenta-se assim uma pedreira agora com uma área
total de 24,15 ha, dividida por dois Blocos de Exploração denominados por Bloco A com 12,77 ha
que engloba o Núcleo 1 de Lavra com 9,57 ha, e por Bloco B com 11,38 ha que engloba o Núcleo 2
de Lavra com 9,02 ha. Não há assim qualquer alteração às áreas dos dois núcleos de lavra
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definidos nem à área de defesa, mantendo-se a área de defesa que já existia ao caminho público
em questão. Este sim, deixa de integrar a área da pedreira, a única alteração a registar.
A área total da pedreira apenas foi alterada dos 24,25 ha para os 24,15 ha.

Sendo a exclusão do caminho público da área da pedreira a única alteração consumada, tal não
implica qualquer consideração adicional à análise e à avaliação de impactes feita às componentes
ambientais estudadas, porque somente se procedeu ao fecho de poligonal ao redor de cada um dos
núcleos de lavra, deixando de fora o caminho público que os dividia, com consequente alteração de
área, de vértices, e respetivas coordenadas.

Sendo esta correção uma obrigatoriedade que iria ser exigida pela DGEG em fase de licenciamento,
fica desde já resolvida esta questão no âmbito do presente aditamento, ficando já a Autoridade de
AIA, a CCDR-C, com a versão final da poligonal da pedreira para que possa ser devidamente
implantada no seu SIG. Em termos de DIA, fica também simplificado o seu texto no que se refere a
esta matéria. No seguimento do referido no ponto 6 do presente aditamento, apresenta-se no
―Anexo Plantas‖ as plantas finais reformuladas que contemplam os elementos adicionais solicitados,
a retificação após o Parecer da Câmara de Pombal, a Adenda ao Plano de Pedreira, e a definição
de 2 Blocos de Exploração: o Bloco A em correspondência com o Núcleo 1 de Lavra, e o Bloco B em
correspondência com o Núcleo 2 de Lavra.
19. Reformulação da Poligonal da Pedreira no Projeto de EIA: No seguimento dos
esclarecimentos prestados no ponto anterior, as Plantas reformuladas apresentadas no "Anexo
Plantas" fazem parte integrante do presente Aditamento e, como tal, do EIA. Com acesso ao
presente Aditamento, a entidade licenciadora, a DGEG, deverá considerar o conteúdo do "Anexo
Plantas" como a versão final das Plantas que integram o Plano de Pedreira, já segundo a sua
recomendação de divisão da poligonal inicial em dois Blocos de Exploração.
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Geologia:

20. Sismicidade e Neotectónica da Área em Estudo: Em mapa anexo apresenta-se a sismicidade
da área em estudo e a atividade neotectónica das estruturas a nível regional. A área do projeto
posiciona-se em área de intensidade sísmica 7. De acordo com Cabral e Ribeiro (1988), a
neotectónica desta região resume-se a um lineamento, podendo corresponder a falha ativa,
orientado NW-SE, que corta a região Norte do sistema. Uma falha provável de movimentação de
tipo inverso ocorre no extremo SE deste sistema.
21. Elementos Geológicos com Valor Patrimonial ou Interesse Científico: Para além dos
elementos constantes nos descritores Geologia, Paisagem e Património, onde se abordam aspetos
gerais e particulares do património geológico, geomorfológico, e paisagístico da região, não há nesta
matéria novos elementos a considerar nestas condições.

A planta agora apresentada do Sistema Patrimonial integrado na Planta de Ordenamento do PDM
de Pombal, também não acrescenta nenhum aspeto singular a preservar no que diz respeito ao
património geológico e geomorfológico, sobretudo nos elementos particulares que constam da sua
legenda: geosítios, escarpas de falha, lapiás, dolinas, exsurgências, buracas, áreas de proteção, e
outros.
22. Reformulação da Legenda da Fig.4 do EIA e da Fig.7 do PP: Os mapas anexos apresentam a
correção solicitada, que substituem os mesmos mapas no EIA e no PP. À designação "folha 19C
(Figueira da Foz)" acrescenta-se também a designação "folha 23A (Pombal)".

