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Resumo
As pedreiras são e foram ao longo dos tempos, vistas como uma atividade económica. Porém,
será que a atividade extrativa de massas minerais é sempre compatível com o desenvolvimento
local? De modo a responder a esta questão foram definidos três objetivos específicos: a
descrição das abordagens técnicas e científicas dedicadas aos territórios que se encontram
sobre a influência de uma pedreira; apresentação das orientações legais existentes para espaços
que contenham pedreiras; e avaliação das relações/conflitos entre os interesses envolvidos nas
explorações das pedreiras, através da avaliação do papel do planeamento neste processo. Ao
longo do trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação foi realizado uma pesquisa
bibliográfico incluindo documentação científica, técnica e ainda orientações legais. A esta
pesquisa juntou-se o estudo da Área de Intervenção Específica do Codaçal, contida no território
do Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros. Recorrendo à análise do Plano de
Intervenção em Espaço Rural (PIER) do Codaçal como ponto de partida, e analisando com mais
detalhe o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros e o Plano
Diretor Municipal de Porto de Mós, onde foram identificadas as restrições impostas por estes.
Também foram realizadas algumas entrevistas com observadores locais. Conclui-se que as
pedreiras são atividades económicas importantes para o crescimento e desenvolvimento local e
regional, através da criação de emprego, crescimento económico, e influenciadoras direta e
indiretamente de outras atividades económicas.

Palavras-chave: Pedreiras; Desenvolvimento Local; Plano de Intervenção em Espaço
Rural do Codaçal; Planeamento territorial; compatibilização de usos

Abstract
The quarries are, and always have been, seen as economic activities. However, is it possible to
reconcile mining activity with Local Development? In order to answer this question, three specific
objectives have been defined: the description of the technical and scientific approaches dedicated
to the territories that are under the influence of a quarry; presentation of existing legal guidelines
for spaces containing quarries; and evaluation of relationship/conflicts between the interests
involved in the quarries explorations, through the study of the role of planning in this process.
Throughout the work developed within the scope of this dissertation a bibliographic research was
carried out including scientific, technical documentation and legal guidelines. To this research
was added the study of the Codaçal’s Specific Intervention Areas, contained in the territory of the
Natural Park of the Serra de Aires and Candeeiros. Using the analysis of the Intervention Plans
in Rural Area (PIER) the Codaçal as a starting point, and analyzing in more detail the Ornament
Plan for the Natural Park of Serra de Aires and Candeeiros and the Municipal Master Plan of
vii

Porto de Mós, where the restrictions were identified imposed by them. Some interviews were also
conducted with local observers. It is concluded quarries are important economic activities for local
and regional growth and development, creation of jobs, economic growth, and directly and
indirectly influencing the creation of other economic activities

Keywords: Quarries; Local Development; Intervention Plans in Rural Areas (PIER) the
Codaçal; Territorial planning; compatibility of uses
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Capítulo 1. Introdução
1.1.

Enquadramento e Motivação

Os recursos geológicos constituem matéria prima que provêm da crosta terrestre, e podem ter
origem mineral ou orgânica. Estes existem devido a processos de transformação geológica que
ocorrem ao longo do tempo. Quando se verifica que a sua exploração possa ter potencial impacto
económico, tornam-se suscetíveis de serem extraídos, transportados e transformados.
Por Portugal possuir uma geologia muito diversificada e complexa, pode-se considerar um país
rico em recursos minerais. As massas minerais com potencial económico existem um pouco por
todo o país. Exemplo disso são os granitos e mármores explorados ao longo do Maciço
Hespérico; as Orlas Sedimentares onde se faz a extração de areias e argilas bem como de
calcários, sendo no Maciço Calcário Estremenho onde ocorre a maior reserva de calcários.
A Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, estabelece as bases do regime jurídico da revelação e do
aproveitamento dos recursos geológicos no território e espaço marítimo nacional e define no
artigo 2º, alínea k) os depósitos minerais, como “quaisquer ocorrências minerais que, pela sua
raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos industriais das
substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse económico” e no artigo 2º,
alínea n) as massas minerais como “quaisquer rochas e outras ocorrências minerais que não
apresentem as características necessárias à qualificação como depósitos minerais”.
Assim os depósitos minerais referem-se às minas que são explorações do domínio público e as
massas minerais às pedreiras que fazem parte do domínio privado. Devido a estas distinções
cada tipo de exploração possui os seus próprios regimes.
Os Territórios da Pedra, ao longo desta dissertação são definidos como a exploração de recursos
geológicos referentes às massas minerais ou mais vulgarmente pedreiras. Por se considerar que
apresentam particularidades face a outros espaços justifica-se que se lhes atribua uma
designação específica.
Contudo, a desigual distribuição e exploração dos recursos minerais não metálicos em Portugal
Continental acaba por influenciar o desenvolvimento local e/ou regional dos territórios, tendo
consequências sociais, ambientais, económicas e territoriais.
A motivação para esta dissertação surgiu da minha formação académica de base em Geologia
Aplicada e do Ambiente, que me despertou para o interesse nos Recursos Geológicos e na sua
exploração e ainda para como essa atividade influencia o território à sua volta. Foi também esta
uma das razões que me fez optar pelo mestrado em Urbanismo e Ordenamento do Território. A
junção destas duas áreas acabou por justificar esta dissertação.
1

A maioria das explorações de massas minerais encontram-se em locais mais isolados, o que faz
com que muitas destas passem impercetíveis à população portuguesa. Contudo o planeamento
e o ordenamento do território são fundamentais para que os conflitos físicos, sociais, ambientais
e económicos nos locais de exploração sejam minimizados, de modo a, que se possa beneficiar
todas as atividades económicas, direta ou indiretamente envolvidas, bem como o ambiente e as
comunidades residentes.

1.2.

Objetivos e Pergunta de Partida

1.2.1. Objetivos
O objetivo geral desta dissertação é contribuir para a identificação dos desafios que os Territórios
da Pedra representam para o planeamento e desenvolvimento do território. De forma a se obter
a sua operacionalização adotaram-se três objetivos específicos:
•

Descrição das abordagens técnicas e científicas dedicadas aos territórios que se
encontram sobre a influência da atividade de uma Pedreira (economia,
localização, impactos e recuperação);

•

Apresentação das orientações legais existentes para espaços que contenham
as explorações de massas minerais;

•

Avaliar as relações/conflitos entre os interesses envolvidos nas explorações de
massas minerais, através da avaliação do papel do planeamento neste
processo.

1.2.2. Pergunta de Partida
Considerando as dinâmicas, as oportunidades e as problemáticas territoriais que as Pedreiras
apresentam, pretende-se que esta dissertação possa constituir um contributo, na demostração
do papel que o ordenamento do território ter na reputação e disciplina da exploração das massas
minerais permitindo que se constituam mais como um foco de desenvolvimento que como um
foco de problemas para os territórios e comunidades onde se inscrevem.
De forma a relançar uma reflexão em torno do que foi apresentado nos objetivos, é colocada
uma questão primordial: “Será que é possível compatibilizar a atividade extrativa de massas
minerais com o Desenvolvimento Local, quer isto dizer, será que as Pedreiras são uma mais
valia para os territórios onde se inserem? “.
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1.3.

Metodologia

A abordagem metodológica seguida para a exploração e resposta aos objetivos traçados irá
apoiar-se em vários recursos. Terá destaque a pesquisa e tratamento de bibliografia técnica e
científica com o intuito de analisar e descrever os conceitos referentes ao Territórios da Pedra e
como estes são vistos tendo em consideração a economia, localização, impactos e ainda a
recuperação deste local aquando o encerramento da atividade de exploração.
A legislação nacional acaba por ser um aspeto bastante importante para o desenvolvimento
desta dissertação, visto que estes Territórios da Pedra têm de respeitar os regulamentos e
indicações legais não só específicas para a sua atividade, como os que decorrem dos diversos
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) específicos, regionais ou municipais que estejam
eficazes naqueles territórios. Desta forma, irão ser analisados os documentos que se refiram à
exploração das massas minerais (pedreiras), de forma a se entender como estas foram ali
pensadas, bem como a sua exploração e ainda os cuidados a ter após o seu fecho. Também se
considerou relevante analisar as questões ambientais, devido ao impacto que este tipo de
atividade acaba por ter nos sistemas naturais, nomeadamente a desflorestação, poluição dos
solos e água, ruído, qualidade do ar, entre outros.
O caso de estudo (Figura 1) está situado na Serra de Aires e Candeeiros. Esta acolhe o depósito
de formações calcárias mais relevante existente em Portugal (sendo esta uma das razões
principais para que a zona tenha sido classificada como Parque Natural (PNSAC) a 4 de maio
de 1979, pelo Decreto-Lei n.º118/79). O caso prático situa-se mais precisamente na Área de
Intervenção Específica (AIE) do Codaçal (freguesia de Serra Ventoso) definida no Plano de
Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros.

Figura 1 – Localização geográfica do PNSAC (a verde) e da localidade de Serro Ventoso (a cinza). Fonte: Bing Maps
3

Procura-se que este caso de estudo facilite a compreensão das dinâmicas que existem entre as
explorações de massas mineiras e o local onde se inserem, que devido à sua qualidade de
Parque Natural acaba por ter uma legislação própria que acaba por influenciar de forma direta
este tipo de atividade. Para tal foi conduzida uma pesquisa sobre o Plano de Ordenamento do
PNSAC, bem como dos restantes instrumentos de gestão territorial que influenciam a área em
estudo.
De modo a complementar o estudo, será realizado:
- um levantamento da área, de forma a perceber se o que é definido nos planos é cumprido;
- entrevistas com responsáveis locais procurando avaliar como as políticas e orientações
superiores estão a ser seguidas;
- a auscultação da população de forma a ter uma visão sobre a opinião da comunidade;
- levantamento fotográfico e reconhecimento de campo serão também uma mais-valia, de forma
a poder ilustrar melhor a realidade local.

1.4.

Estrutura da dissertação

A dissertação está organizada em seis capítulos principais que terão como objetivo a
identificação dos desafios que os Territórios da Pedra poderão representar para o planeamento
e desenvolvimento de um território.
No primeiro capítulo é realizado o enquadramento da temática a ser estudada e são definidos os
objetivos e a pergunta de partida bem como a metodologia a ser usada. No segundo capítulo é
descrita a importância da atividade de exploração mineira a nível global e como esta se influencia
ou se deixa influenciar pela economia, política, ambiente e território.
Seguidamente, no terceiro capítulo será analisada a relevância que a exploração mineira tem em
Portugal, e como os recursos se distribuem a nível territorial. Tendo em conta a sua distribuição
será tido em conta o seu impacto no emprego local e na economia a nível local, regional ou
nacional, bem como a política aplicada em Portugal no que concerne à exploração de massas
minerais.
O capítulo quatro é referente à relação que pode existir entre as pedreiras e o planeamento bem
como o desenvolvimento local. Neste capítulo ter-se-á atenção à compatibilização de usos, dado
que, próximo às explorações poderão existir outras atividades como o turismo, urbanização ou
agricultura. Por exemplo, a este propósito recorrer-se-á a um caso bastante conhecido
envolvendo a Serra da Arrábida e a empresa Secil de forma a apresentar os prós e contra da
atividade desenvolvida por esta no território. Posteriormente será feita uma descrição das
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condicionantes de ordenamento do território mais importantes a ter em conta quando se pretende
constituir uma exploração de massas minerais. Por último, será apresentado o objetivo do Plano
de Ambiental de Recuperação Paisagística, bem como as formas de recuperação de uma
Pedreira e apresentado alguns exemplos do que já foi realizado em Portugal, após o término da
atividade de exploração.
O quinto capítulo será mais prático e objetivo, pois tratará uma zona de estudo, na Serra de Aire
e Candeeiros. Será feita um enquadramento prévio ao local onde será também considerada a
atividade de exploração de massas minerais, como esta é planeada e quais os impactos positivos
e negativos gerados no território. Seguidamente será realizada uma aproximação a uma escala
maior escolhendo-se a AIE do Codaçal. Nesta fase da dissertação será realizado também um
reconhecimento do local recorrendo ao uso de fotografias e de entrevistas bem como a uma
análise SWOT.
Por último, no capítulo seis são discutidas as principais conclusões retiradas ao longo deste
trabalho, bem como a resposta à pergunta de partida: “Será que é possível compatibilizar a
atividade extrativa de massas minerais com o Desenvolvimento Local, quer isto dizer, será que
as pedreiras são uma mais valia para os territórios onde se inserem?“.
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Capítulo 2. A exploração das massas mineiras e o Planeamento do
desenvolvimento local
A exploração mineira é uma atividade importante desde os tempos da pré-história até aos dias
de hoje, tendo-se tornado mais evidente na Primeira Revolução Industrial que ocorreu no final
do século XVIII, início do século XIX, quando houve um aumento da produção em massa que
acabou por levar a uma maior extração de minerais a fim de sustentar a crescente indústria.
Os recursos minerais explorados por este tipo de atividade têm como particularidade o facto de
não serem renováveis. Este atributo deve ser tido em conta na abertura e desenvolvimento da
atividade. Quer isto dizer que os recursos disponíveis são esgotáveis e, por essa mesma razão,
tem que se fazer uma boa gestão destes, para que se possa garantir o desenvolvimento
económico e a qualidade de vida das populações a longo prazo.
A crescente necessidade de bens que dependem direta ou indiretamente de recursos minerais
como, por exemplo, matérias de construção civil, eletrodomésticos, veículos ou até mesmo
instrumentos médicos, entre uma infinidade de outros, leva a que a sua exploração seja talvez
ainda mais necessária no futuro, de forma a permitir que o padrão de desenvolvimento continue
ao mesmo ritmo.
Os recursos têm um importante papel na economia de um país, tornando-se uma alavanca para
o seu crescimento. Mas, para tal, se verificar é necessário o Estado possuir características
estáveis e democráticas (Lucas, 2007). Deste modo, se existir uma política estável e democrática
os recursos minerais serão uma potencialidade para a economia. Por essa mesma razão se
poderá dizer que a política de um país influencia e muito a respetiva economia (Badeeb et al,
2017). Por consequência estes dois aspetos serão analisados em conjunto.
Será tido em conta também o ambiente, que é uma questão que vai além da economia e, se
interliga com a política do país ou regiões, e aplicação e fiscalização das respetivas leis.
No entanto, é necessário ter presente também o planeamento do território, que deve permitir que
exista um ambiente harmonioso entre as explorações e o meio em que se inserem bem como
uma gestão sustentável das reservas existentes destes recursos.
Por estas mesmas razões, seguidamente serão abordados aspetos que de uma forma mais
ampla acabam por estar interligados às explorações mineiras, procurando discutir algumas das
vantagens e desvantagens que este tipo de atividade económica representa para o território e
para o desenvolvimento local e regional.
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2.1.

O Paradigma do desenvolvimento baseado nos Recursos Minerais

Existe a convicção generalizada nos dias que correm que um país abundante em recursos
minerais é um país economicamente rico. Porém, estudando a influência dos recursos naturais
no crescimento económico, Sachs e Warner, editaram vários trabalhos com o propósito de
testarem empiricamente a relação negativa existente entre a dependência de recursos naturais
e o crescimento económico (Sachs e Warner; 1995, 1999, 2001).
Em 1995, Sachs e Warner desenvolveram um modelo endógeno, que investigou a relação entre
a taxa de crescimento do PIB durante o período 1970-1989 e as exportações baseadas em
recursos naturais. Este estudo acabou por mostrar “that economies with a high ratio of natural
resource exports to GDP in 1971 (the base year) tended to have low growth rates during the
subsequent period 1971-89. This negative relationship holds true even after controlling for variables
found to be important for economic growth, such as initial per capita income, trade policy, government
efficiency, investment rates, and other variables.” (p.2). Assim a dependência de um país em

recursos naturais e da sua exportação, pode constituir um fator negativo para o seu crescimento
económico.
Estudando a relevância dos recursos naturais, é essencial perceber os fatores que influenciam
a tese de que a abundância em recursos leva a um crescimento económico proporcional. Desta
forma, consideram-se dois fatores a economia e a política presente nesses países. Geralmente,
são estes fatores que se tornam importantes para o sucesso de um país que explore e exporte
recursos. Além disso, ambos são reconhecidos como prioritários no crescimento e
desenvolvimento de qualquer país (Badeeb et al, 2017).
Segundo Ferranti et al. (2002) a chave do sucesso é complementar a abundância dos recursos
naturais com o conhecimento, o capital humano e boas instituições políticas. Para os autores a
atividade de exploração mineral pode-se tornar um setor dinâmico, forte em conhecimento, ter
um elevado crescimento de produtividade, apresentar interações relevantes na cadeia produtiva
e propagar avanços técnicos na indústria moderna. Para isso, é necessário que os países não
se concentrem só na exploração dos recursos, mas sim na sua industrialização e na pesquisa
de novas aplicações para os recursos explorados.
Os países que investem na industrialização e no avanço, através dos rendimentos obtidos na
exploração de recursos minerais acabam por melhorar a nível tecnológico a exploração destes,
bem como a sua adaptação ao mundo atual, encaixando desta forma os recursos minerais
metálicos nas novas tecnologias como, por exemplo, nos telemóveis, televisores LCD,
computadores, relógios digitais, entre outros aparelhos tecnológicos, bem como nos painéis
fotovoltaicos e geradores eólicos. Tornando-se economias mais estáveis e crescentes.
Haley (2014) salienta que um desenvolvimento sustentável a partir de uma abundância em
recursos naturais, requer que as instituições económicas dos países em questão, apoiem a
capacidade da estrutura produtiva para dar resposta e se adaptar às mudanças económicas
globais. Tendo em conta que o preço dos recursos se modifica consoante a sua procura e oferta,
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quanto maior for a procura e menor a oferta o preço dos recursos tende a aumentar e vice-versa,
devido à volatilidade dos preços dos recursos. Exemplo disso diariamente é o preço do barril de
petróleo.
Por essa mesma razão é necessário que as económicas nacionais não dependam
exclusivamente da exportação dos recursos naturais, tornando-se países industrializados que
utilizam as suas matérias-primas na sua indústria transformadora.
Por exemplo, os países como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Noruega e Finlândia, são
países que têm mostrado como a abundância em recursos naturais e a sua exportação foi uma
mais valia, pois conseguiram aproveitar o crescimento das exportações em recursos naturais em
proveito próprio, usando os rendimentos obtidos no investimento em indústrias nacionais,
fazendo com que os estímulos positivos recebidos referentemente aos termos de troca fossem
transmitidos para dentro, criando um círculo virtuoso de restituição, diversificação, crescimento
do emprego e expansão do mercado interno (Cypher, 2014).

2.2.