Recursos Hídricos:

23. Evolução no Tempo do Muro de Terra Perimetral: O muro de terra perimetral é denominado
por ―mota de terras‖ nas págs. 31 e 33 do EIA e 90 e 93 do PP, que não são mais do que pargas
contíguas formadas por pequenas elevações de modelação e estrutura ―triangular‖, com dimensões
médias de 2,0 m (largura)  1,5 m (altura), conforme consta da pág. 90 do PP. Quer na situação de
Projeto de Exploração da Pedreira ―Vale da Fonte‖ – Aditamento ao EIA
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deposição atual, quer na situação de deposição futura, estes pequenos taludes são constituídos ora
de materiais estéreis ora de terras vegetais, consoante o desenvolvimento dos trabalhos.

A sua representação gráfica consta das plantas de recuperação paisagística inicial (pelo perímetro
parcial dos Blocos A e B de exploração) e final (como substrato às plantações/sementeiras e na
vedação final das lagoas).

O facto de na planta de recuperação inicial este talude não ser estendido a todo o perímetro dos
Blocos A e B de exploração, está relacionado com o balanço disponível de materiais existentes e
que ainda são previsíveis produzir no âmbito da implementação do projeto, cuja volumetria não dá
para ocupar todo o perímetro dos Blocos.

Pretendeu-se desta forma, durante a fase de exploração, dar cumprimento ao n.º1 b) do Art.º 44.º do
Dec.Lei n.º340/2007 de 12/10, e também ao n.º3 do Art.º 45.º (vedação provisória de proteção ao
bordo superior das escavações), tendo-se privilegiado as zonas mais declivosas e as bordaduras da
escavação onde tenham finalizado os trabalhos de avanço do desmonte.

Para além de já existirem alguns taludes formados ao redor das escavações, nomeadamente no
limite mais a N do Núcleo 2 de exploração (Bloco B), e no limite mais a E do Núcleo 1 de exploração
(Bloco A), a ampliação da sua construção processar-se-á ao longo da atividade da pedreira, e será
função da dinâmica de exploração e dos materiais que a cada momento poderão ser produzidos
pela atividade de extração. Há diversos fatores que podem influir sobre a evolução no tempo da
construção destes taludes bastando, por exemplo, a pedreira entrar em período de suspensão de
lavra por tempo indeterminado, com implicação direta na evolução do tempo de formação dos
taludes de terras ao redor das escavações.

No final da atividade, estes materiais serão remobilizados do perímetro dos Blocos A e B de
exploração e serão reutilizados na recuperação paisagística final: como substrato às plantações e
sementeiras preconizadas no PARP; e como vedação final às lagoas formadas na zona central das
depressões escavadas conforme consta do PARP.
Projeto de Exploração da Pedreira ―Vale da Fonte‖ – Aditamento ao EIA
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24. Gestão das Águas na Corta: A gestão das águas em qualquer uma das cortas durante a fase
de exploração implica que as mesmas sejam encaminhadas por bombagem para a vala de cintura
perimetral a construir ao redor de cada um dos núcleos, que as reconduzirá para as caixas recetoras
de decantação onde, após processo mais ou menos longo de sedimentação (dependendo dos
afluxos), a água superficial clarificada escoará naturalmente para o meio natural, atingido o limite do
nível de descarga da caixa. Esta gestão só será feita nos setores de desmonte ativos onde se
acumulem águas da chuva e se torne imperativo escoá-las para o exterior da corta de forma a não
prejudicar os trabalhos de desmonte. Caso contrário, deixar-se-ão na área de corta promovendo-se
a sua infiltração, ainda que reduzida, e a sua evaporação.