Recursos Minerais vs Ambiente

As extrações mineiras têm sido vistas como uma atividade negativa para o ambiente desde
metade do século XX, devido às condicionantes que são impostas ao território na fase da
exploração e até pós-exploração (DGEG, 2017). Porém, convém ressaltar que a extração mineira
depende da geologia e desta forma o investidor vê-se obrigado a trabalhar em condições que
muitas vezes não são as ideais (proximidade a áreas residenciais ou em zonas protegidas).
Desta forma existe uma constante procura e adaptação dos recursos às necessidades de
evolução que se sente diariamente na tentativa de satisfazer as necessidades de produção e, ao
mesmo, tempo tentar dinamizar os riscos inerentes à exploração dos recursos minerais para o
meio ambiente, bem como modificar o consumo de energias não-renováveis como o carvão,
petróleo e gás natural para energias renováveis/limpas provenientes do interior do planeta
(geotérmica), da água (hídrica), do vento (eólica) e do sol (solar).
Consequentemente, a exploração mineira acabou por impor a si as próprias regras exigentes no
que diz respeito ao meio ambiente e recuperação dos locais de extração, bem como ao bemestar das populações locais, trabalhando desta forma sob diretivas e regras severas impostas
nos países ocidentais pela própria legislação relativamente a todas as suas atividades (Brodkom,
2000; Martins, 2012).
Contudo, é necessário entender como é que uma exploração de recursos minerais afeta o
ambiente, de modo que se torne possível prever com maior exatidão os impactos que podem ser
provocados pela exploração.
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As consequências da exploração mineira são várias e podem estar associadas às diferentes
fases de uma exploração, independentemente do seu local de abertura, seja ele no solo ou
subsolo (retirada da vegetação, escavações, movimentação de terra e modificação da paisagem
local), ao uso de explosivos no desmonte de rocha (sobrepressão atmosférica, vibração do
terreno, lançamento de fragmentos, fumos, gases, poeira, ruído), ao transporte e beneficiação
do recurso mineral (geração de poeiras e ruído), afetando a água, solo e ar, além da população
local (Bacci, 2016).
As medidas tomadas pelos empresários de pedreiras a fim de minimizar os riscos para o meio
ambiente são “a Avaliação do Impacte Ambiental (AIA), as licenças de exploração, os planos de
recuperação, investimentos em equipamentos tecnicamente mais avançados, valores limite para
ruído e poeiras, novas estradas para ultrapassar os problemas causados pelo trânsito de viaturas
pesadas, etc.” (Brodkom, cap.3, 2000).
Segundo Brodkom (2000), em muitos países da Europa, “O aspecto negativo é que devido à
preocupação crescente com o ambiente e ao aumento simultâneo de regulamentação, o tempo
que o processo (de licenciamento) leva a resolver-se pode ser excessivo (é conhecido um
exemplo de 15 anos)”. Deste modo, o licenciamento de uma exploração pode levar anos, e não
ser facilitada como antigamente onde as relações entre os empresários das pedreiras e as
autoridades pertencentes ao estado eram geridas com base quase exclusivamente por códigos
mineiros, os quais respondiam a questões de propriedade e acesso ao subsolo (Brodkom, cap.3,
2000).
Pela natureza da indústria extrativa e como referido anteriormente é evidente que esta cria um
certo número de impactes ambientais. Contudo, estes permanecem na sua maioria restritos ao
local da atividade não tendo um efeito global para além das zonas envolventes. É necessário
existir um equilíbrio entre as regras pré-estabelecidas, a adaptação ao local da exploração e as
iniciativas dos empresários.
Quando é dada uma autorização de exploração, esta já tem em conta as condições ambientais,
pois durante o processo de consulta, os projetos passam por inúmeras entidades, que analisam,
clarificam e em alguns casos existe mesmo uma retificação do projeto inicial, a fim deste ser
aceite por todas as entidades. Porém a crescente preocupação com o contexto ambiental e o
aumento da regulamentação leva a que o processo de licenciamento possa tornar-se longo e até
mesmo excessivo, levando à desistência algumas vezes dos próprios empresários em realizar a
atividade (Brodkom, 2000).
Todavia, quando as atividades extrativas são encerradas estas deixam uma marca no território.
A legislação portuguesa já exige a obrigatoriedade da existência de um Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP) que deve constar nos Planos de Pedreira ou de Mina, para
que no caso de encerramento da exploração sejam minimizados os efeitos negativos no solo e
na paisagem, através da reversão do processo de degradação criado com a exploração, ou
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através da requalificação do espaço afetado, criando outros usos ou funções como forma de
responder a uma necessidade regional ou local (Figura 2).

Figura 2 – Plano Geral de Recuperação paisagística da Pedreira do Rochão, em Porto Santo. Fonte: AMBIDELTA

Deste modo, as estratégias passam pela reversão das condições anteriores à exploração,
devolvendo a este a sua vegetação e fauna pré-existentes à abertura da exploração, e pela
adequação do local a outro tipo de uso, possibilitando a criação de espaços industriais, de recreio
e lazer, turísticos ou urbanos.
Reconhecendo-se que as explorações de recursos minerais acabam por ter impacto no meio
ambiente durante a sua atividade, bem como após o seu encerramento. Por esta mesma razão
é importante que a exploração ocorra de uma forma equilibrada e sejam tomadas medidas
ambientais durante a o desenvolvimento da mesma e após o seu fecho.

2.3.

Recursos minerais vs Território

Os recursos minerais tornam-se uma mais-valia económica no território em que ocorrem. Porém,
a indústria extrativa acaba por ter que competir pelo espaço com outras atividades e usos do
solo particularmente a expansão urbana, agricultura, áreas de preservação ambiental, entre
outras. De forma a se resolver esta questão que se pode tornar complexa, com a existência de
várias atividades e usos do solo em redor de uma exploração é imperativo a existência do
ordenamento do território através do reconhecimento das suas nações (Falé, et al., 2006).
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É fundamental que se possa reconhecer no território uma reflexão estratégica, de modo a que
as regiões que acolhem as explorações apresentem um desenvolvimento sustentável,
designadamente através da compatibilização da atividade extrativa com a preservação
ambiental, para que possam ser evitados alguns conflitos entre o ambiente e a atividade
extrativa, bem como outras atividades económicas como, por exemplo o turismo, para que o
setor extrativo não seja estrangulado pelos outros setores.
Contudo, a indústria extrativa nos tempos atuais tem vindo a adaptar-se, mostrando sinais
positivos no que diz respeito à implementação do conceito de desenvolvimento sustentável.
Porém como mostram as figuras seguintes (Figura 3 e 4), as acessibilidades aos locais das
explorações têm sido uma das maiores dificuldades encontradas pelos empresários no território,
devido a estas áreas algumas vezes se encontrarem em locais isolados (Falé, et al., 2006).

Figura 3 – Acesso à Pedreira - Acesso à Pedreira "Água Nova de Baixo”, na freguesia de Melides. Fonte:
http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2690/RNT2690.pdf
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Figura 4 – Acesso à Pedreira de “Covão Alto”, na freguesia de Alcanena. Fonte: RNT_Covao-altopdf.pdf
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Capítulo 3. Relevância da exploração mineira em Portugal
A exploração dos recursos pode relacionar-se com a economia de duas formas: a uma escala
regional influenciando a economia da região e contribuindo para a sua coesão social sendo o
principal sector criador de emprego e combatendo a desertificação humana; e à escala nacional
contribuindo diretamente para a Balança de Pagamentos do país, devido a sua inserção num
mercado globalizado (Carvalho J., 2010).

3.1.

Distribuição espacial

Portugal possui uma geologia diversificada, por isso existe uma variedade de recursos minerais
exploráveis. A localização destes recursos está diretamente ligada à geologia do território
nacional, tornando-se numa mais-valia económica natural para os territórios onde se localizam.
Considerando a Geologia de Portugal, o território nacional tem três grandes unidades
geomorfológicas (Figura 5) (SNIRH, 2017):
- O maciço Hespérico, “cujo suporte litológico é constituído, maioritariamente, por
calcários, quartzitos e gabros paleozóicos, depósitos de idade terciária e terraços e cascalheiras
que ocupam depressões instaladas no soco antigo.”

- As Orlas Ocidental e Meridional,

constituída essencialmente por: “rochas detríticas terciárias e quaternárias (areias, areias de
duna, terraços, aluviões, etc.); arenitos e calcários cretácicos; calcários do Jurássico; formações
plioquaternárias (areias e cascalheiras continentais, areias de duna, etc.); formações miocénicas
fundamentalmente de fácies marinha; formações detríticas e carbonatadas cretácicas;
formações calcárias e dolomíticas do Jurássico”
- As Bacias do Tejo e Sado são terrenos sedimentares mais recentes, constituídos por:
“formações quaternárias (aluviões e terraços); formações terciárias, fundamentalmente
pliocénicas e miocénicas (Grés de Ota, Calcários de Almoster, Série greso-calcária, etc.)”
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Figura 5 – Unidades Geomorfológicas de Portugal Continental. Fonte: SNIRH

Em relação aos depósitos minerais estes encontram-se dispersos e em áreas extensas por todo
o território nacional (Figura 6). Alguns jazigos são tão importantes que se encontram classificados
pela notação “world class deposits”1 devido à sua dimensão e riqueza. Exemplo disso são as
minas da Panasqueira, conhecidas pela exploração do Volfrâmio (W), as minas de Neves Corvo
e Aljustrel onde se extrai diariamente Cobre (Cu) e Zinco (Z), bem como outros minerais com
Ouro (Au), Chumbo (Pb), Estanho (Sn) e prata (Ag).

1

São depósitos reconhecidos mundialmente, e que têm uma importância maior devido à sua riqueza bem
como à dimensão do próprio jazigo.
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Figura 6 – Distribuição dos principais recursos minerais em Portugal, Fonte: LNEG

As massas minerais também se encontram um pouco pelo país todo. Exemplo disso são os
granitos e mármores explorados ao longo do Maciço Hespérico, as Orlas Sedimentares onde se
faz a extração de areias e argilas bem como de calcários, sendo no Maciço Calcário Estremenho
onde ocorre a maior reserva nacional de calcários.
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3.2.

Emprego na indústria extrativa

A atividade de exploração de recursos pode ter uma importância vital na economia de “escalas
regionais, sub-regionais e locais não só os valores em causa começam a expressar alguma
relevância como sobretudo se pressente um maior impacto social com a presença de volumes
de emprego com significado local quer por absorção direta do sector quer indireta pelas
dinâmicas de consumo que gera a partir dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores e
empresários”. (PIER Codaçal, 2013:227). Esta análise permite aferir que este tipo de atividade,
cria emprego e permite ao mesmo tempo desencadear um ciclo económico local virtuoso.
Entre 2012 e 2016, segundo os dados disponibilizados pela DGEG, a indústria extrativa teve um
decréscimo de pessoal ao serviço (Quadro 1), uma das razões que poderá ter levado a esta
quebra poderá estar relacionada com a crise que o país atravessou, “em agosto de 2012, se
reconhece explicitamente o impacto negativo das políticas de austeridade sobre a economia –
forte contração da procura interna e queda acentuada do emprego”(Centro de Estudos Sociais –
Laboratório Associado, Universidade de Coimbra. Observatório sobre crises e alternativas,
2013:98).
Ano
SUBSETOR

2012

2013

2014

2015

2016

Minérios Metálicos

3070

2891

2870

2772

2475

Minerais Industriais

781

735

738

722

735

Rochas Ornamentais

2748

2536

2653

2601

2593

Outros

2815

2555

2524

2506

2413

TOTAL

9414

8717

8785

8601

8216

Quadro 1 – Número de pessoal ao serviço. Inclui pessoal operário, técnico e administrativo, entre os anos 2012 e
2016. Fonte: DGEG

Os subsetores dos Minérios Metálicos, Rochas Ornamentais e Outros são os que geralmente
encorpam um maior número de pessoal ao serviço, se compararmos o Quadro 1 com o Quadro
2, é possível justificar o decréscimo entre os anos 2012 e 2016 do pessoal em serviço, com a
diminuição de estabelecimentos em funcionamento durante o mesmo período temporal.
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Ano
SUBSETOR

2012

2013

2014

2015

2016

Minérios Metálicos

5

5

5

5

5

Minerais Industriais

147

130

121

117

123

Rochas Ornamentais

372

345

355

359

346

Outros

294

278

289

283

277

Total

818

758

770

764

751

Quadro 2 – Número de Estabelecimentos em funcionamento, entre os anos 2012 e 1016. Fonte: DGEG

Pela análise do Quadro 2, o subsetor dos Minérios Metálicos manteve o mesmo número de
estabelecimentos abertos entre os anos 2012 a 2016. Contudo este subsetor teve um decréscimo
no número de pessoal ao serviço, o que poderá ser justificado de novo com a crise que afetou o
nosso país e pela taxa de desemprego verificada durante o mesmo tempo (Quadro 3).

Taxa de Desemprego Total (%)
Ano
2012

15,5

2013

16,2

2014

13,9

2015

12,4

2016

11,1

Quadro 3 – Taxa de Desemprego em Portugal, entre os anos 2012 e 2016. Fonte PORDATA

Segundo os dados apresentados no Quadro 3 e relacionando com o Quadro 2, entre o ano 2012
e 2013 foi quando a taxa de desemprego foi mais alta, bem como, quando se sentiu uma maior
redução no número de pessoal. Entre o ano de 2013 e 2014, a taxa de desemprego sofreu uma
redução significativa (de 2,3%) comparando com outros anos. Esta redução acabou por se sentir
na indústria extrativa, pois entre o mesmo período temporal verificou-se um aumento no número
de pessoal ao serviço nos subsetores da Rocha Ornamental e Minerais Industriais e uma
diminuição nos outros subsetores, menor no que se tinha verificado no intervalo anterior entre
2012 e 2013. Nos anos seguintes a taxa de desemprego teve um decréscimo entre 1,5% de 2014
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para 2015, e 1,3% entre o ano 2015 e 2016. Contudo, estes não foram muito sentidos no que diz
respeito à contratação de pessoal na indústria extrativa.

3.3.

Exportações de recursos minerais

Como já foi referido Portugal possui uma geologia diversificada, o que permite obter vários tipos
de recursos minerais, sendo que as rochas ornamentais (granitos e calcário ornamental e
industrial para calçada) e os minérios metálicos (cobre, zinco e volfrâmio), são os que
representam o maior bolo das exportações (Figura 7).

Outros
1%

Mineris
Industriais
7%

Minérios
Metálicos
45%

Rochas
Ornamentais
47%

Minérios Metálicos

Rochas Ornamentais

Mineris Industriais

Outros

Figura 7 – Percentagem das Exportações por Subsectores de exploração no ano de 2016. Fonte: DGEG

Entre os anos 2005 e 2016 o Comércio Internacional no sector da Indústria Extrativa (Figura 8)
teve um saldo positivo, pois o valor das exportações foi sempre superior ao valor das
importações, não sendo incluídos os valores da exportação de águas nem os valores da
importação de petróleo o que permitiu a Portugal ter um ganho maior com as exportações de
recursos minerais. Relacionando os decréscimos verificados nas exportações dos recursos
minerais é possível verificar que entre os anos 2007 e 2009, houve um decréscimo das saídas e
entradas. Isso poderá ser justificado com a crise económica mundial que se deu em 2008 que
afetou todos os sectores de consumo. Durante esse período, em Portugal “as pequenas e médias
empresas, muito endividadas, ficaram condenadas a um mercado interno deprimido, com custos
crescentes de endividamento. Com balanços muito frágeis, estas empresas foram brutalmente
afetadas pela crise financeira de 2008, no que resultou num número recorde de falências e
aumento exponencial do desemprego.” (Centro de Estudos Sociais – Laboratório Associado,
Universidade de Coimbra. Observatório sobre crises e alternativas, 2013:50).
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Figura 8 – Evolução do Comércio Internacional dos Recursos Minerais entre os anos 2005 e 2016. Font: DGEG

Analisando os dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o Comércio
Internacional de Bens (Quadro 4), relativamente à exportações e importação de recursos
minerais metálicos e não metálicos (não incluindo nas exportações as águas e nas importações
o petróleo), durante o ano fiscal de 2016 e comparando com valores do ano de 2015, verifica-se
que existiu um decréscimo de 9% nas exportações e um ligeiro aumento das importações de 2%.
Relativamente à Taxa de Cobertura2 em 2016, esta foi de 181%, correspondendo desta forma a
um saldo positivo de 351 milhões de euros.

2015

2016

Milhões de euros

Variação
Homologa
(2016/2015) %

Total
Exportações

858

785

-9

Importações

425

434

2

Saldo

433

351

-19

Taxa de Cobertura %

202

181

-

Quadro 4 – Evolução Global do Comércio Internacional de Recursos Minerais em Portugal. Fonte: INE. Comércio
Internacional de Bens.

2

Taxa de Cobertura das importações pelas exportações é a percentagem de exportações sobre a
percentagem de importações, quer isto dizer é a percentagem que as explorações cobrem as importações.
Fonte: PORDATA
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Conclui-se que o mercado de exportação de recursos minerais em Portugal é um mercado forte,
gerando lucros mesmo durante as épocas de crise económica. Portugal conseguiu que o
mercado exportador tivesse sempre ganhos superiores aos gastos com o mercado importador
no mesmo sector. Sendo o mercado dos recursos minerais necessário tanto para a manutenção
como criação de novas infraestruturas e tecnologias, é expetável que no futuro este sector
económico continue a ser forte e continue a exportar, devido à propria diversidade geológica que
Portugal possuí.

3.4.

As massas minerais e a Política nacional para a exploração dos recursos
minerais

Segundo a DGEG (2017) é necessária ser feita uma reflexão rigorosa e diferenciada sobre a
exploração dos recursos geológicos. Isto é, devemos abordar os diferentes recursos geológicos
e a especificidade do mercado a que se destinam, sem nunca esquecer que se está a falar de
uma atividade produtora de matérias-primas não renováveis, que se tornam essenciais para
garantir o desenvolvimento económico e a qualidade de vida das populações, e com grande
importância estratégica para a economia de um país.
Devido à localização deste tipo de recursos em terrenos onde se pode encontrar uma geologia
rica e explorável, o seu aproveitamento não pode estar condicionado às restrições impostas
pelos instrumentos de ordenamento do território, sabendo que a sua exploração acaba por ajudar
o desenvolvimento regional (económico e social) bem como do próprio país. (Silva Pereira, 2010)
De forma a ter uma melhor perceção do enquadramento legislativo desta atividade, é necessário
compreender que existem recursos geológico do domínio do Estado (minas) e do sector privado
(pedreiras) (DGEG, 2017). Tendo em conta, que o objetivo desta dissertação é identificar os
desafios que os Territórios da Pedra representam para o planeamento e desenvolvimento do
território, neste subcapítulo será abordada a política das massas minerais (pedreiras) existente
em Portugal.
O aproveitamento legal das massas minerais passa obrigatoriamente pela obtenção prévia de
uma licença de exploração de pedreira, que é emitida pelas Direções Regionais de Economia ou
pelas Câmaras Municipais (DGEG, 2017).
A exploração de pedreiras sofreu nos últimos quinze anos uma grande transformação ao nível
das exigências técnicas e administrativas dos processos de licenciamento impostas pelo
Ministério da Economia. Este lançou os Estudos Integrados de Exploração e Recuperação
Paisagística de Núcleos de Pedreiras de forma a equilibrar as restrições de ordenamento
indicadas nos Planos Diretores Municipais (PDM) de 1º geração (que não precaveram a natural
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expansão das pedreiras já existentes), bem como dar resposta às questões ambientais inerentes
a este tipo de atividade (DGEG, 2017).
Na estrutura empresarial também foram sentidas transformações. São cada vez mais empresas
médias e de grandes dimensões a adquirirem estas explorações, o que permite dar melhores e
maiores garantias de rigor no cumprimento das regras de exploração, em termos ambientais,
técnicos e de segurança (Brodkom, 2000).
Porém, existem alguns constrangimentos que dificultam a obtenção da licença de exploração:
•

Diplomas legais desajustados da realidade sectorial nacional, (Lei de Pedreiras
e Regime de AIA), tendo a Lei de Pedreiras já sido alterada em 2007;

•

Instrumentos de ordenamento que ignoraram a Indústria Extrativa, inviabilizando
a abertura de novas pedreiras ou a possibilidade de ampliação das existentes,
(como por exemplo o Plano Diretor Municipal);

•

Insuficientes

meios

técnicos

humanos

existentes

nos

organismos

coordenadores, para um acompanhamento técnico eficaz no terreno;
•

Ausência de critérios normalizados de interpretação da legislação, que levou a
discricionariedades diversas por parte de muitos serviços intervenientes, com os
consequentes arrastamentos da tramitação dos processos e da decisão sobre
os mesmos (DGEG, 2017).

Devido a estes constrangimentos, nos últimos anos em Portugal verificaram-se situações de
ilegalidade, muitas vezes “involuntária” por parte das empresas proprietárias de Pedreiras,
devido as explorações não se encontrarem conforme a nova legislação e requisitos impostos,
pois na altura da sua abertura a legislação e os requisitos eram diferentes, dos atuais (DGEG,
2017).
Por conseguinte, a DGEG (2017) na qualidade de tutela regulamentar da Indústria Extrativa, está
a desencadear ações de forma a trazer o maior número possível de explorações para a
legalidade, visto que é um sector importante para a economia nacional, no que diz respeito à
criação de posto de trabalho bem como a nível das exportações, tendo desta forma desenvolvido
legislação de forma a simplificar o procedimento técnico e administrativo de acesso à exploração,
privilegiado em simultâneo o acompanhamento técnico e ambiental tão próximo o quanto
possível do terreno.
O DL n.º 340/2007 de 12 de outubro apareceu como alteração ao DL n.º 270/2001 de 6 de
outubro, que contemplava imposições de caracter ambiental, bem como a criação de regras para
a prospeção e pesquisa de recursos geológicos definidos como massas minerais. Esta lei
impunha a obrigação de todos os empresários que exploravam as pedreiras de as adaptarem às
novas normas legislativas em termos documentais bem como da própria exploração dita,
acabando por condicionar o licenciamento destas por questões de ordenamento.
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Hoje em dia o DL n.º340/2007, é o principal instrumento que dá resposta ao objetivo de trazer as
explorações ilegais para a legalidade, impondo algumas regras novas e introduzindo correções
ao DL n.º270/2001, pretendendo deste modo “adequar o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de
Outubro, à realidade do sector, o que permitirá que sejam cumpridos os fins a que inicialmente
se propôs, tornando possível o necessário equilíbrio entre os interesses públicos do
desenvolvimento económico, por um lado, e da proteção do ambiente, por outro” (introdução ao
DL n.º 340/2007).
Segundo a DGEG, as principais mudanças conduzidas pelo DL n.º 340/2007 de 12 de outubro
face ao diploma de 2001 são:
•

A criação de um momento "zero" para todo o sector, permitindo às explorações
existentes “ilegais” poderem requerer a sua regularização durante um período de tempo
(6 meses);

•

A criação da figura legal de "Estudo Integrado de Exploração e Recuperação
Paisagística de Núcleos de Pedreiras", que após a respetiva aprovação formal será um
verdadeiro "Plano de Pormenor do Núcleo", ao qual todas as pedreiras situadas no seu
interior ficarão vinculadas, ajustando as suas explorações à situação final nele aprovada;

•

A alteração da classificação das pedreiras para quatro classes, em função do impacte
ambiental que provocam, aumentando ao mesmo tempo as competências de
licenciamento das Câmaras Municipais, que passam a abranger as Classes 3 e 4 (ou
seja Pedreiras a céu aberto com uma área máxima de 5 ha, com uma profundidade de
escavação de 10 m, uma produção anual de 150 000 t, que contenha no máximo 15
trabalhadores e não ultrapassado a utilização anual 2 000 kg de explosivos no método
de desmonte);

•

O ajustamento do nível de exigência dos processos técnicos das pedreiras em função
das Classes em que se inserem, desburocratizando desta forma os das pedreiras de
menor impacte (3 e 4);

•

A clarificação do conceito de "Técnico Responsável de Especialidade Adequada", e a
introdução dos mecanismos inerentes ao seu registo e controle, de forma a se conseguir
um maior rigor no acompanhamento técnico das explorações através da limitação do
número de direções técnicas para as pedreiras de maior impacte (classes 1 e 2 que são
explorações a céu aberto em que seja excedido qualquer um dos limites das classes 3
e 4 ou explorações subterrâneas ou mistas e todas as explorações situadas em áreas
cativas ou de reserva), e a responsabilização direta dos técnicos responsáveis na
atividade das mesmas;

•

A introdução de fórmulas de aplicação direta no cálculo das cauções, cujo valor passa
a ser diretamente proporcional ao impacte real existente, acabando com critérios de
discricionariedade na sua fixação;
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•

A criação de condições de coordenação sectorial por parte da DGEG, com o objetivo de
se conseguir uma harmonização nacional dos procedimentos e na interpretação do
articulado da lei;

•

A introdução de "Programas Trienais" e de "Vistorias Trienais" com carácter obrigatório,
que irão contribuir para que no futuro, por parte das entidades com competência técnica,
haja um acompanhamento mais próximo das explorações no "terreno", o que a médio
prazo trará melhorias significativas no nível de cumprimento dos respetivos projetos.

Desta forma destacam-se três factos mais relevantes desta alteração da Lei: o primeiro é a
criação de um momento “zero”, tendo sido a primeira vez, que o Estado declarou e assumiu
a existência de explorações não tituladas por licença, atribuindo um prazo aos empresários
destas, para requererem a regularização das pedreiras que se encontravam nesta situação;
o segundo é a introdução de uma classificação para as pedreiras em classes (1, 2, 3 e 4),
diferenciando desta forma quais as exigências e obrigações de cada classe; e por último, a
clarificação de alguns conceitos.
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Capítulo 4. Relação/Coexistência entre a exploração de massas
minerais e o Planeamento do desenvolvimento local
As explorações de massas minerais podem ser uma mais valia no desenvolvimento local de uma
região, como já foi visto nos capítulos anteriores. Todavia, é necessário perceber se estas
acabam por ser compatíveis no território com outros tipos de usos, bem como se o planeamento
territorial acaba por salvaguardar a exploração, o ambiente e a população que vive na
envolvente.
Também é necessário compreender o que acontece quando a pedreira é abandonada pelo
esgotamento do recurso explorado ou quando a exploração está suspensa há mais de dois anos.
Os perigos associados ao abandono são muitos. Entre eles destacam-se a destruição dos solos,
da vegetação e da fauna, o desmoronamento de taludes, a poluição/alteração dos recursos
hídricos e o abandono de materiais explosivos (SOARES, M. 2010).
Para tal, é essencial perceber como os territórios afetos às explorações são tratados no final da
sua atividade. Se estes recebem um tratamento que lhes permite vir a dar um outro uso diferente
e com potencial para o desenvolvimento local, ou então se o local é reconvertido para a sua
forma inicial, antes da exploração, ou se simplesmente acaba a exploração e o local é
abandonado como aconteceu, por exemplo, com as Pedreiras na zona de Sintra (Figura 9) ou
no Alvito em Lisboa.

Figura 9 – Pedreira abandonada em Sacotes, Sintra. Fotografia tirada em 30 de abril de 2015.
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4.1.

A compatibilização de usos é possível?

Quando existe uma área de exploração de massas minerais é necessário aplicar algumas
normas de proteção, que segundo o DL n.º340/2007, 12 de outubro (doravante designado como
a Lei das Pedreiras) são definidas como zonas de defesa. Estas são impostas pela legislação de
forma a preservar as propriedades limítrofes e outros objetos.
As zonas de defesa são medidas a partir da borda da escavação ou de um outro elemento
integrante da pedreira que se encontre mais próximo ao que se pretende proteger, estas medidas
são definidas no artigo 4º da Lei das Pedreiras, sendo apresentado no anexo II (Quadro 5) dessa
mesma lei as larguras mínimas necessárias entre a exploração e outros usos e objetos, salvo
quando existem outros limites definidos por uma legislação específica. No caso das pedreiras
licenciadas estas podem manter as larguras definidas aquando a aprovação do Plano de Lavra.
Segundo a Lei das Pedreiras, artigo 59º, alínea 6 “Constitui contraordenação ambiental grave,
punível nos termos da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, a inobservância das zonas de defesa e
das zonas de defesa especiais previstas nos artigos 4. º”.

Zonas a proteger
Prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos, murados
ou não
Caminhos públicos
Condutas de fluidos
Postes elétricos de baixa tensão
Linhas aéreas de telecomunicações telefónicas não
integradas na exploração /linhas de telecomunicações e
teleférico/cabos subterrâneos elétricos e de
telecomunicações
Linhas-férreas
Pontes
Rios navegáveis e canais/nascentes de águas, cursos de água
de regime permanente e canais
Cursos de água não navegáveis e de regime não permanente
Postes elétricos aéreos de média e alta tensão, postes
elétricos de transformação ou de telecomunicações
Edifícios não especializados e não localizados em pedreira e
locais de uso público
Nascentes ou captações de água
Estradas nacionais ou municipais
Autoestradas e estradas internacionais
Monumentos nacionais, locais classificados de valor
turístico, instalações e obras das Forças Armadas e forças e
serviços de segurança, escolas e hospitais
Locais e zonas classificadas com valor científico ou
paisagístico

Distância de Proteção (m)
10
15
20
20
20

50
30
50
10
30
50
50
50
70
100

500

Quadro 5 – Zonas de defesa - distâncias de proteção. Fonte: Anexo II, do DL n. º340/2007, 12 de outubro
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Contudo, a distância das zonas de defesa poderá ser alterada, sem prejuízo dos requisitos de
segurança, por decisão da entidade competente para aprovação do Plano de Lavra 3,
considerando desta forma as características da massa mineral, a sua estabilidade e localização,
o seu aproveitamento racional, a profundidade da escavação a atingir relativamente ao objeto a
proteger bem como em função da utilização de explosivos. Também poderão ser aplicadas zonas
de defesa diferentes definidas em legislação específica regulamentadora de outro tipo de
atividade como, por exemplo: zonas de defesa de albufeiras, proteção de captações de água e
de marcos geodésicos e zonas de proteção de linhas de alta e de muita alta tensão, bem como
de antenas emissoras de ondas hertzianas.
Como se pode ver, a própria legislação tenta salvaguardar a existência de diferentes tipos de
atividades e usos de solos próximo a uma pedreira, sendo possível identificar em Portugal vários
casos onde as explorações estão próximas de habitações e de terrenos agrícolas bem como
próximas de zonas turísticas ou dentro até de locais classificados.
Contudo, nem sempre existe uma relação saudável entre a exploração de massas minerais e
outras atividades, como se pode ver em várias notícias publicadas, onde a exploração acaba por
não ser bem-vista por populares, organizações ou simpatizantes dos locais. Apresentam-se
alguns títulos de notícias e subtítulos que mostram as divergências existentes.
«Pedreira em Guimarães condenada a coima de 48 mil euros por poluir rio Ave»
“Tratam-se de "descargas ilegais" que ocorriam a montante de captações de água para
abastecimento público.”
Fonte: Lusa, 30 de novembro de 2017

«Município da Batalha protege pedreiras que estiveram na origem do Mosteiro»,
“O Município da Batalha anunciou hoje que está a proteger as pedreiras que estiveram na origem
do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, tendo em conta que a exploração de pedra é um dos
setores económicos mais determinantes no concelho.”
Fonte: Lusa, 17 de agosto de 2017

«População conteste eventual expansão da pedreira no Barrocal»
“GPS alerta para impactos ambientais e apresentou denúncia à GNR.”
Fonte: Jornal de Leiria, 1 de abril de 2017
«População de Turquel revoltada com pó de pedreira»

3

Plano de Lavra – “documento técnico contendo a descrição do método de exploração: desmonte, sistemas
de extracção e transporte, sistemas de abastecimento em materiais, energia e água, dos sistemas de
segurança, sinalização e de esgotos;” (artigo 2º, alínea s) do DL n.º340/2007, 12 de outubro)
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“A população da localidade da Moita do Poço, freguesia de Turquel, no concelho de Alcobaça,
está revoltada com a quantidade “anormal” de pó que uma pedreira localizada na localidade
emite desde agosto de 2011, tendo a situação piorado nos últimos meses do ano passado e no
início de 2012, com a construção do IC9. Segundo os moradores os rebentamentos ocorridos
na pedreira provocam rachas nas paredes das casas, grandes nuvens de pó que invadem a
localidade, o que faz com que os moradores não possam ter as portas e janelas abertas, ou que
simplesmente não possam estender a roupa no quintal.”
Fonte: Tinta Fresca, Jornal de arte, cultura & cidadania, 22 de fevereiro de 2012

«Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros vai permitir aumento de áreas urbanas»
“O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) vai impor novas regras para as
pedreiras e permitirá aos municípios definir as zonas urbanas nas áreas protegidas, revelou hoje
o director daquela área natural.”
Fonte: Lusa, 4 de maio de 2007

Um caso mediático: A cimenteira/Pedreira da Secil na Serra da Arrábida
A Serra da Arrábida localizada no concelho de Setúbal é reconhecida pela sua beleza natural,
sendo esta uma das características que a faz ser classificada desde 28 de julho pelo DecretoLei n.º 622/76 como Parque Natural da Arrábida com uma extensão territorial de
aproximadamente 10 800 hectares, protegendo desta forma a vegetação maquis do tipo
mediterrânico, própria do tipo de microclima que esta área oferece. A Arrábida não é só
conhecida pela sua vegetação, mas também pela sua fauna e praias tendo uma grande procura
em período estival.
As antigas explorações de massas minerais bem como as atuais têm trazido alguma controvérsia
social. Apresentam-se seguidamente no Quadro 6 uma sequência de notícias publicadas entre
o ano 2013 e 2017 em vários órgãos de comunicação social, apresentando as duas visões sobre
a compatibilização ou não das pedreiras com outras atividades, bem como o dia a dia das suas
populações.
Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Mês
Janeiro
Fevereiro

“Ambientalistas
lamentam
oportunidade
perdida para
fechar pedreiras
na Arrábida”
Fonte: LUSA,
Jornal Público

“Coincineração de
resíduos perigosos
em Outão começa a
ser julgada a 20
de março” Fonte:
LUSA, Jornal
Observador

Março
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Ano

2013

2014

2015

“Candidatura da
Arrábida à
UNESCO caiu
porque a serra
não é “única,
nem
excepcional”
Autor: Marisa
Soares, Jornal
Público

“Bloquistas
querem travar
atentados
ambientais na
Arrábida”,
Publicado em
esquerda.net

2016

2017

Mês
Abril
Maio

Junho

“Sindicato
desconvoca greve
na Secil após préacordo
para
aumentos” Autor:
Rogério
Matos,
Jornal de Notícias
“Quercus
quer a
cimenteira
Secil afastada
da serra da
Arrábida”,
Autor: Carlos
Dias, Jornal
Público

Julho

Agosto
Setembro

“Arrábida
esventrada”
Autor do Texto:
Carla Tomás,
Jornal Expresso

“Bloco
denuncia crime
ambiental na
Serra da
Arrábida”,
Publicado em
esquerda.net

Outubro

“Criticada
pelas
cicatrizes na
Arrábida,
a
Secil
contrapõe
com
empregos e
riqueza”
Autor:
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“Setúbal - Praia da
Figueirinha na Serra
da Arrábida
Hastear da bandeira
azul 2017 –
autarquia conta
com o apoio da Secil
… os banhistas
podem deixar o
carro estacionado
na antiga fábrica da
cimenteira do
Outão”, Fonte CMS,
Publicado em
rostos.pt
“Secil alarga apoio a
novas
colectividades de
Setúbal” Publicado
em Diário da Região

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Mês
Francisco
Alves
Rito,
Jornal Público
Novembro
Dezembro

“PSD
pede
dados sobre
resíduos
queimados
em cimenteira
em Setúbal”,
Fonte: LUSA,
publicado em
tsf.pt

Quadro 6 – Notícias sobre a Serra da Arrábida que envolve a cimenteira/pedreira ou a empresa exploradora

É possível detetar que os títulos negativos, apresentados a vermelho no Quadro 6 referem-se
essencialmente a questões ambientais. Destacam-se os problemas e os perigos que uma
exploração pode provocar no quadro natural, bem como na população.
A verde no Quadro 6 são identificados os pontos positivos, que se referem fundamentalmente a
questões sociais como, por exemplo, a criação de emprego e geração de riqueza na região; a
desconvocação de uma greve dos trabalhadores da cimenteira, através do aumento do salário
dos funcionários; a cedência de um espaço que já foi uma fábrica de cimento para
estacionamento de turistas a fim de poderem aceder às praias; e a ajuda na criação de novas
coletividades.
Em suma, através da análise destas entrevistas foi possível verificar que a comunicação social
acaba por transmitir uma imagem mais negativa sobre as explorações na Serra da Arrábida do
que positiva.
A maioria das notícias negativas estão ligadas a ambientalistas ou organizações ambientalistas
(Quercus), bem como a partidos políticos (Bloco de Esquerda e PSD) e autarquias, que tem
como maior preocupação o impacto na paisagem e no ambiente causado pelas explorações no
território, e na saúde pública devido à coincineração de resíduos efetuada pela Secil.
Relativamente às notícias positivas transmitidas, estas referem-se particularmente à empresa
responsável pela exploração na Serra da Arrábida, a Secil que tenta mostrar como esta atividade
económica é importante para a região no que diz respeito à criação de emprego e
consequentemente à geração de riqueza por parte da população, além de mostrar um papel de
integração na comunidade ao se preocupar com os seus trabalhadores, e com o turismo sazonal
daquela zona, oferecendo os seus terrenos como lugar de estacionamento, para que os
banhistas possam deixar o seu carro em segurança sem afetar as vias de acesso às praias.
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4.2.

O Planeamento como instrumento fundamental para a exploração
mineira

Segundo Felisberto Reigado (2000), o planeamento é um processo de análise do passado e do
presente e de antecipação do futuro, de programação, de ação/execução, de controlo, de
correção e de avaliação dos resultados, ele mesmo afirma que as características de maior
importância no processo de planeamento são:
•

Tempo;

•

Participação e interação;

•

Ordenação lógica (com carácter flexível);

•

Criação, tratamento e troca de informação;

•

Aprendizagem, amadurecimento e incógnitas constantes;

•

Entendimento, encontrando respostas às dúvidas que surgem.