A gestão das águas em qualquer uma das cortas durante a fase pós-exploração já não implica
qualquer tipo de bombagem para o exterior, dada a formação das lagoas na zona central de cada
uma das cortas. A gestão passa somente pela receção natural das águas pluviais dos terrenos
circundantes por parte das valas de cintura perimetral existentes, que as reconduzirão para a caixa
recetora de decantação onde, após processo de sedimentação, a água superficial clarificada
escoará naturalmente para o meio natural atingido o limite do nível de descarga.
25. Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos: No quadro seguinte apresenta-se um Plano
de Monitorização para as águas saídas dos tanques de decantação inseridos na rede de drenagem
periférica, de forma a controlar os parâmetros SST, CBO5, CQO, Turbidez e Condutividade Elétrica,
das águas descarregadas para os sistemas naturais envolventes a cada um dos núcleos de
exploração.
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Plano de Monitorização das Águas Superficiais
PARAMETROS DE QUALIDADE (PQ)
Parâmetros a Medir

- Físico-químicos, organolépticos, indesejáveis: Sólidos Suspensos Totais (SST); Turbidez;
Condutividade; CBO5 (carência bioquímica de oxigénio); CQO (carência química de oxigénio).

Equipamentos
Recomendados
Metodologia

Local da Recolha
Periodicidade

- Amostrador adequado à colheita de águas de superfície.

- Análises físico-químicas a realizar por laboratório credenciado.
Na superfície de água clarificada de cada uma das caixas recetoras de decantação existentes
nos Blocos A e B de exploração.
- Aponta-se uma periodicidade trienal para o número de parâmetros de qualidade considerados.
- Os resultados obtidos para cada parâmetro serão confrontados com os limites definidos pela
legislação em vigor. Se o valor de algum dos parâmetros ultrapassar o valor limite estipulado na
legislação vigente, deverá proceder-se à identificação da(s) fonte(s) poluidora(s), de forma a
serem introduzidas as medidas corretivas conducentes à sua minimização, que constem da DIA
ou outras que se revelem mais adequadas. A sua eficiência deverá ser avaliada em campanhas

Resultados Obtidos e
Medidas Corretivas

de recolha e análise subsequentes.
- A análise e os parâmetros medidos devem constar dos relatórios a enviar na periodicidade
estabelecida na DIA.
- Perante os resultados obtidos poder-se-á ainda ajustar a periodicidade da campanha bem
como a profundidade de recolha no interior das caixas recetoras de decantação.
- As conclusões retiradas das comparações entre campanhas sucessivas também tomarão em
consideração a evolução da precipitação na região no médio-longo prazo.

Revisão do Orçamento do PARP:

Face às alterações circunstanciais nas plantas de recuperação paisagística inicial (cortina arbórea) e
final (plantações), sobretudo ao nível das plantações com implicação no orçamento final do PARP,
apresenta-se a alteração do Quadro 22 da pág.100 do PP - Orçamento da Recuperação
Paisagística (PARP) - REFORMULADO.
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Quadro 22  Orçamento da Recuperação Paisagística (PARP) - REFORMULADO.
Medidas de Recuperação Paisagística
Recuperação Paisagística Inicial (primeiros dois quinquénios)
Unidade

Quantidade

Custo
Unitário (€)

Custo (€)

Subtotal

m

819

1,20

982,80

Subtotal

m

847

1,20

1016,40

un

148

4,50

666,00

Subtotal

m

523

6,75

3530,25

Subtotal

m

360

6,75

2430,00

Designação dos Trabalhos
Implementação do Talude de Proteção ao
Bordo Superior das Escavações.
Remobilização de terras vegetais.
Modelação da estrutura triangular.
Núcleo 1 de Lavra.

Núcleo 2 de Lavra.

Constituição do Ecrã Arbóreo
Abertura de covas, colocação de tutores,
preparação da estação e fertilização.
Plantação dos pinheiros bravos e regas.
Núcleos 1 e 2 de Lavra.
Subtotal
Vedação Periférica
Colocação de uma mota de terras (2 m de
base por 1,5 m de altura) com plantação
arbustiva de crescimento rápido.