Desta forma, quando se pretende abrir uma pedreira é necessário haver um planeamento
territorial que minimize ao máximo as desvantagens e maximize as vantagens, criando uma
relação saudável entre a exploração e as demais atividades existentes na envolvente, bem como
os diferentes usos do solo e ambiente.
Antes de se dar a exploração propriamente dita é necessário haver uma prospeção e pesquisa
de massas minerais, estes três episódios carecem de uma licença, com diferentes caracteres
um técnico e outro administrativo (DGEG, 2017).
Os assuntos de carácter técnico estão relacionados com o reconhecimento, a existência e as
condições de exploração de um determinado recurso bem como com a preocupação pela
recuperação de toda a área afeta a exploração. Os assuntos administrativos estão interligados
com as normas legislativas destacando-se a titularidade do terreno, pois como foi dito
anteriormente a exploração de massas minerais é de domínio privado, e o ordenamento do
território e o ambiente.
A legislação publicada no que diz respeito à proteção dos recursos, não se sobrepõe às de
ordenamento e de ambiente. Desta forma, o aproveitamento de um recurso está condicionado à
superação ou condicionamento de algumas limitações de âmbito técnico.
O ordenamento do território consiste num processo integrado de organização do território, cuja
a sua finalidade é ordenar o território (espaço físico) de acordo com os seus condicionantes
culturais ou patrimoniais e naturais criando, para tal, modelos de desenvolvimento para as
atividades produtivas e para a ocupação humana.
Assim, na elaboração dos diferentes Planos de Gestão Territorial devem ser consideradas várias
questões como a preservação do recurso não-renovável, o planeamento das ocupações e o
potencial aproveitamento das infraestruturas existentes.
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Em Portugal, qualquer ação que se pretenda realizar num terreno carece da emissão de uma
autorização, sendo que as condicionantes de ordenamento se tornam ferramentas
imprescindíveis à tomada de decisão e do planeamento do espaço. No caso da exploração de
massas minerais, as condicionantes de ordenamento mais importantes são: o Plano Regional de
Ordenamento do Território (PROT), Plano Diretor Municipal (PDM), Plano de Pormenor (PP),
Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP), Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva
Ecológica Nacional (REN), Rede Natura 2000, Património Cultural, Domínio Hídrico, Áreas
Cativas, Áreas de Reserva, bem como outro tipo de condicionantes específicas.
Os PROT são elaborados com base na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e no Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio, estando a sua elaboração apoiada por uma Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional. Estes planos são conhecidos por serem instrumentos que definem
a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando a opções estabelecidas a nível
nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local. Os PROT são uma
referência para a elaboração do PDM.
Os PDM, são instrumentos de natureza regulamentar, obrigatórios e da responsabilidade do
Município, sendo a Câmara Municipal responsável pela sua elaboração e aprovação, tendo uma
suposta validade de 10 anos, mas na maioria dos casos é ultrapassada. No PDM são
estabelecidas as regras de utilização, ocupação e transformação do uso do solo do território
municipal, nele é definido um modelo de estrutura espacial bem como uma síntese estratégica
do desenvolvimento e ordenamento local, onde são integradas as opções e outras diretrizes de
âmbito nacional e regional. O PDM é constituído por vários documentos como: o Regulamento
que define as classes de espaço, as restrições e as compatibilizações; a Carta de Ordenamento
onde estão representadas as diferentes classes de espaço; e a Carta de Condicionantes que
incluem as diferentes restrições definidas em termos nacionais, regionais e setoriais.
Os PP são planos que abrangem áreas contínuas do território municipal, sendo aplicados a
zonas prioritárias ou sensíveis do ponto de vista urbanístico, de expansão, de salvaguarda de
zonas históricas, ou outras de carácter especial. Estes planos podem concretizar propostas de
organização espacial de uma zona de exploração de recursos geológicos, definindo com detalhe
a conceção da forma de ocupação bem como base para projetos de exploração, mas
principalmente na recuperação ou reutilização dos espaços usados durante a exploração.
Os POAP, são planos aplicados em locais que contenham Áreas Protegidas. Estas podem ter
várias tipologias como Parque Nacional ou Natural, Reserva Natural e Paisagem Protegida.
Estes planos pretendem estabelecer a política de salvaguarda e conservação para estas áreas,
permitindo a existência de um regime de gestão compatível com a utilização sustentável do
território, traduzindo-se desta forma em diferentes regimes de proteção e respetivo zonamento,
o que permite identificar usos e atividades a interditar, a condicionar e a promover a fim de
promover um uso sustentável sem danos para o território, bem como a identificação de Áreas de
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Intervenção Específica (AIE). Os POAP em vigor são vinculativos tanto para as Entidades
Públicas como para os privados (ICNF,2018).
A RAN, foi instituída em Portugal em 1989, pelo DL n.º196/89, de 14 de junho, revogado
totalmente pelo DL n.º 73/2009, de 31 de março, e é atualmente coordenada pela Direcção-Geral
de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Representa os solos de maior aptidão para a atividade
agrícola devido às suas características em termos agroclimáticos, geomorfológicos e
pedológicos. A RAN, é uma restrição de utilidade pública que condiciona a utilização não agrícola
do solo e que tem um papel fundamental na preservação do recurso solo e a sua afetação à
agricultura.
A REN, criada em Portugal em 1983 pelo DL n.º 321/83, de 5 de julho, é atualmente coordenada
pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. É uma estrutura biofísica que
integra o conjunto de áreas que são objeto de proteção especial seja pelo seu valor e
sensibilidade ecológico ou pela suscetibilidade perante riscos naturais. A REN, tem um papel
muito parecido à RAN no que diz respeito à restrição de utilidade pública, acabando por
condicionar a ocupação, o uso e a transformação do solo a usos e ações que não sejam
compatíveis com os seus objetivos, que segundo o DL n.º 239/2012, de 2 de novembro, artigo
2º, alínea 3 são os seguintes:
“a) Proteger os recursos naturais águas e solo, bem como salvaguardar sistemas e
processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram
bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das actividades
humanas;
b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de
inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa
em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e
acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;
c)Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental da
Conservação da Natureza;
d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial
da União Europeia nos domínios ecológicos e da gestão transeuropeia de riscos
naturais.”
A Rede Natura 2000, é um instrumento importante para a conservação da natureza, que resulta
da aplicação de duas diretivas comunitárias distintas, Diretiva n.º79/409/CEE (Diretiva Aves) e
Diretiva n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats).
A “Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (Directiva aves), alterada pelas Directivas
n.os 91/244/CEE, da Comissão, de 6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e
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97/49/CE, da Comissão, de 29 de Junho; tem por objetivo a proteção, gestão e controlo das
espécies de aves que vivem no estado selvagem no território da União Europeia,
regulamentando a sua exploração. Atendendo à regressão de muitas populações de espécies
de aves no território europeu (em especial das migradoras), à degradação crescente dos
seus habitats e ao tipo de exploração de que eram alvo, esta diretiva prevê que o
estabelecimento de medidas de proteção passa nomeadamente pela designação de zonas de
proteção especial (ZPE), correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é prioritária para a
conservação das populações de aves.” e a “Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio
(Diretiva habitats), com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.o 97/62/CE, do
Conselho, de 27 de Outubro, que visa a conservação da biodiversidade, através da conservação
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens do território da União Europeia,
nomeadamente mediante a criação de um conjunto de sítios de interesse comunitário,
designados como zonas especiais de conservação (ZEC).” (CCDR, 2017).
Desta forma a Rede Natura 2000 é uma rede a ecológica a nível europeu com o objetivo de
contribuir para a garantia da biodiversidade através da conservação dos habitats naturais, da
fauna e da flora selvagens tendo em conta as exigências económicas, sociais e culturais de todos
os países membros da União Europeia.
O Património Cultural é o conjunto de “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de
civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante devem ser objeto de especial
proteção e valorização.” (artigo 2º, alínea 1, da Lei n.º107/2001, de 8 de setembro). Devido ao
seu valor e interesse, devem ser cuidados para que que a identidade e cultura de um povo
permaneça sendo um dever do Estado garantir o seu conhecimento, estudo, proteção,
valorização e divulgação. As pedreiras têm tido um papel importante na identificação deste tipo
património seja pela própria exploração ou até mesmo pela descoberta de bens. Exemplos disso
são a Pedreira Histórica de Pidiogo ou as Pegadas de Dinossáurios de Ourém/Torres Novas
ambas localizadas na Serra de Aires e Candeeiros consideradas Património Cultural. A primeira
devido ter sido o local onde foi extraída a pedra que serviu para a construção e reconstrução do
Mosteiro da Batalha, havendo estudos científicos que o comprovam e as segundas pelo seu valor
histórico do nosso passado no período Jurássico, que foram descobertas com a abertura da
“Pedreira do Galinha”, acabando esta por ter que cerrar atividade devido a essa descoberta.
O Domínio Hídrico em Portugal está dividido em dois: o Domínio Público Hídrico e o Domínio
Público Marítimo. A Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, nessa altura criou as cinco
Administrações da Região Hidrográfica (ARH): Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve.
O DL n.º 130/2012 procedeu à segunda alteração da Lei da Água e estabelece as bases e quadro
institucional para a gestão sustentável das águas, extinguiu as ARH e as competências de
administração e gestão da água no território nacional passaram na integra para a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), bem como a Autoridade Nacional da Água passou do Instituto
da Água para a APA.
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As Áreas Cativas e de Reserva acabam por ser instrumentos previstos na legislação de forma a
salvaguardar e a garantir a correta exploração do Recursos. Segundo o DL n.º 340/2007, as
Áreas Cativas correspondem à “área na qual se localizam determinadas massas minerais
consideradas de relevante interesse para a economia nacional ou regional, sujeitas a condições
especiais para a sua exploração nos termos do artigo 37º do Decreto-Lei 90/90, de 16 de Março”
e as Áreas de Reserva a “áreas destinadas ao aproveitamento de recursos geológicos de
especial interesse para a economia nacional ou regional, cuja definição visa impedir ou minorar
efeitos prejudiciais para a sua exploração e se processa por decreto regulamentar, nos termos
do artigo 36º do Decreto-Lei 90/90, de 16 de Março”.
São áreas de restrição, onde a sua exploração é condicionada, no caso das Áreas de Reserva
segundo o artigo 36.º do DL n.º 90/90, será definido em decreto regulamentar “cada caso, a área
de reserva, restrições e condicionalismos a observar”, pois a identificação destas áreas está
dependente do seu valor para a economia nacional ou regional e conforme a sua exploração
possa se tornar prejudicial para a viabilidade do recurso. As Áreas Cativas no artigo 37º do DL
n.º 90/90 acabam por ser identificadas “Quando a exploração de determinadas massas minerais
deva considerar-se de relevante interesse para a economia nacional ou regional, poderá o
Governo declarar cativas as áreas nas quais tais massas minerais se localizem e impor
condições especiais para a sua exploração.”.
Numa análise geral às condicionantes de Ordenamento, é possível verificar que existem vários
instrumentos a ter em conta no planeamento de uma exploração, sendo necessário verificar a
congruências de todos, de forma a que exploração respeite as normas e regras definidas nos
mesmos. Tendo em conta que alguns IGT se encontram desatualizados, deve-se sempre
considerar os instrumentos de hierarquia inferior, pois geralmente são os que apresentam um
planeamento mais real à escala local.
Em relação ao ambiente as preocupações a ter em conta passam, por exemplo pela existência
de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). É importante ter em conta o recurso água, por esta
ser um bem essencial para a natureza, pessoas e atividades, bem como o ruído visto a
exploração de massas minerais ser uma atividade que utiliza explosivos e maquinaria pesada no
exercício das suas funções profissionais.
Num EIA deve ser identificado e avaliado os possíveis impactos, causados pelo projeto em
análise e apresentar um cenário previsível da evolução da situação sem a realização do projeto,
bem como apresentar medidas mitigadoras ou compensatórias para os impactos negativos que
a realização do projeto possa causar.
O EIA rege-se por regras e normas previstas no DL n.º 197/2005, de 8 de novembro (alteração
ao DL n.º 69/2000, de 3 de maio), e é um documento que faz parte do processo de licenciamento
de todas as Pedreiras que tenha áreas superiores a 5 ha, ou que tenham uma produção superior
a 150.000 ton/ano, ou então que se localizem perto de outras explorações num raio de 1 Km e
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no conjunto ultrapassem os 5ha. Esta obrigatoriedade está prevista na Lei das Pedreiras DL n.º
340/2007, que indica que qualquer exploração que pretenda a ultrapassar um dos limites
impostos, fica abrangida pelo Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), é onde é dado o parecer sobre o Procedimento da
AIA, podendo ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável.
A água é também indispensável em qualquer exploração de massas minerais. Numa exploração
existem três aspetos importantes a ter em conta quando o tema é a água: são eles a água potável
para consumo humano que pode ser proveniente de um furo ou fornecida pela Câmara Municipal,
sendo que a primeira carece de uma autorização de licenciamento emitida pela ARH
(Administração Regional Hidrográfica) da área, nos termos do DL n.º58/2005, de 29 de dezembro
e do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio, bem como a demonstração da sua potabilidade devendo
para tal serem efetuadas análises da mesma nos centros de Saúde do concelho. Por exemplo,
quando se trata de uma exploração de rocha ornamental, de forma a auxiliar os trabalhos de
extração da pedra, esta poderá aceder água através de um furo, da rede de fornecimento da
Câmara Municipal ou então pela retenção de águas pluviais, esta água servirá para os trabalhos
sendo sempre necessária a autorização da ARH.
O Ruído é uma condicionante importante numa exploração seja para os seus trabalhadores seja
as populações próximas a este tipo de atividades. O Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro,
transpõe a Diretiva Comunitária n.º 2003/10/CE, referente às prescrições mínimas de segurança
e saúde referentes à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. Neste diploma
são definidos os valores limites de exposição por parte dos trabalhadores, obrigando os
exploradores a utilizar todos os meios possíveis para reduzir a fonte de ruído, ou a implementar
as medidas necessárias, que mitiguem ou eliminem os riscos para a segurança e a saúde dos
trabalhadores que estão expostos ao ruído proveniente da atividade laboral.
O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, aprovou o Regulamento Geral do Ruído, que
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da
saúde humana e o bem-estar das populações, conforme consta no seu artigo 1º, apresentando
limites sonoros para que o ruído não se torne um problema de saúde.
A exploração de recursos geológicos também tem outras condicionantes específicas que estão
relacionadas com grandes obras ou alguns projetos do Estado. Nestas condicionantes estão
inseridos os Aeroportos existentes ou o anteprojeto de um novo, a construção de Autoestradas
entre outras, desde que publicadas em portaria, conforme o artigo 5º do DL n.º 340/2007.
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4.3.

Post-exploração

Existem vários problemas que ocorrem quando uma exploração é encerrada ou abandonada,
mas o que causa um maior impacto visível no território é a cratera que fica aberta no terreno
devido à extração do material das inertes. Existem outros impactos, entre eles os ambientais. De
forma minimizar esses impactos existe na legislação portuguesa o Decreto Lei n.º 340/2007, 12
de outubro que cria a obrigatoriedade da criação de um Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística (PARP) quando é apresentado o Plano da Pedreira.
O objetivo do PARP é a reabilitação das áreas no território onde ocorreu a exploração
propriamente dita (exemplo da figura 10), bem como as suas infraestruturas de apoio como
anexos, áreas de deposição de resíduos, acessos, etc., tendo em consideração a sua
localização, características e enquadramento das áreas que se pretende recuperar. Este Plano
é apresentado a uma escala de 1:2000 ou superior e é suportado por peças desenhadas como
plantas e cortes bem como por esquemas gráficos em 3D que permitem antever o
desenvolvimento dos trabalhos durante o período de vida da pedreira.

Figura 10 – Pedreira do Mármore abandonada, Beja, Portugal. Fonte: http://www.cruzamundos.com/por-terras-doalentejo/

Contudo, em Portugal ainda se podem ver várias pedreiras abandonadas sem qualquer tipo de
intervenção, o que acontece muitas vezes é que a própria natureza acaba por fazer o seu
trabalho, e sobrepõe-se às crateras deixadas (Figura 10), dando uma imagem de maior coerência
entre o espaço da exploração e a envolvente, mas só isso não chega pois, o espaço da
exploração acaba por ficar inutilizável deixando de ter valor económico, cultural ou até mesmo
ambiental como o caso da Serra da Arrábida (Figura 11), que viu a sua candidatura à UNESCO
ser rejeitada devido às crateras deixadas pelas explorações.
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Figura 11 – Pedreiras abandonadas na Serra da Arrábida, Portugal. Fonte: Público

Geralmente, a reabilitação mais comum das áreas onde se inserem as atividades da indústria
extrativa, assenta numa re-vegetação das mesmas, com vegetação pré-existente, principalmente
quando se trata de áreas constituídas por pinhais e eucaliptais, permitindo desta forma garantir
no futuro a sua utilização como floresta de produção, porém na maioria destes casos estas áreas
deixam de ter grande utilidade para a natureza e até mesmo para o Homem. Geralmente, existe
uma monotonia no que diz respeito aos projetos de recuperação paisagística apresentados pelos
empresários das pedreiras, pois estes sabem que uma re-vegetação do local da exploração
funciona quase como garantia para a aprovação do projeto, porém este tipo de reabilitação não
representa qualquer valor ou então traz um reduzido valor acrescentado à área de exploração.
Limitando-se por assim dizer a repor a situação anterior sendo muitas vezes deficitária
comparando com a situação passada, e não contribuindo eficazmente na reabilitação da área
degradada (VISA, 2009).
Porém, a reconversão destas áreas que foram em tempo pedreiras “tem uma diversidade apenas
limitada pela capacidade de imaginação ou pela tecnologia. O conhecimento a profundo das
características do terreno (geotécnicas, etc.), do enquadramento ambiental, da ocupação
humana, das expectativas de gestão territorial, da aptidão dos solos, etc., podem determinar a
conceção de soluções inovadoras com claras mais valias económicas, ambientais ou mesmo
socioculturais” (VISA, 2009:1).
Em Portugal, existem alguns casos onde a reconversão de uma pedreira acabou por ser uma
mais valia para a região ou localidade. Entre elas destaca-se o Estádio Municipal de Braga
(Figura 12), desenhado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, que tem a alcunha o “Estádio
da Pedreira”, devido à sua construção ter sido projetada e realizada sobre uma pedreira inativa,
sendo esta visível num dos topos; o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios,
localizado nas Serras de Aires e Candeeiros, durante a exploração de uma pedreira foi
descoberta uma jazida de pegadas que “é uma das mais importantes do registo mundial,
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apresentando mais de 1500 pegadas em pelo menos 20 trilho, dois dos quais os mais longos do
mundo, 147 m e 142 m de comprimento” (Decreto Regulamentar n.º 12/96, de 22 de outubro),
de forma a preservar esta descoberta a exploração foi encerrada e foram criados circuitos
pedagógicos bem como estruturas de apoio.

Figura 12 – Estádio Municipal de Braga, vista sobre a antiga pedreira. Fonte: SOLANCIS

Existem várias opções para os territórios da pedra no fim da sua vida útil, no que diz respeito à
sua exploração. Para tal é necessário que se tenha um conhecimento tanto físico da zona em
questão bem como humano e cultural de forma a que seja uma mais valia para o território.
Contudo, a recuperação de uma Pedreira pode ser feita de diferentes formas. Podemos dizer
que existem três tipos principais formas de se fazer esta recuperação, são eles a restauração, a
reabilitação e a reconversão.
Em Portugal, já vimos dois exemplos anteriormente de reconversão do espaço de exploração.
Este visa a criação de um novo uso diferente do original, ou seja, pode existir uma substituição
do ecossistema autóctone ou, por outro lado, não obriga necessariamente à re-vegetação da
área. A restauração consiste em procurar devolver o estado original à área afetada, ou seja, tenta
remover a causa da degradação e restituir ao mais aproximado possível o estado anterior à
exploração. Em Portugal um dos exemplos deste tipo de modelo é a restauração da Pedreira
Calcária da SECIL, no Outão em pleno Parque Natural da Arrábida (Figura 13).

38

Figura 13 – Exemplo da Restauração realizada na Serra da Arrábida, Outão. Fonte:
http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/recuperacaopaisagistica_joseoliveira7144950694da5b46ddb043.pdf

A reabilitação (Figura 14) pressupõe uma alteração paisagística, isto é, existe uma preocupação
em recuperar as funções e processos naturais, criando um ecossistema alternativo compatível
com a área envolvente. Geralmente é a solução mais usada na recuperação destas áreas, pois
também é a opção que na maioria das situações se torna mais fácil de executar e a que também
reúne um maior consenso entre as entidades licenciadoras (VISA, 2009).

Figura 14 – Área de exploração reabilitada no sentido de aproveitamento agrícola, produção de milho, no concelho
de Braga. Autor: Sandra Fernandes, Tese de Mestrado “PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE
UM CAMPO DE EXPLORAÇÃO DE UMA CONCESSÃO MINEIRA DE CAULINO”, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, junho de 2015
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Capítulo 5. A Área de Intervenção Específica do Codaçal: Um
estudo de caso
A Área de Intervenção Específica (AIE) do Codaçal no Parque Natural das Serras de Aires e
Candeeiros (PNSAC), será o território em estudo neste capítulo. As características biofísicas que
acompanham o PNSAC, são consideradas por muitos únicas sendo essa uma das principais
razões para o estatuto de Parque Natural.
Além disso, este território também integra um importante património geológico, que faz com que
existam várias explorações no interior da área que engloba o PNSAC.
Tendo em conta que o objetivo geral desta dissertação é identificar os desafios que as Pedreiras
podem representar para o planeamento e desenvolvimento do território, esta área acaba por
apresentar dinâmicas importantes considerando as características principais (área protegida,
turismo, exploração de massas minerais, população) desta zona, logo é possível perceber que
existem diversas variáveis a serem estudadas (Figura 15).

Figura 15 – Localização Geográfica do PNSAC (a verde), em Portugal Continental. Fonte: http://rio-maiorcidadania.blogspot.pt/2014/10/pnsac-parque-natural-das-serras-de-aire.html

5.1.

A Serra de Aire e Candeeiros: Uma área Protegida

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), localiza-se entre as coordenadas
39º 21’ e 39º 37’ de latitude Norte e 8º 35’ e 8º 58’ de longitude Oeste, estando a 30 Km
aproximadamente do litoral. Este pertence no domínio territorial a duas regiões (Figura 16).
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Figura 16 – Divisão Administrativa do PNSAC, de cima para baixo: Regiões, Distritos e Concelhos abrangidos.

A primeira razão que conduziu à classificação como Parque Natural segundo o DL n.º 118/79,
de 4 de maio, foi as Serras de Aires e Candeeiros serem consideradas o repositório das
formações calcárias, mais importante que existente em Portugal.
O estatuto de Parque Natural tenta preservar as características geomorfológicas, visto que
abrange uma grande parte do Maciço Calcário Estremenho, bem como a sua natureza do coberto
vegetal, a sua fauna específica, a rede de cursos de água subterrâneos e a intensa atividade de
extração de pedra, entre outros aspetos o que permite que o PNSAC seja uma área com uma
paisagem e património individual e singular (ICNF, 2018) (Figura 17).

Figura 17 – Placa de identificação de entrada no PNSAC. Fotografia tirada a 17 de março de 2018.
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Os objetivos que fazem parte do PNSAC são:
•

“Proteger o património natural existente;

•

Defender o património arquitetónico e cultural;

•

Promover o desenvolvimento das atividades artesanais e a renovação da economia
local;

•

Promover o repouso e o recreio ao ar livre” (POPNSAC, 2007).

Posteriormente, estes objetivos acabaram por ter uma maior definição com o DL n.º 19/93, de 23
de janeiro, que estabelece normas relativas às áreas protegidas:
•

Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos e culturais,
concentrando o esforço nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da
natureza;

•

Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais,
bem como as atividades de recreio e turismo com vista a promover simultaneamente o
desenvolvimento económico e o bem-estar das populações de forma sustentada;

•

Corrigir os processos que poderão conduzir à degradação dos valores naturais em
presença criando condições para a sua manutenção e valorização;

•

Assegurar a participação ativa de todas as entidades públicas e privadas, em estreita
colaboração com as populações e residentes.

O PNSAC, é caracterizado geomorfologicamente por subunidades elevadas. São elas: a Serra
dos Candeeiros a Oeste, a Serra de Aire a Este, o Planalto de São Mamede a Norte e o Planalto
de Santo António a Sul a Centro, estas são separadas por depressões relacionadas com
acidentes tectónicos, a depressão da Mendiga separa a Serra de Candeeiros do Planalto de
Santo António, as depressões de Minde-Mira e de Alvados acabam por marcar uma fronteira
entre os Planaltos de Santo António e de São Mamede/Serra de Aire (POPNSAC, 2007).
Devido à permeabilidade e solubilidades dos calcários, e associado à grande distância que existe
entre a superfície e o nível freático de base, o que resulta é um sistema de escoamento superficial
das águas irrelevante a nível do seu funcionamento, com existência de vales cegos, depressões
sem ligação exterior ao sistema, etc., a função de escoamento das águas acaba por ser
assegurada por um sistema de drenagem subterrâneo extenso, o que resulta num património
espeleológico ilustre (POPNSAC, 2007).
Desta forma, associando estas condições com o relevo movimentado, existe uma grande
escassez de solos agrícolas e de água superficial disponível na área do Maciço, comparando
com a abundância de água superficial na sua periferia ou subterrânea no seu interior, estas
características acabam com condicionar a ocupação humana bem como a economia local
(POPNSAC, 2007).
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As atividades económicas predominantes nesta zona, acabam por ser a suinicultura intensiva, a
exploração de pedra e a indústria transformadora na periferia do Maciço de forma a aproveitar a
abundância a água das nascentes cársicas da base do maciço, a agricultura e a pastorícia
também são atividades vistas nesta zona mas acabam por ser geralmente de subsistência, pois
como foi explicado anteriormente os terrenos acabam por ser pouco adequados à agricultura
sendo atualmente uma medida complementar de outras atividades de maior remuneração, com
exceção da produção de gado no Planalto de Santo António (POPNSAC, 2007).
A paisagem encontrada no PNSAC, acaba por ser singular quando comparada com o restante
território nacional, devido às características particulares desta área, ao seu património faunístico
de grande valor, bem como ao seu património florístico onde se pode observar cerca de 1/5 das
espécies de flora vascular de Portugal (POPNSAC, 2007).
As acessibilidades, a nível regional é dotada de muito boas acessibilidades, passando entre ela
as principais estradas e vias férreas do país, a nível local apresenta algumas deficiências
notórias, principalmente do que diz respeito a um sistema de transportes públicos eficaz que faça
a ligação.
De uma forma geral, poder-se-á dizer que o PNSAC se caracteriza pela sua unicidade
paisagística, morfológica e geológica, bem como pela sua diversidade biológica. Existe também
um esforço permanente por parte das populações para vencer as complexidades impostas pela
ausência da água superficial bem como pela escassez de solo agrícola.

5.2.

Pedreiras na Serra de Aire e Candeeiros

A indústria extrativa, é uma atividade secular na região e uma das principais presente no PNSAC,
nos anos oitenta esta teve um aumento significativo, justificado por vários fatores positivos que
se conjugaram na altura como um período de expansão económica, avanços tecnológicos que
permitem a extração da pedra com um menor uso de explosivos, aumento da procura dos
calcários sedimentares e a entrada de novos sistemas de financiamento adaptado à expansão
da atividade extrativa (PIER Codaçal, 2013).
Contudo, nos últimos anos, têm-se debatido diferentes opiniões sobre esta atividade. Por um
lado, é uma atividade importante na economia local (Figura 18) que promove emprego; por outro
é a que mais degrada o Património Natural, causando alterações morfológicas no solo a
profundidades variáveis,

o que acabou por criar grandes dificuldades, no que diz respeito ao

esgotamento das áreas licenciadas e à inexistência da criação de áreas alternativas em
instrumentos de gestão territorial, o que acaba por no futuro poder estrangular esta atividade
económica que acaba por ter um peso importante na economia nacional (Ferreira et al, 2009).
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Figura 18 – Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede, maioria das empresas estão dependentes da
atividade extrativa

Os principais impactos ambientais provocados pelas explorações são ao nível da saúde pública
devido ao ruído e às poeiras que alteram a qualidade do ar e provocam problemas respiratórios,
oftalmológicos e alergias às populações em redor, ao nível da fauna e flora que acaba por destruir
habitats naturais, pois as poeiras acabam por afetar o desenvolvimento da flora e o ruído a
migração de algumas espécies da fauna.
O impacte visual, é outro dos problemas sentidos nesta zona pois existe uma acentuada
destruição do sistema natural e construído (Ferreira et al., 2009). Subsiste também uma
preocupação, a nível geológico, com a instabilidade dos taludes de escavação, pois estes
acabam por colocar em risco a segurança das pessoas e dos materiais envolvidos neste tipo de
atividades (Ferreira et al., 2009).
Contudo, existe já desde 1995 uma política no PNSAC na recuperação de áreas degradadas,
através do Programa Ambiente que tem como objetivo a recuperação de antigas pedreiras
abandonadas (de rocha ornamental, industrial, de laje, de calçada bem como zonas de deposição
de inertes e entulhos) e do Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF)
que recupera antigas pedreiras de laje abandonadas. Os objetivos da recuperação destas áreas
é:
- a criação de condições de desenvolvimento de habitats naturais;
- a minimização dos impactes ambientais provocados pela atividade;
- a demonstração de técnicas de recuperação paisagística em zonas de grande concentração e
atividade de exploração de massas minerais;
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- a criação de pontos de água que ajudaram na estratégia de prevenção e combate de incêndios
florestais, o que permite também criar múltiplos habitats relacionados com a flora e a fauna;
- evitar o despejo ilegal de entulhos e lixo ao mesmo tempo que existe uma sensibilização junto
à população para este problema (PNSAC, 2004).
Portanto, é imperativo existir ao nível do planeamento local uma coerência das normas nacionais
e municipais com a exploração de massas minerais, bem como com as orientações específicas
presentes no PNSAC.
A revisão do Plano de Ordenamento do PNSAC por intermédio da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 57/2010 de 12 de agosto, criou seis Áreas de Intervenção Específica (AIE): Codaçal,
Pé da Pedreira (é a AIE comparativamente com maior área), Cabeça Veada, Portela das
Salgueiras, Moleanos e Alqueidão da Serra (Figura 19).

Escala Numérica:
1:25000

Figura 19 – AIE na Carta de Ordenamento do POPNSAC, Fonte: ICNF

Nestas áreas é possível a instalação e/ou ampliação de pedreiras, devendo ser recuperadas por
projetos específicos e estar sujeitas à elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do
Território (PMOTs). Este procedimento permite estabelecer medidas de compatibilização entre a
gestão racional da extração de massas minerais, a recuperação das áreas degradadas e a
conservação do Património Natural existente visando salvaguardar o estatuto de Parque Natural
tendo em conta os valores e a sensibilidade paisagística e ambiental desta área.
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Cinco destas Áreas de Intervenção Específica estão integradas no Projeto “Sustentabilidade
Ambiental da Indústria Extrativa – Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário
Estremenho”, criado pela ASSIMAGRA – Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores,
Granitos e Ramos Afins. Fazem parte deste projeto as AIE’s Codaçal com 98 hectares, Pé da
Pedreira com 1374 hectares, Cabeça Veada com 29 hectares, Portela das Salgueiras com 63
hectares e Moleanos com 147 hectares.
A AIE do Alqueidão da Serra, ficou fora do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria
Extrativa – Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário Estremenho”, por só existir
exploração de calcários para uso em calçada e por esta se localizar só parcialmente no PNSAC.
Segundo a ASSIMAGRA o enquadramento deste projeto advém do “setor da indústria extrativa,
em particular das rochas ornamentais, estar atualmente muito suportado, a nível nacional, na
produção de calcários ornamentais provenientes desta região do país conhecida como Maciço
Calcário Estremenho (MCE), a qual abrange, em grande parte, o Parque Natural das Serras de
Aire e Candeeiros (PNSAC).
Presentemente, encontram-se em funcionamento nesta região cerca de 300 pedreiras, a maioria
dedicada à produção de calcários ornamentais. Estas suportam 1500 postos de trabalho diretos,
produzindo riqueza de mais de 100 milhões de euros. Contudo, nos últimos anos, a atividade
extrativa nesta região tem atravessado grandes dificuldades, fruto do esgotamento das áreas
licenciadas, aliada à inexistência de áreas alternativas consignadas em instrumento de gestão
do território com uma tipologia de uso compatível com este tipo de atividade. Esta situação
perspetiva o estrangulamento a curto prazo desta atividade, com pesadas implicações ao nível
económico, uma vez que afetará toda a respetiva fileira industrial.
Por outro lado, o MCE encerra um vasto património natural relacionado com as suas
peculiaridades geológicas, nomeadamente pelo facto de constituir o mais importante repositório
de formações calcárias existente em Portugal, em que a paisagem, modelada pela morfologia
cársica, por falhas, escarpas e afloramentos rochosos, revela um traço vigoroso, a que se
associa um legado paleontológico por vezes monumental e uma morfologia subterrânea
caracterizada pela presença de grutas de dimensão e beleza únicas e um dos mais importantes
aquíferos nacionais. Encerra, igualmente, uma das principais reservas de água subterrânea de
Portugal, tratando-se igualmente de um centro de irradiação de diversos cursos de água
distribuídos por três bacias hidrográficas, Tejo, Lis e Ribeiras do Oeste, com importância
relevante no abastecimento de água a nível regional. É neste contexto, que surgiu o projeto de
sustentabilidade da indústria extrativa com o objetivo de encontrar pontos de equilíbrio de gestão
do território, compatibilizando realidades contraditórias: por um lado, o património natural de
grande relevância nacional e internacional; e, por outro, a atividade extrativa existente em
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núcleos de pedreiras localizados neste Parque Natural, com forte impacto no património
geológico, geomorfológico e paisagístico, mas que geram sustento à população e à região.”
A ASSIMAGRA de forma a garantir o cumprimento dos procedimentos necessários, estabeleceu
com os municípios envolvidos nas cinco AIE’s que constam no Programa um contrato de
planeamento, para a elaboração de Planos de Pormenor na modalidade de Plano de Intervenção
em Espaço Rural (PIER), previsto no regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o
que permitirá obter um conhecimento do território mais detalhado a uma escala maior,
possibilitando a definição de classes de ocupação do solo na perspetiva da gestão racional da
extração de massas minerais com a proteção e conservação dos valores naturais e paisagísticos.
(PIER Codaçal, 2013)
O PNSAC também acrescentou imposições novas, como o início ou ampliação de exploração de
pedreira na sua área que só é autorizado se o explorador se comprometer a recuperar uma área
de igual dimensão de exploração licenciada ou degradada, independentemente da sua
localização. Nalguns casos, dependendo do nível de proteção da área em questão, a
recuperação da área degradada tem de duplicar a dimensão da área que se pretende ampliar.
(SOLANCIS, 2018)

5.3.

O Caso da AIE Codaçal

A AIE do Codaçal, localiza-se dentro do PNSAC e pertence ao distrito de Leiria, concelho de
Porto de Mós e à freguesia de Serro Ventoso, tendo uma área intervenção de 98 hectares (Figura
20).
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Figura 20 – AIE do Codaçal. Fonte: PIER Codaçal

Para a área em estudo, os IGT vinculativos dos particulares são o PDM de Porto de Mós e o
POPNSAC. Além disso, as pedreiras localizadas nesta AIE também se inserem na Rede
NATURA 2000 (Sítio PTCON0015 – Sítio Serra de Aire e Candeeiros).
Tendo em conta as disposições regulamentares do POPNSAC, as AIE “deverão ser sujeitas à
elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território, visando o estabelecimento de
medidas de compatibilização entre a gestão racional da extração de massas minerais, a
recuperação das áreas degradadas e a conservação do património natural existente tendo em
conta os valores e a sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente” (PIER Codaçal,
2013:2)
Para que sejam cumpridos os procedimentos necessários, foi estabelecido pela ASSIMAGRA
com o município de Porto de Mós (bem como outros municípios que contenham AIE no seu
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território), um contrato de planeamento, como previsto no artigo 6º do Decreto-Lei n.º 80/2015
que estabelece o regime Jurídico dos IGT, para a elaboração do PP-PIER.
A elaboração do PP na modalidade de Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) “permitirá
um conhecimento do território a uma escala de maior detalhe, permitindo a definição de classes
de ocupação do solo na perspetiva da gestão racional da extração de massas minerais com a
proteção e conservação dos valores naturais e paisagísticos.” (PIER Codaçal, 2013: 3)
A área em estudo está classificada como espaço rural e faz parte de AIE. Por outras palavras é
uma área sujeita a exploração extrativa, criada no POPNSAC e visa o estabelecimento de
medidas de compatibilização entre a gestão racional da extração de massas minerais, a
recuperação das áreas degradadas e a conservação do património natural existente tendo em
conta os valores e a sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente, estando sujeita
a regimes especiais de proteção (PIER Codaçal, 2013).
A AIE do Codaçal apresenta algumas pedreiras em atividade, outras em recuperação e algumas
recuperadas paisagisticamente.
Em relação ao seu relevo apresenta uma forma ondulada a acidentada, onde se podem observar
vários afloramentos rochosos com origem em calcários. Os seus solos são pobres e
esqueléticos.
No que diz respeito à flora, esta área apresenta uma floresta pobre, sendo dominada por pinheiro
bravo e eucalipto.
A rede hidrográfica nesta área bem como na envolvente é muito pouco densa, apresentando
trechos de linhas de água temporários, isto é, não apresentam um caudal visível todo o ano, a
não ser após a ocorrência de uma precipitação com uma duração e intensidade significativa.
Devido às particularidades geológicas e fisiográficas da zona em estudo, em conjugação com as
características de precipitação na região, incitam a um regime hidrográfico torrencial (PIER
Codaçal, 2013).