Núcleo 1 de Lavra

Núcleo 2 de Lavra

TOTAL PARCIAL
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Recuperação Paisagística em Fase com o Desmonte e Final
Unidade

Quantidade

Custo
Unitário (€)

Custo (€)

Subtotal

ha

4,49

1750,00

7857,50

Subtotal

ha

3,40

1750,00

5950,00

Subtotal

un

1016

4,50

4572,00

Subtotal

un

1111

4,50

4999,50

ha

7,89

1025,00

8087,25

Kg

1183,50

1,00

1183,50

ano

3

600

1800,00

Designação dos Trabalhos
Colocação de Terras Vegetais Sobre os
Taludes e Pisos Finais da Corta
Transporte, regularização, nivelamento de
substrato de terras vegetais.
Núcleo 1 de Lavra.

Núcleo 2 de Lavra.

Repovoamento Arbóreo
Abertura de covas e terraços, preparação da
estação, colocação de tutores e fertilização.
Plantação de pinheiros bravos.
Núcleo 1 de Lavra.

Núcleo 2 de Lavra.

Sementeira Herbáceo-Arbustiva
Execução de sementeiras com espécies
herbáceas e arbustivas sobre os taludes e
patamares finais das escavações.
Subtotal
Aquisição de sementes com elevado grau de
pureza e poder de germinação
Subtotal
Práticas culturais (monda, desrama e podas),
tarefas de manutenção das plantações e
sementeiras, fertilizações, retanchas e regas.
Subtotal
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Vedação das Lagoas
Colocação de uma mota de terras (2 m de
base por 1,5 m de altura) com plantação
arbustiva de crescimento rápido.
Núcleo 1 de Lavra.
Subtotal

m

1051

6,75

7094,25

Subtotal

m

1219

6,75

8228,25

n.d.

-

-

2150,00

Núcleo 2 de Lavra.

Desativação e Desmantelamento de
Equipamentos e Infra-Estruturas Fixas
Desmantelamento e expedição do contentor
social/sanitário e do telheiro de secagem
natural.
Área limpa e livre de entulhos, sucatas, ligas
metálicas, artefactos de betão, etc.
Subtotal

TOTAL PARCIAL
TOTAL DO PARP

51 922,25

60 547,70 €

Na implementação do modelo de recuperação paisagística preconizado para a pedreira ―Vale da
Fonte‖, o montante dos custos a preços correntes do mercado totaliza 60547,70 €, o valor da caução
a estipular segundo a fórmula constante da pág.102 do PP.

Resumo Não Técnico (RNT):
Face à complexidade técnica dos elementos adicionais solicitados, o Aditamento apresenta-se como
um documento técnico e específico, pelo que só as matérias que implicam correção e/ou
substituição direta e a informação considerada mais relevante para o melhor entendimento do
projeto na sua globalidade foram incluídas no Resumo Não Técnico (RNT), que se apresenta
Reformulado.
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Remete-se também à Autoridade de AIA, em ficheiro excel autónomo, a tabela de coordenadas dos
vértices da poligonal da pedreira retificada após o Parecer da Câmara de Pombal, conforme Adenda
ao Plano de Pedreira, e tendo agora em conta a definição de 2 Blocos de Exploração, no sistema de
coordenadas PT-TM06-ETRS89, de forma a permitir a georreferênciação da pedreira no SIG da
CCDR-C.

Pombal, Janeiro de 2018
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ANEXO PLANTAS
PLANTAS DO PROJETO – PLANO DE PEDREIRA
- Retificação em conformidade com o Parecer da Câmara Municipal de
Pombal, com os Elementos Adicionais do Presente Aditamento, e com a
Partição da Pedreira em 2 Blocos de Exploração (Blocos A e B) Planta N.º1 – Áreas e Polígono Coordenado.
Planta N.º2 – Situação, Planeamento, e Sinalética.
Planta N.º2a – Perfis da Situação Atual.
Planta N.º3 – Recuperação Paisagística Inicial.
Planta N.º4 – Lavra Final.
Planta N.º4a – Perfis de Lavra Final.

Planta N.º5 - Recuperação Paisagística Final.
Planta N.º5a – Perfis de Recuperação Paisagística Final.

Planta de Drenagem dos Terrenos Confinantes
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