Caracterização da atividade extrativa
Como deixa bem exposto a Figura 21, mais de metade da área de intervenção, encontra-se
ocupada pela extração de inertes, o que demonstra uma forte presença do recurso geológico,
vocação e aptidão para a sua extração. A restante área é ocupada por matos, espaços florestais,
áreas agrícolas e ambientes rochosos (Quadro 7).
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Indústria
extrativa
pedreiras licenciadas
Pedreiras de laje
Pedreiras de blocos
Escombreiras
Outras Ocupações
Total

–

Área (ha)
50.67

Distribuição (%)
51.66

3.179
24.79
22.70
47.33
98

3.24
25.26
23.16
48.34
100

Quadro 7 – Ocupação da Indústria Extrativa na AIE do Codaçal. Fonte: PIER Codaçal, 2013

A nível da atividade extrativa, esta é a principal atividade laboral/económica no local e o seu valor
de produção tem vindo a aumentar ao longo dos anos, considerando as características
específicas dos calcários desta zona, estes concedem uma capacidade para a produção de
blocos e lajes para fins ornamentais, podemos ainda contar com as escombreiras deste tipo de
atividade.
Em relação aos resíduos resultantes da extração, estes num modo geral, são depositados pelas
empresas exploradoras em escombreiras, localizadas na sua maioria nas imediações das áreas
de exploração. Esta deposição é realizada à medida que a exploração progride.
A utilização dos resíduos de extração nas crateras deixadas pelas escavações é uma operação
de valorização associada ao processo de recuperação paisagística, mas que raramente ocorre,
procedendo-se ao enchimento das mesmas com outros materiais ou realização de outras formas
de recuperação. No entanto, é possível usar estes resíduos de extração na produção de
agregados e de cal sendo esta aplicação uma forma de valorização destes mesmos resíduos.
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Figura 21 – Localização e tipo de Pedreiras na AIE do Codaçal. Fonte: PIER Codaçal, 2013

As pedreiras em bloco e em laje, desenvolvem a sua exploração de forma diferente.
Nas pedreiras em bloco (Figura 22) a sua exploração é realizada na maioria em profundidade e
em áreas com dimensões que dificultam a realização de operações de recuperação paisagística
ao mesmo tempo que decorre a extração de material. Este tipo de pedreiras pode ser constituído
por uma ou mais escombreiras, podendo ser utilizado os seus resíduos no preenchimento dos
vazios deixados pela escavação na recuperação paisagística no final da atividade ou então
durante a atividade no preenchimento de pequenas áreas.
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Figura 22 – Pedreira em bloco localizada no lado Sudeste da AIE do Codaçal, vista de fora. Fotografia tirada a 16 de
março de 2018.

Nas pedreiras de laje, a exploração desenvolve-se maioritariamente em área, esta maior
progressão em área do que em profundidade, proporciona que os resíduos de extração que são
transportados para as escombreiras, sejam integrados nos vazios deixados pelas escavações,
com o avançar da exploração, o que faz que estas escombreiras acabem por ter um papel de
armazenamento temporário. De um modo geral, estes resíduos acabam por preencher os vazios
das escavações no âmbito das operações de modelação do terreno que são realizadas no
terreno à medida que as operações da lavra vão terminando.

Caracterização Económica
Na AIE do Codaçal, as rochas ornamentais, mais precisamente o calcário ornamental é dos
recursos mais explorado, sendo os que apresentam valores de produção e de venda maiores
que os restantes que acabam por ter valores menores, mas mesmo assim estes conseguem
condicionar o comportamento económico nesta área (Quadro 8).
Tendo em consideração os dados mais recentes, entre os anos 2013 e 2016, para os quais foi
possível recolher informação relevante tendo em conta as quantidades produzidas e vendidas
dos diferentes subsectores entre o primeiro ano de análise e o último verifica-se um decréscimo
em quase todo o tipo de materiais produzidos, à exceção do subsector dos Agregados, na qual
se verificou um aumento nos valores de produção. Considerando as quantidades produzidas e
vendidas do subsector das rochas ornamentais durante este período temporal é possível verificar
que existem avanços e recuos entre cada ano (2014 registou um comportamento pior que 2013
e 2015 e melhor que em 2016). Por isso pode-se afirmar que o decréscimo não é linear dando
desde logo sinal do quadro económico delicado em que esta atividade se desenvolve (Quadro
8).
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Produção
2013

2014

(10 3
€)
57 245

Min. Para Cimento e
Cal
Minerais Industriais

Tonelad
a
6 688
613
3 741
761
1 638
889
914 240

12 372

6 854
859
3 914
724
1 704
014
927 544

Rochas Ornamentais

393 723

25 663

308 576

Leiria
Agregados

13 966
5 244

Tonelada

(10 3
€)
55 847

2015
Tonelada

11 318

6 861
085
4 106
302
1 562
221
863 189

25 923

329 373

13 288
5 319

(10 3
€)
57 703

2016
Tonelada

9 790

6 619
012
4 147
114
1 549
961
703 743

29 355

218 194

13 630
4 928

(10 3
€)
41 421
11 331
3 808
5 372
20 910

Quadro 8 – Produção de materiais provenientes dos recursos minerais explorados no distrito de Leiria, que integra a
AEI. Fonte: DGEG

O que se torna interessante verificar é que mesmo que seja menor o valor da produção, o valor
da venda no geral até aumenta (2013 ano de maior produção, mas de menor valor de venda
comparando com os anos de 2014 e 2015). Porém, em 2016 foi o ano em que o decréscimo foi
maior na produção significando uma diminuição de mais de 100 000 toneladas, o que acabou
por originar um valor de venda menor.
Dito de outro modo, quando algumas vezes ocorreram variações negativas no que diz respeito
às quantidades produzidas isso não significou que os valores da comercialização fossem
menores.

Caracterização Empresarial
No âmbito do desenvolvimento e elaboração do PIER, foi realizado um processo de auscultação
das empresas que se encontram presentes na AIE do Codaçal, na forma de inquérito (ANEXO
I). De forma geral, pode-se dizer que a taxa de resposta foi baixa (6 empresas inqueridas), mas
ainda assim apresentou dados interessantes, que permitiram realizar uma reflexão e articulação
com o que já foi referido anteriormente (PIER Codaçal, 2013).
Emprego
De uma forma geral, todos os trabalhadores das empresas inquiridas são oriundos das
freguesias Serro Ventoso e S. Bento (próximas à exploração), exceção de alguns que embora
não sejam daí naturais acabam por aí ter a sua residência.
Verificou-se a existência do recurso a mão de obra de população imigrante. Numa situação esta
é suficiente para suprir as necessidades em mão-de-obra e noutras duas é complementar à
presença de mão-de-obra local. A justificação dada pelos empresários no primeiro caso é a da
dificuldade que encontram em recrutar pessoal local, porém também há quem afirme que quando
se trata de recorrer a mão de obra qualificada qualificados a situação é diferente, não sendo
difícil encontrar mão-de-obra local.
53

Comunidade
As empresas no geral revelam uma clara preocupação e sensibilidade direta com as
comunidades locais, isto é, elas contribuem financeiramente para os corpos de bombeiros, centro
de apoio a idosos e ainda para as festas tradicionais e populares, o que ajuda a transmitir uma
perceção da importância destas empresas para o ambiente social.
Apoio Institucional
Como em todas as atividades empresarias, a atividade de exploração de recursos também é
sujeita a um conjunto de condicionantes institucionais e legais onde as autarquias surgem com
grande destaque. No caso das empresas inquiridas na AIE do Codaçal, estas não registam
quaisquer problemas no que concerne a este domínio, bem como ainda classificam
declaradamente as relações entre elas e a Câmara Municipal de Porto Mós e com a Junta de
Freguesia de Serro Ventoso, como muito boas.
Externalidades positivas
De forma a perceber se existem efeitos multiplicadores que advém da atividade de exploração
sobre o meio empresarial local, foi possível através dos inquéritos realizados entender que na
totalidade as empresas inquiridas, deixaram expresso que sempre que o é possível recorrem
aos serviços e bens locais, o que permite compreender os efeitos positivos indiretos que esta
atividade acaba por ter a nível local, como por exemplo no emprego concelhio, porém não é
possível com esta informação quantificar em números quantos postos de trabalho foram criados
e ocupados pela população local.
Externalidades negativas
Em relação aos aspetos negativos que podem ser criados pela atividade de exploração, os
empresários foram unânimes e julgam que não ter qualquer interferência negativa sobre outras
atividades, como por exemplo, o turismo, visto que as explorações se encontram suficientemente
afastadas das áreas com maior atratividade e recursos ao desenvolvimento desta.
Em relação à existência de reclamações quanto à qualidade do ar, vibrações, ruído ou outro
problema que possa ser gerado por esta atividade, os empresários mantem uma posição
generalizada, quanto à ausência ou desconhecimento da existência de alguma
Futuro
Em relação ao futuro, foi discutido um quadro a médio e a longo prazo ficando a sensibilidade
desta atividade demostrada, pois a ideia é que esta está exclusivamente dependente do mercado
de exportação. Na maioria podemos identificar dois fenómenos que estão na base do mercado
das rochas ornamentais: um é a desorganização do mercado nacional onde a procura
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praticamente desapareceu; outro é a dependência do mercado e exterior constituídos por países
em crescimento e ávidos de matérias primas.

Análise SWOT
Após a realização de um estudo prévio sobre a AIE do Codaçal, através de informações
recolhidas sobre o PNSAC e o relatório realizado na elaboração do PIER do Codaçal, procedeuse a uma análise SWOT, de forma a que fosse possível realizar um diagnóstico estratégico do
local em estudo. Nesta análise é possível reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos que as
explorações de massas minerais trazem ao território e relacioná-los com as oportunidades e
riscos que o meio envolvente podem representar para as mesmas (Quadro 9 e 10).

Pontos Fortes

Oportunidades

•

Recursos Geológicos:

•

Turismo;

•

Geologia do Local;

•

Exploração dos Recursos

•

Património cultural e geológico;

•

Atividade criadora de emprego;

•

Número de empresas envolvidas

Geológicos;
•

portugueses;
•

no sector;
•
•
•

Desconhecimento dos geosítios

Dinamismo na criação de

Conservação de um procura que
atraia ou fixe recursos humanos;

empresas

•

Procura externa em expansão;

Forte tendência e tradição em

•

Localização geográfica do PNSAC;

exportação;

•

Novos usos para as rochas

Existência de associações

exploradas;
•

empresariais que atuam na

Globalização (UE);

região;
•

Proximidade à capital, facilidade
de transporte do material
explorado;

•

Doações as comissões de
festividades locais;
Quadro 9 - Análise dos pontos fortes e oportunidades da AIE do Codaçal.
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Pontos Fracos
•

Ruído causado pela exploração;

•

Qualidade do Ar;

•

Atividade pouco exigente em

Ameaças
•

retrair a contratação de recursos
humanos;
•

emprego qualificado;
•

A volatilidade dos mercados pode

Elevada competição empresarial
internacional;

Grande dependência por parte das
populações de forma indireta e direta

•

Questões ambientais;

das Pedreiras;

•

Grande volatilidade na procura de
recursos dependendo do mercado
existente;

•

Envelhecimento da população;

•

Êxodo Rural da população mais
jovem e qualificada;

•

Rede Hidrográfica pouco densa;

•

Falta de financiamento por parte dos
empresários para continuar a
competir com o mercado
internacional.

•

Área Protegida

Quadro 10 - Análise dos pontos fracos e ameaças na AIE do Codaçal.

Em síntese, as explorações de massas minerais apresentam vários pontos fortes, ou forças, que
potencializam o desenvolvimento local do território, são de destacar a criação de emprego, o
dinamismo imperativo na criação de outras empresas, a geologia do local que têm valor
económico reconhecido no exterior.
No que se refere aos pontos fracos, ou fraquezas, é de destacar os problemas ambientais que
poderão ser prejudicados por este tipo de atividade que poderão vir a causar também problemas
de saúde pública devido às poeiras, a dependência por parte da população de forma indireta e
direta destas atividades na criação de emprego e negócios e a utilização de obra não muito
qualificada o que poderá provocar o êxodo rural.
No entanto, é de salientar que nas oportunidades, o sector turístico está em larga expansão no
nosso país, (Turismo de Portugal, 2018). Além disso, as pedreiras inserem-se numa região com
uma localização privilegiada a nível nacional, com bons acessos rodoviários a Lisboa e dentro
de um Parque Natural onde já existem outras atividades turísticas, como por exemplo as grutas,
os percursos pedestres e o monumento natural das pegadas de dinossáurios, que foi criado
numa antiga exploração de massas minerais (Pedreira do Galinha).
56

Posteriormente, as atuais pedreiras através de processos de reconversão podem também se
tornar no futuro pontos turísticos, como por exemplo aconteceu na em Vila Viçosa com a
instalação em 2013, do Museu do Mármore de Vila Viçosa, “junto-a saída de Borba, aproveitando
as instalações (renovadas para o efeito) e a paisagem humanizada na envolvente da Pedreira
da Gradinha” (Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, 2018).
Em relação às ameaças, é de destacar a volatilidade dos mercados, o que acaba por provocar
uma certa insegurança nos empresários responsáveis pelas Pedreiras, pois dependente da
procura estão também os postos de trabalho e os ganhos possíveis. O envelhecimento da
população e o êxodo da população mais jovem e qualificada pode ser encarado como uma
oportunidade de aprendizagem e mudança, para que a indústria extrativa possa contribuir para
a fixação da população mais jovem e qualificada, procurando por mão de obra qualificada, e
desta forma permitir a fixação de população mais jovem e qualificada.
A localização das pedreiras numa Área Protegida, também pode ser uma ameaça à própria
exploração, dado o risco das condicionantes sobre estas áreas protegidas poderem vir a ser
ainda mais penalizantes para a economia e proibir ou restringir as atividades de exploração de
recursos geológicos.
Contudo, os pontos fortes superam largamente os pontos fracos, o que permite concluir que
atualmente as Pedreiras na AIE do Codaçal são uma mais valia para o Desenvolvimento Local
daquela região. As oportunidades se forem vistas com fatores de crescimento e se forem
estudadas/projetadas poderão tornar-se pontos fortes para as atividades de exploração de
massas minerais, porém se as ameaças não forem tidas em conta pelos empresários, poderão
tornar-se pontos fracos para o negócio e para o próprio desenvolvimento local, causando uma
crise no setor das Pedreiras, mas também nos setores que dependem da exploração de massas
minerais.

5.3.1. Elementos do PDM de Porto de Mós
O concelho de Porto de Mós deu início em 2015 à primeira revisão do PDM, durante essa revisão
realizou um relatório de avaliação ao PDM em vigor.
Relativamente às áreas de exploração de massas minerais existentes e propostas, estas
encontram-se em Solo Rural identificados na Planta de Ordenamento de Classificação e
Qualificação do solo como Espaços de Exploração de Recursos Geológicos (Figura 23).

57

Figura 23 – Planta de Ordenamento de Classificação e Qualificação do solo. Fonte: PDM de Porto de Mós

De acordo com o regulamento do PDM na secção do VI, este define as áreas que integram os
Espaços de Exploração de Recursos Geológicos como:
•

Áreas de Exploração Consolidadas – “espaços onde ocorre atividade produtiva de
exploração de massas minerais, com exploração intensiva, face ao reconhecido
interesse em termos da existência do recurso geológico.”

•

Áreas de Exploração Complementares – “áreas com recursos geológicos já
identificados, que correspondem as áreas prioritárias para expansão dos espaços de
exploração legalmente existentes e instalação de novas explorações, face ao
reconhecido interesse em termos da existência do recurso geológico e da sua
importância no contexto da economia regional.”

•

Áreas de Recursos Geológicos Potenciais – “áreas onde se verifica a existência de
recursos geológicos cuja exploração e viável sempre que permitida na categoria de
espaço abrangida.”

No artigo 108º, n.º 6 do regulamento, incide sobre o ordenamento da área extrativa do Codaçal,
este estabelece os objetivos programáticos e os parâmetros de execução dos mesmos:
“a) Objetivos programáticos:
i)

Estabelecimento de medidas de compatibilização entre a gestão racional da
extração de massas minerais, a recuperação das áreas degradadas e a

58

conservação do património natural existente tendo em conta os valores e a
sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente.

b) Parâmetros de execução:

i)

A concretização destas UOPG deve ser precedida de um Plano de Intervenção
em Espaço Rural;

ii)

Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as áreas em causa podem ser
abrangidas por projetos integrados, nos termos da legislação especifica.”

Denota-se que na área em estudo, também está presente um outro tipo de uso do solo
identificado como Área de Uso Múltiplo do tipo I, segundo o artigo 23º esta corresponde às “áreas
classificadas como “Área de Proteção Parcial do tipo II” no Plano de Ordenamento do PNSAC
que integram valores naturais e paisagísticos relevantes com moderada sensibilidade ecológica
e que desempenham funções de enquadramento ou transição para as áreas de maior proteção,
bem como aos Habitats da Rede Natura 2000”, além disto a maioria do território está classificada
como Estrutura Ecológica Municipal, que é compatível com a atividade de exploração de massas
minerais.
No que concerne a utilização e ocupação do solo nos Espaços de Exploração de Recursos
Geológicos, o Regulamento refere que nas áreas de exploração consolidadas (artigo 33º) e
complementares (artigo 35º):
1. “é admissível a instalação de edifícios de apoio a atividade extrativa (por ex.: centrais de
britagem) e de outros estabelecimentos industriais que se prendam com a atividade
transformadora, relacionada com a atividade extrativa.”
2. “A área máxima de construção para os edifícios mencionados no número anterior deve estar
de acordo com as necessidades reais de exploração, a serem atestadas pela entidade
competente.”
3.” Nas áreas consolidadas/complementares integradas no POPNSAC e no PSRN 2000 devem
observar-se as seguintes disposições:
a) São interditas as explorações de massas minerais industriais destinadas
exclusivamente a produção de materiais para construção civil e obras publicas,
nomeadamente britas.
b) E interdita a instalação e a ampliação de explorações de massas minerais nos locais
de ocorrência da espécie Arabis sadina.
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c) E interdita a formação de aterros de indústria extrativa ou de depósitos de inertes
resultantes da exploração não previstos nos planos de pedreira aprovados no âmbito do
licenciamento das explorações de massas minerais;
d) Nas áreas coincidentes com “Áreas de Proteção Parcial do tipo I e II” do POPNSAC,
são interditas novas explorações de massas minerais, podendo ser autorizada a
ampliação, desde que se garanta a recuperação de área degradada da mesma
exploração, com o dobro da dimensão pretendida para ampliação.”
Na Planta de Ordenamento das Áreas de Risco ao Uso do Solo são detetáveis algumas áreas
com Perigosidade de Incêndios Florestais Alta e Muito Alta, dentro da AIE do Codaçal (Figura
24).

Figura 24 – Planta de Ordenamento- Áreas de Risco ao Uso do solo. Fonte: PDM de Porto de Mós

Visto que existem áreas de exploração consolidadas perto ou mesmo em áreas de risco de
incêndio é necessário ter alguns cuidados acrescidos, pois tratam-se de zonas com vegetação
um pouco densa e localizadas em locais com fracas acessibilidades.
Na avaliação ao PDM em vigor, também se detetou que relativamente às explorações de massas
minerais “Os Espaços de Indústria Extrativa fora do Parque não sofreram alterações substanciais
nos últimos anos, considerando que atualmente algumas dessas explorações encontram-se
inativas. Por sua vez, os Espaços de Indústria Extrativa no interior do Parque revelaram-se
manifestamente insuficientes considerando que as atuais áreas de exploração são superiores às
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constantes no PDM em vigor. Este aspeto é reforçado pelo facto de durante o período de consulta
pública da revisão do Plano, terem surgido inúmeros pedidos de ampliação das explorações de
inertes em atividade.” (Relatório de Avaliação da Execução do PDM, 2015).
Esta análise permite constatar que as áreas de maior interesse a nível económico, para os
empresários da Indústria Extrativa se encontram no interior do PNSAC. Estes têm um maior
interesse em explorar estas áreas, devido também à qualidade do recurso (calcário) ser superior
às áreas envolventes. Esta mesma qualidade foi reconhecida em 1979, quando o PNSAC foi
classificado como Parque Natural, considerando que este abrangia uma das mais importantes
formações calcárias, em Portugal.
Relativamente às condicionantes da área em estudo, esta localiza-se inserida na totalidade
dentro da REN, mais precisamente em áreas de máxima infiltração, sobrepondo-se uma
pequena área com risco de erosão (Figura 25).

Figura 25 – Planta de Condicionantes - REN da área em estudo. Fonte: PDM de Porto de Mós

Nas áreas com risco de erosão identificadas na figura 25, segundo o artigo 30º, n.º 2 do
Regulamento do PDM de Porto de Mós “são interditas a instalação e a ampliação de explorações
de massas minerais”
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No artigo 16º do regulamento do PDM de Porto de Mós, são definidas as medidas para a
ampliação e a instalação das explorações de massas minerais:

“2. A ampliação das explorações de massas minerais pode ser autorizada, a partir da
recuperação de área de igual dimensão, de outra exploração licenciada ou de outra área
degradada, independentemente da sua localização, desde que cumpra as seguintes disposições:
a) Nas explorações de massas minerais com área superior a 1 ha, ate 10% da área
licenciada a data da entrada em vigor do Plano de Ordenamento do PNSAC, sendo que
a área de ampliação acresce a área entretanto recuperada, e com parecer favorável da
entidade competente;
b) Nas explorações de massas minerais com área inferior ou igual a 1 ha, ate15% da
área licenciada a data da entrada em vigor do Plano de Ordenamento do PNSAC, sendo
que a área de ampliação acresce a área entretanto recuperada, e com parecer favorável
da entidade competente;
c) As ampliações podem contemplar uma área superior ao estipulado, desde que os
planos de pedreira considerem o faseamento da lavra e recuperação, de modo a cumprir
com o previsto nas alíneas anteriores, e com parecer favorável da entidade competente.
3.

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

5.3.2. Elementos do POPNSAC
A área em estudo, respetivamente a AIE do Codaçal como foi já referido anteriormente encontrase totalmente abrangida pelo plano em vigor no PNSAC, o POPNSAC, aprovado pela Resolução
n.º 57/2010, de 12 de agosto.
Relativamente aos objetivos programáticos e parâmetros de execução próprios dedicados à
indústria extrativa, o Regulamento do POPNSAC partilha os mesmos o PDM de Porto Mós (artigo
108º, n.º 6), identificados no subcapítulo anterior.
No artigo 20º do Regulamento do POPNSAC identifica que as AIE “compreendem espaços com
valor natural, patrimonial, cultural e socioeconómico, real ou potencial, que carecem de
valorização, salvaguarda, recuperação e reabilitação ou reconversão.”. Estas AIE podem ser,
segundo o n.º 3:
“a) Áreas de especial interesse para a fauna;
b) Jazida de Icnitos de Dinossáurio de Vale de Meios;
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c) Outros geosítios e sítios de interesse cultural;
d) Áreas sujeitas a exploração extrativa.”
A AIE do Codaçal trata-se de uma área sujeita a exploração extrativa e segundo o n.º 2 do artigo
24º “devem ser elaborados planos municipais de ordenamento do território visando o
estabelecimento de medidas de compatibilização entre a gestão racional da extração de massas
minerais, a recuperação das áreas degradadas e a conservação do património natural existente
tendo em conta os valores e a sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente.”, no n.º
3, do mesmo artigo é dito que “sem prejuízo do disposto no número anterior, as áreas em causa
podem ser abrangidas por projetos integrados, nos termos do Decreto-Lei 270/2001, de 6 de
Outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 340/2007, de 12 de Outubro.”
No que diz respeito aos regimes de proteção previstos no POPNSAC, no artigo 11º, a respeito
da AIE do Codaçal, estão identificados os seguintes: Áreas de proteção parcial tipo I; Áreas de
proteção parcial tipo II (Figura 26).

Figura 26 – Planta de Ordenamento do POPNSAC, relativamente a AIE Codaçal. Fonte: POPNSAC

Nas áreas de proteção do tipo I, segundo o artigo 13º é interdita “a instalação e a ampliação de
explorações de extração de massas minerais, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 32º e
no n.º 2 do artigo 37º (Os pedidos de licenciamento, de ampliação ou de adaptação, de
explorações de massas minerais apresentados antes da data de entrada em vigor do presente
Regulamento, que tenham parecer favorável do ICNB, I.P).”
O artigo 32º, n.º 1 diz que “a entrada em vigor do POPNSAC não afecta nem prejudica:
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a) As licenças de exploração de massas minerais existentes, que se mantêm válidas;
b) Os pedidos de licenciamento, de ampliação ou de adaptação, de explorações de
massas minerais apresentados antes da data de entrada em vigor do presente
Regulamento, que tenham parecer favorável do ICNB, I.P., os quais serão
apreciados à luz do regime vigente antes da entrada em vigor do POPNSAC.”
Nas áreas de proteção parcial do tipo II, o artigo 15, n.º 1 interdita “a instalação de explorações
de extração de massas minerais, sem prejuízo do disposto no n.º 3”, neste é estipulado que “a
ampliação de explorações de extração de massas minerais nas áreas de proteção parcial do tipo
II deve obedecer o disposto no artigo 32º. Assim em relação a estas áreas, as ampliações das
explorações podem ser autorizadas se for garantida “a recuperação de área degradada da
mesma exploração com o dobro da dimensão pretendida para ampliação”
Considerando o que foi descrito relativamente às explorações de massas minerais nos
parágrafos anteriores, relativamente às suas áreas de proteção e as suas interditações, é
possível verificar que o PDM de Porto de Mós teve o cuidado de articular e enquadrar POPNSAC,
como foi determinado na Lei de Bases da Política Pública de Ordenamento do Território e de
Urbanismo (LBPPSOTU – Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16
de agosto, no artigo 78º, alínea 1 que diz que “O conteúdo dos planos especiais de ordenamento
do território em vigor deve ser transporto, nos termos da lei, para o plano diretor intermunicipal
ou municipal e outros planos intermunicipais e municipais aplicáveis à área abrangida pelos
planos especiais, até 13 de junho de 2020.”

5.3.3. Perceção dos atores locais
Considerando toda a informação recolhida anteriormente sobre a AIE do Codaçal, e de forma a
ter uma perceção mais local sobre as pedreiras, foi realizado um reconhecimento in situ da
freguesia de Serro Ventoso. Este reconhecimento tem como objetivo entender quais são as
visões da comunidade sobre estas atividades económicas no território.
Para a concretizar este objetivo recorreu-se a entrevistas com membros da freguesia de Serro
Ventoso, bem como com o um observador privilegiado, o Presidente da Junta de Freguesia de
Serro Ventoso.
Procedeu-se ainda ao registo fotográfico e a observação direta no local, que acabou por ser
bastante relevantes nesta abordagem.
Inicialmente foi realizado uma pesquisa sobre a freguesia de Serro Ventoso como: a sua
localização no concelho de Porte de Mós (Figura 27); como chegar; e quem seria o seu
Presidente da Junta. Esta pesquisa foi efetuada através de ferramentas como o Google Maps e
o website da freguesia. Após esta análise inicial foi possível marcar uma reunião com o
Presidente da Junta Carlos Manuel Amado Cordeiro.

64

Figura 27 – Localização da Freguesia de Serro Ventoso no concelho de Porto de Mós. Fonte: GeoPortal de Porto de
Mós

No desenvolver deste subcapítulo, foi realizada uma saída de campo à área em estudo com o
intuito de realizar-se algumas entrevistas, bem como proceder-se ao reconhecimento local da
freguesia e do ambiente envolvente.
Na Junta de Freguesia de Serro Ventoso (Figura 28), foi realizada a entrevista ao seu Presidente.

Figura 28 – Fachada do edifico da Junta de Freguesia de Serro Ventoso. Foto tirada a 16 de março de 2018.
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Apresentam-se em seguida as questões formuladas bem como as ideias principais expostas por
este observador privilegiado da realidade local:
Sabendo que o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros tem um Património natural rico,
qual é, no seu entender, o papel da Junta de Freguesia na preservação deste mesmo património?
Segundo o Sr. Presidente, a Junta de Freguesia ao divulgar o turismo na freguesia acaba por
estar a preservar o território, ou seja, para o Presidente ao promover o turismo, está também a
promover a própria fauna e flora, porque “sem pessoas não há fauna nem flora”. Na opinião dele
são os indivíduos que permitem a continuidade das espécies da fauna e flora, afirmando que
antigamente quando existia mais agricultora de subsistência havia muito mais fauna, e nos dias
de hoje existe menos agricultura de subsistência, menos agricultores, o que levou a que espécies
como as Silvas (Género - Rubus), Tojo (Género - Ulex) e Espinheiras (Género – Maytenus)
acabassem por “sufocar” muitas outras espécies que existiam antigamente.
Porém devido às Espinheiras serem protegidas pelo PNSAC não é possível aos presidentes das
juntas daquelas localidades inseridas no Parque “alagarem” as espinheiras, o que levou a que
outras espécies acabassem por desaparecer.
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Concluindo, o PNSAC acaba por não ter um diálogo direto com várias das Juntas de Freguesia
que o englobem, não os ouvindo nem os protegendo. Está em andamento um processo para a
criação de uma associação entre as várias Juntas de Freguesias de forma a que unidas
consigam dialogar de forma mais produtiva com a direção do Parque.
Como Presidente da Junta de Freguesia que acolhe uma Área de Intervenção Específica, com
várias pedreiras, quais são as suas maiores preocupações?
O entrevistado afirmou que diretamente não tem nenhuma preocupação com as pedreiras, pois
estas são uma grande fonte de rendimento para a freguesia, trazendo-lhe valor acrescentado.
Também referiu que a criação do PNASAC acabou por ser algo bom, evidentemente veio impor
regras à exploração, não permitindo a abertura de “buracos” por todo o lado como antigamente
acontecia e obrigando a que os empresários das Pedreiras recuperem o dobro da área que
querem explorar, caso pretendam adquirir uma licença de ampliação.
As únicas preocupações que tem estão relacionadas com as torreiras (material de entulho
resultante da exploração) que ficam localizadas nas proximidades das pedreiras, pois no seu
entender essas é que acabam por provocar um impacto maior a nível visual, bem como com o
mercado de compra, pois se não existir mercado que compre os materiais explorados nas
Pedreiras, estas serão obrigadas a fechar, o que acabará por influenciar a economia do local.

4

“alagarem” – Expressão popular que significa queimar.
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Existe um bom entendimento entre a Junta e a entidade exploradora?
Relativamente a esta questão, a resposta foi “sim”, declarando que como a entidade responsável
pelo espaço baldio é a Junta de Freguesia, todos os meses recebe uma renda das entidades
exploradoras por estas usufruírem do espaço.
A população alguma vez mostrou algum desagrado pela existência deste tipo de exploração de
recursos na sua freguesia?
Para o Presidente, quem diz mal das pedreiras são os críticos e os ambientalistas. Como já
referido anteriormente as pedreiras trazem valor acrescentado para a freguesia, exemplo disso
são as festas realizadas na freguesia, quando estas ocorrem os próprios empresários das
pedreiras bem como funcionários acabam por entregar dinheiro às comissões através de
patrocínios ou de jantares que realizam nas mesmas.
Além de considerar que isto é tudo um ciclo, afirmando que as famílias preferem que o seu
familiar trabalhe numa pedreira e receba perto de 1000 euros mensais, a estarem
desempregados, logo ninguém que tenha um familiar a trabalhar na pedreira vai falar mal da
mesma.
Consegue dar uma ideia sobre o impacto direto e indireto das diversas explorações no emprego
local? E sobre a qualidade do emprego gerado?
Em relação a esta pergunta, o Presidente prontamente disse que as pedreiras são uma mais
valia, na criação de emprego na freguesia, pois permitem que os indivíduos mais novos acabem
por ficar pela própria freguesia ou arredores e constituem lá família, afirmando que as condições
atuais de trabalho numa Pedreira são boas, e os ordenados auferidos pelos trabalhadores é bom
e que nada já têm a haver com o antigamente em que os trabalhadores eram mal pagos.
Atualmente o Presidente tem à volta de 10 Pedreiras no Codaçal, essas Pedreiras dão trabalho
aproximadamente a 70 pessoas, metade desses funcionários possivelmente habitam na
freguesia e isso permite que estas mesmas pessoas e as suas famílias acabem por ficar na
freguesia.
Em relação a outras atividades económicas existentes na Freguesia, sente que a continuidade
destas está dependente de alguma forma da exploração dos calcários?
A esta questão, a resposta foi positiva, afirmando que as Pedreiras aqui não invalidam nada,
dando como exemplo a casa construída no Codaçal para o Turismo Rural, bem como a zona
industrial de Porto de Mós que vive essencialmente da transformação da Pedra.
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Considerando que as Pedreiras e o Turismo coexistem sem qualquer tipo de problema,
afirmando que a indústria extrativa não é inimiga do Turismo e vice-versa, é essencial que
existam é regras e sejam respeitadas.
Realizando uma avaliação global entre os aspetos positivos e negativos o que pensa/acha que
estas Pedreiras podem representar para a comunidade local?
De forma global, as Pedreiras são vistas pelo Presidente como uma economia de valor
acrescentado, referindo-o várias vezes durante a entrevista, o mesmo é proponente em afirmar
que caso não existissem estas atividades na localidade existiria mais desertificação. Além de o
Presidente considera que a existência só do Parque do ponto de vista turístico (grutas, fauna,
flora, etc.) não é suficiente para que a economia local possa crescer.
Como pensa que deveria evoluir este tipo de exploração de modo a ter um impacto mais positivo
sobre este território?
Para o presidente as Pedreiras são riqueza económica para a freguesia, desta forma o
Presidente considera que existem mais vantagens do que desvantagens, dessa forma ele
considera que até deveria haver mais explorações, sempre considerando as regras existentes
para que as mesmas possam coabitar com outras atividades, pois no entender dele permitiria
existir mais emprego na localidade, logo iria haver um desenvolvimento local maior.
Com a conclusão da entrevista, e na parte de fora do edifício, foi identificado pelo Presidente
quatro habitações pertencentes a funcionários das Pedreiras, que poderão ser vistas nas figuras
seguintes, (contudo não identificarei quais serão por forma a manter o anonimato).

Figura 29 – Vista da Junta de Freguesia de Serro Ventoso, para algumas das habitações dos funcionários da
Pedreiras. Fotografia tirada a 17 de março de 2018.
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Figura 30 – Vista da Junta de Freguesia de Serro Ventoso, para algumas das habitações dos funcionários da
Pedreiras. Fotografia tirada a 17 de março de 2018.

Após a despedida ao Presidente da Junta dirigi-me para a estrada nacional N362 que divide a
freguesia ao meio, conhecida como a Rua Principal (Figura 31).

Figura 31 – Mapa com a identificação da Junta de Freguesia de Serro Ventoso e da estrada nacional N362. Fonte:
GoogleMaps

Devido às condições climatéricas que se faziam sentir (aguaceiros), não me foi possível
encontrar populares na rua. Decidi então ir ao encontro de um estabelecimento comercial, onde
foram realizadas três entrevistas.
Seguidamente serão apresentados os intervenientes, bem como aplicada uma descrição
alfanumérica como identificador dos intervenientes (Quadro 11).
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Entrevistas
Proprietário de um estabelecimento comercial (Entrevistado 1 – E1)
Empregado de uma empresa que fornece maquinaria para as explorações (Entrevistado 2 – E2)
Funcionário de uma das Pedreiras da Freguesia (Entrevistado 3 – E3)
Quadro 11 – Identificação dos intervenientes das entrevistas realizadas no estabelecimento comercial.

A primeira entrevista teve início as 11:04 da manhã, tendo terminado a terceira por volta das
11:30, em média cada entrevista durou 5 minutos. Durante estas entrevistas foram colocadas
quatro questões.
As perguntas colocadas, bem como as respostas dadas por cada um dos intervenientes, serão
apresentadas seguidamente (Quadro 12).

Questões

Respostas

1. Como habitante da freguesia, onde se

E1:

O

proprietário

do

estabelecimento

encontram várias Pedreiras, quais

comercial, foi claro na sua resposta não tem

são as suas maiores preocupações?

preocupações enquanto existirem Pedreiras,
teria

sim

caso

estas

fechassem,

pois

considera-as como uma mais valia para o seu
negócio e para a freguesia em geral.
E2: O empregado da empresa que fornece
maquinaria para as explorações, sendo um
rapaz com idade compreendida entre os 2030 anos, foi muito direto e disse que as
Pedreiras são uma mais valia, pois caso
estas

não

existissem

na

freguesia,

possivelmente a empresa onde trabalha não
existiria e teria que sair da terra onde nasceu.
As suas preocupações são muito idênticas à
do E1, pois caso as Pedreiras fechem ele
ficará sem trabalho possivelmente.
E3: O funcionário da Pedreira, homem na
faixa etária 45-50 anos, disse que a sua maior
preocupação se prendia sobretudo com o
mercado exterior, pois caso os países que
importam este tipo de materiais deixassem
de ter necessidade de o fazer o mercado teria
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Questões

Respostas
uma quebra, pois mais de 80% da produção
da sua pedreira é importada para países
exteriores principalmente a China.

2. Existe um bom entendimento entre a

Nesta pergunta todos os intervenientes

população no geral e a entidade

responderam

positivamente,

exploradora, sentem que cada vez

acrescentando mais declarações.

não

que existe um problema relacionado
com a exploração se falarem com a
administração da mesma, esta realiza
esforços para resolver a situação?
3. O que acha deste tipo de atividade
económica?

(A

nível

ambiental,

económico, social, etc.)

E1: A nível ambiental o proprietário do
estabelecimento diz que não tem qualquer
tipo de problema, pois as explorações ainda
ficam a distantes do centro populacional, a
nível económico e social referiu que era uma
atividade importante porque trazia mais
poder de compra à população, bem como
permitia que houvesse mais emprego na
freguesia.
E2: O empregado da empresa, afirmou que a
nível económico e social é uma atividade
bastante importante para a freguesia e que a
nível ambiental não tinha qualquer problema,
pois não sentia que esta pudesse influenciar
de forma negativa o ambiente.
E3: O funcionário da Pedreira, disse que a
nível ambiental não esta atividade não
apresentava perigo, pois devido a estarem
integrados numa área protegida tem que
respeitar normas mais rigorosas. A nível
económico e social na opinião dele as
pedreiras

são

uma

mais

valia,

pois

diretamente são as Pedreiras que lhe
possibilitam estar empregado e possuir poder
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Questões

Respostas
económico, o que acabou por permitir ficar
junto aos seus familiares e amigos.

4. Em

relação

a

outras

atividades

económicas existentes na Freguesia,

Todos

os

intervenientes

responderam

positivamente.

sente que a continuidade destas está
dependente de alguma forma da

O E1, disse que uma grande maioria dos

exploração dos calcários?

seus clientes trabalham ou têm algum familiar
a trabalhar nas Pedreiras, e que isso acaba
por formar um ciclo económico.
Em relação ao E2 este afirmou que mais de
90% do material vendido é para explorações
da Freguesia ou à sua volta, por essa mesma
razão se as Pedreiras não existissem o
mercado seria muito menor, além de poder
colocar em risco a sobrevivência da própria
empresa.
O E3, afirmou que se não fossem as
explorações a freguesia não teria os espaços
comerciais que têm atualmente.

Quadro 12 – Entrevistas realizadas a habitantes da Freguesia de Serro Ventoso.

Concluídas estas três entrevistas, foi realizada uma quarta entrevista a um motorista de camiões
que realiza o transporte de blocos de pedra.

Questões

Respostas

1. Qual é o seu sector de atividade

Transportes.

profissional?
2. Transporta alguma matéria que seja
explorada

nas

pedreiras

da

freguesia?

Sim. Efetua o transporte de blocos de pedra,
maioritariamente com destino ao mercado
chinês, representando quase 90% do material
produzido.

3. O que acha deste tipo de atividade

Prontamente, o motorista me respondeu que

económica, de uma forma geral

o impacto era positivo, pois caso não

pensa que esta atividade têm um

existissem estas atividades económicas na
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Questões

Respostas

impacto mais positivo ou negativo

zona, não haveria nada na zona que

para a freguesia?

permitisse as pessoas trabalharem, pois, a
maioria dos postos de trabalho que existem
na zona estão diretamente ou indiretamente
ligados às Pedreiras. A não existência destas
atividades ou o fecho das mesmas poderia
levar a um “descalabro total”, além de
considerar que não existem outros meios de
subsistência, visto que a agricultora é
bastante fraca naquela zona e as restantes
áreas que existem não têm grande valor.
Terminando a pergunta com a seguinte frase
“diretamente ou indiretamente, aqui vivesse
da pedra”.

Quadro 13 – Entrevista realizada a um motorista de blocos de pedra explorados na Freguesia.

5.3.4. Reflexões em torno dos contributos recolhidos com o trabalho
de campo
Analisando as entrevistas realizadas, de uma forma geral, tanto o Presidente da Junta de
Freguesia de Serro Ventoso, bem como a população que foi contactada na freguesia, e que
diretamente ou indiretamente estão ligados à atividade de exploração de pedra, possuem uma
opinião positiva sobre as pedreiras considerando-as uma mais valia para o Desenvolvimento
Local, não apresentando nenhuma objeção a existência das mesmas. Além disso, partilham a
opinião que a não existência ou encerramento das mesmas poderia ser um grave problema para
a freguesia e para a sustentabilidade económica e social da mesma.
Tendo em conta o relatório da revisão do PDM de Porto de Mós, foi detetado na avaliação do
mesmo que os espaços de indústria extrativa dentro do PNSAC aumentaram, bem como os
pedidos de ampliação das explorações de inertes em atividade.
Relativamente às áreas de exploração estas são definidas no PDM e POPNSAC. O PDM integra
no seu relatório as interdições referenciadas no POPNSAC relativamente às explorações de
massas minerais, como por exemplo no caso de algum empresário pretender uma autorização
de ampliação para a sua área de exploração, e esta esteja dentro de uma Área de Proteção
Parcial II, terá que primeiro garantir a recuperação da área degrada da mesma exploração com
o dobro da dimensão que pretende para a ampliar.
Conclui-se, desta forma, que a freguesia escolhida para caso de estudo, bem como a área
envolvente encontra-se muito dependente da atividade de exploração de Pedra, considerando
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esta uma mais valia para o território e o desenvolvimento da mesma estando essa atividade, na
perspetiva dos entrevistados. Em relação aos IGT em vigor, durante a minha viagem até ao local,
bem como durante o reconhecimento da freguesia, as Pedreiras acabam por passar um pouco
despercebidas sendo só visíveis em certos locais, o que permite aferir que estes se encontram
bem enquadrados no território em estudo. Contudo as atividades indiretamente ligadas à
exploração como a indústria transformadora ou de venda de materiais explorados são bem mais
notórias no território.
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Capítulo 6. Conclusões
A incerteza sobre os desafios que os Territórios da Pedra representam para o planeamento e
desenvolvimento do território, levou-nos a questionar se” Será que é possível compatibilizar a
atividade extrativa de massas minerais com o Desenvolvimento Local, quer isto dizer, será que
as Pedreiras são uma mais valia para os territórios onde se inserem?”. Para esta questão central
teve-se em consideração as dinâmicas, as oportunidades e as problemáticas territoriais que as
Pedreiras apresentam no Território.
Da análise efetuada ao longo deste estudo resultou o reconhecimento da importância das
explorações de massas minerais para o desenvolvimento económico e social dos territórios onde
se inserem, porém nem sempre a exploração de recursos e a sua exportação são consideradas
uma mais-valia para o crescimento económico de um país, principalmente quando se verifica
que este possui uma economia e política “fraca”, como Sanches e Warner, 1995, Badeeb et al,
2017 mostraram.
Em Portugal, esta atividade tem assumindo um papel importante na economia local, regional e
sub-regional, criando emprego de forma direta e indireta, o que gera dinâmicas de consumo,
permitindo que a economia se movimente. O mesmo foi constatado na área em estudo, através
das entrevistas realizadas, que referenciavam as Pedreiras como importantes atividades para a
economia local.
Também foi possível verificar que o mercado de exportação de recursos minerais em Portugal é
um mercado que gera lucros, mesmo aquando ocorreram as crises económicas (2008 e 2011),
visto que o mercado exportador conseguiu ter ganhos superiores aos seus gastos no que diz
respeito ao mercado importador no mesmo sector.
Relativamente à localização das massas minerais, esta está diretamente ligada à geologia do
território, logo é fundamental que se possa reconhecer no território uma reflexão estratégica, de
modo a que os locais que acolham as explorações de massas minerais apresentem um
desenvolvimento sustentável que permita a compatibilização da atividade extrativa com a
preservação ambiental, bem como outras atividades económicas como, por exemplo, o turismo,
para que o setor extrativo não seja estrangulado pelos outros setores.
Tendo em conta o ambiente, é sabido que pela natureza da indústria extrativa é evidente que
esta cria um certo número de impactes durante a sua atividade, bem como após o seu
encerramento, por esta mesma razão é importante que a exploração ocorra de uma forma
equilibrada e sejam tomadas medidas ambientais durante a o desenvolvimento da mesma, bem
como após o seu fecho. Contudo, estes permanecem na sua maioria restritos ao local da
atividade não tendo um efeito global para além das zonas envolventes.
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Todavia, quando as atividades extrativas são encerradas é necessário que sejam tomadas
estratégias de reconversão ou requalificação. A esse respeito a legislação portuguesa já exige a
obrigatoriedade da existência de um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
que deve estar contido nos Planos de Pedreira ou de Mina, para que ao encerramento da
exploração sejam minimizados os efeitos negativos no solo e na paisagem, através da reversão
do processo de degradação criado com a exploração, ou através da requalificação do espaço
afetado criando outros usos ou funções como forma de responder a uma necessidade regional
ou local.
Em relação às orientações legais as Pedreiras são reguladas pelo DL n.º 340/2007, de 12 de
outubro, que tem como objetivo tornar “possível o necessário equilíbrio entre os interesses
públicos do desenvolvimento económico, por um lado, e da proteção do ambiente, por outro.”
Este tenta salvaguardar a existência de diferentes tipos de atividades e usos de solos próximo a
uma pedreira, contudo esta não se sobrepõe as condicionantes de ordenamento e de ambiente.
Desta forma, o aproveitamento de um recurso está condicionado à superação ou
condicionamento de algumas limitações de âmbito técnico.
No que diz respeito, às relações/conflitos que envolvem as explorações de massas minerais, o
planeamento exerce um poder importante, entre esta e outras atividades, pois permite minimizar
os conflitos, apresentando em planta as áreas suscetíveis de serem exploradas, as
condicionantes e as restrições existentes no território.
O caso de estudo abordou a AIE do Codaçal, onde se verificou a existência de algumas
explorações de massas minerais em atividade.
Neste caso de estudo, foram analisados os IGT do Parque Natural da Serra de Aires e
Candeeiros, o POPNSAC, o PDM do município de Porto de Mós e o PIER do Codaçal, que é
uma modalidade do PP. Tendo em conta estes IGT, foi possível verificar que existe uma
integração das medidas dos Planos de hierarquia superior nos Planos de hierarquia inferior,
existindo conformidade entre estes.
A AIE do Codaçal aparece identificada nas cartas de ordenamento do POPNSAC e do PDM de
Porte do Mós. Em relação aos regulamentos destes dois IGT para esta área, são definidas
medidas idênticas ao que se refere à exploração, ampliação e recuperação paisagística da área
em estudo, o que vai de encontro com o que foi referido no paragrafo anterior. Relativamente às
condicionantes, a REN abrange toda a área em estudo, proibindo a instalação ou ampliação de
pedreiras nas áreas com risco de erosão, na restante área que engloba a REN, a atividade de
exploração de massas minerais rege-se pelo disposto no PDM de Porto de Mós, não havendo
nenhuma outra limitação imposta pela REN.
Através das entrevistas realizadas foi possível obter uma visão mais social sobre a temática em
estudo, tendo verificado que a freguesia de Serro Ventoso, bem como a área envolvente
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encontram-se dependentes da atividade de exploração de Pedra, considerando esta uma mais
valia para o território e o desenvolvimento da mesma.
Relativamente à questão colocada:” Será que é possível compatibilizar a atividade extrativa de
massas minerais com o Desenvolvimento Local, quer isto dizer, será que as Pedreiras são uma
mais valia para os territórios onde se inserem?”, poderei dizer que de uma forma geral sim,
considerando os dados recolhidos a nível económico (emprego e exportações) e pela análise
obtida durante a visita à Freguesia de Serro Ventoso, contudo é necessário ter em conta também
os impactos que este tipo de atividade causam no território.
Porém seria necessário observar um número maior de freguesias ou concelhos que abrangem
áreas que contenham Pedreiras, para que existissem mais dados e a análise fosse mais
abrangente.
Apesar dos objetivos específicos estabelecidos no início da dissertação terem sido alcançados,
bem como o objetivo geral, que identificou as questões ambientais como o maior desafio que os
Territórios da Pedra representa para o planeamento e desenvolvimento. Há que assumir as
limitações e dificuldades sentidas durante a realização desta dissertação, nomeadamente: a
ligeireza com que se tratou alguns subcapítulos, tendo a noção que seria necessário um
aprofundamento mais profundo dos mesmos; a dificuldade na obtenção de dados mais
específicos e recentes, que poderiam ser importantes para a contextualização mais fidedigna da
atividade de exploração de massas minerais e o seu impacto no desenvolvimento do território; e
a minha falta de tempo por motivos profissionais, o que não me permitiu realizar uma pesquisa
mais profunda, bem como entrevistas a outros observadores privilegiados.
Finaliza-se esta dissertação com a ideia que os Territórios da Pedra podem e devem ser
observados como potenciais oportunidades para o Desenvolvimento Local, tendo sempre
presente as indicações dos IGT que englobem essas áreas, seria também importante e até
necessário existir um diálogo mais interventivo sobre o ponto de vista ambiental, social e do
planeamento territorial entre os empresários, a população e o corpo governamental, de modo a
corrigir e até melhorar as relações entre as explorações de massas minerais e os territórios que
as enquadram.
Este documento pretende analisar os territórios que incluem as pedreiras, caracterizando estas
como atividade económica tendo em conta as condicionantes do planeamento e do meio
envolvente.

77

Capítulo 7. Bibliografia
7.1.

Bibliografia técnica e científica

Ambidelta -Ambiente e Paisagem. AMBIDELTA. [Online]
<http://ambidelta.datagen.eu/index.php?it=243&sit=229&img_esc=0&l=0> [Acedido a
9 de abril de 2018]
APA - Domínio Público Hídrico (DPH). [Online].
<https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=1076> [Acedido a 10 de
dezembro de 2017]
APA. Nota Técnica para avaliação do factor ambiental Ruído em AIA de Pedreiras e
Minas a céu aberto. (2010). [Online]
<https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/NotasTecnicas_EstudosReferencia/NotaTecnica_Ruido_
A IA_Pedreiras_Dezembro_2010.pdf> [Acedido a 1 de novembro de 2017]
BacciI, Denise de La Corte; LANDIM, Paulo Milton Barbosa; ESTON, Sérgio Médici.
(2006) Aspectos e impactos ambientais de pedreira em área urbana. Rev. Esc. Minas.,
Ouro Preto, v. 59, n. 1. [Online] <http://www.scielo.br> [Acedido a 7 outubro de 2017].
Badeeb, R., Lean, H. and Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse
thesis: A critical literature survey. Resources Policy, 51, pp.123-134.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.10.015>
Bastos, M., & Silva, I. Restauração, Reabilitação e Reconversão na Recuperação
Paisagística de Minas e Pedreiras. [Online]
<http://visaconsultores.com/pdf/ANIET_2006_MBIS_artigo.pdf> [Acedido a 30 de outubro de
2017]
CCDRC (2016). Plano de Pormenor (PP). [Online].
<http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=158> [Acedido a
27 de novembro de 2017]
CCDRC. (2011). A Rede Natura 2000. [Online]
<http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1708:aredenatura2000&cati
d=695&Itemid=327&showall=1&limitstart> [Acedido a 27 de novembro de 2017]
CYPHER, J. Neoextraccionismo y primarización: términos de intercambio em América
del Sur. In: GIRÓN, A. (Coord.) Democracia, financiarización y neoextraccionismo
ante los desafios de la indústrialización y el mercado de trabajo. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas,
2014. p.117-41.
DGEG, (2016), Boletim de Minas, Vol.51, Direção Geral de Energia e Geologia [Online]
<http://www.dgeg.gov.pt/>, [Acedido a 16 março de 2017].
DGEG, Política dos Recursos Geológicos – Massas Minerais (Pedreiras), Direcção Geral
de Energia e Geologia. [Online]

78

<http://www.dgeg.pt/pagina.aspx?js=0&codigono=78047805AAAAAAAAAAAAAAAA>, [Acedido a 16
março de 2017].
DGEG. Guião das Pedreiras. [Online]
<http://www.dgeg.gov.pt/wwwbase/wwwinclude/ficheiro.aspx?tipo=1&id=39875> [Acedido a 20 de
outubro de 2017]
DGPC | Pesquisa Geral. [ONLINE]
<http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-emviasdeclassificacao/geral/result/?name=+&situation=321895&catprot=&invtema=&type=322684&concelh
o=&re cords=100> [Acedido 27 de novembro de 2017]

Direcção-Geral do Território – Domínio Hidríco. [Online]
<http://www.dgterritorio.pt/legislacao/ordenamento_e_cidades/restricoes_de_utilidade_publica/domini
o_hi drico_4/> [Acedido a 10 de dezembro de 2017]
F. Brodkom (2000). As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um Guia
de
Referência. Divisão de Minas e Pedreiras do Instituto Geológico e Mineiro.Versão
[Online] <http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/praticas_ambientais/texto>
[Acedido a 7 outubro de 2017].
Falé, P., Henriques, P., C. Midões, C. & Carvalho, J. (2006). O Reordenamento da
Actividade
Extractiva como Instrumento para o Planeamento Regional: Vila Viçosa, Portugal. INETI
– Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação/ Departamento de
Prospecção de Rochas e Minerais Não Metálicos
Ferranti, D. de et al. From natural resources to the knowledge economy. Washington,
D.C.: The World Bank, 2002. (World Bank Latin American and Caribbean Studies).
Ferreira, S., Aurélio, J.; Mota, A.C.; Silva, F.P.; Silva, J. Estudo do Impacte Ambiental da
Exploração de Pedreiras no Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros. [Online]
<https://mesozoico.wordpress.com/2009/05/13/estudo-do-impacte-ambiental-da-exploracao-depedreirasno-parque-natural-das-serras-d%E2%80%99aire-e-candeeiros/> [Acedido a 16 de outubro
de 2017]
Haley, B. The staple theory and the carbono trap. In: STAMFORD, J. (Ed.) The Staples
Theory @50: reflections on the lasting significance of Mel Watkins' "a staple theory of
economic growth". S. l.: Canadian Centre for Policy Alternatives. 2014. p.75-9.
ICNF (2004). PNSAC 25 Anos. [Online] <http://www2.icnf.pt/portal/ap/resource/ap/pnsac/25anospnsac.> [Acedido a 23 de janeiro de 2018]
ICNF (março de 2007). Revisão do POPNSAC. Relatório de Caracterização e Diagnóstico.
[Online]
<http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/poap/popnsac/resource/relatorios/relatcarat>
[Acedido a 23 de janeiro de 2018]

79

ICNF. Classificação | Caracterização. [Online] <http://www2.icnf.pt/portal/ap/pnat/pnsac/classcarac> [Acedido a 22 de janeiro de 2018]
ICNF. POAP - Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas. [Online]
<http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/poap> [Acedido a 27 de novembro de
2017]
ITLabs, 2. Sustentabilidade | SOLANCIS. [Online]
<http://www.solancis.com/pt/empresa/sustentabilidade> [Acedido a 23 de janeiro de 2018]
LNEG [online], Investigação para a Sustentabilidade, Recursos Endógenos, Recursos
Geológicos, < http://www.lneg.pt/iedt/areas/6/temas/6>, [Acedido a 10 de junho 2017]
LNEG. Carvalho, J. (2010). Recursos Minerais: O potencial de Portugal, Portugal Mineral
Potencial. [Online] < http://www.lneg.pt/download/1980> [Acedidoa 7 julho de 2017].
LNEG. Pereira, S. (23 de fevereiro de 2010), Iniciativa matérias primas: Rumo ao
fornecimento seguro e à gestão sustentável dos recursos europeus, apresentação:
“Recursos Geológicos no
Ordenamento do Território, aspectos legislativos/regulamentares” [Online]
<http://www.lneg.pt/download/1982> [Acedido a 15 de abril 2018]
Lucas, A. (2007, julho). Além Mar - A maldição dos recursos: Riqueza que gera pobreza
[Online] < http://www.alemmar.org/cgibin/quickregister/scripts/redirect.cgi?redirect=EElFpFAZVZiiLuCGrM> [Acedido a 11 de
julho de 2017]
Martins, L. (2012). Recursos Minerais de Portugal. [Online]
<http://www.associacaodpga.org/vi_alen_alg_moura_files/Res_Recursos_geologicos_LPMartins.pdf>
[Acedido a 7 de outubro de 2017].
Município de Porto de Mós (janeiro de 2015). Relatório Avaliação do nível de execução
do PDM em vigor. [Online] < http://www.municipioportodemos.pt/userfiles/File/Comunicacao/2015/SIG/Relatorio_de_Avaliacao_da_Execucao_do_PDM_em
_vigor.pdf> [Acedido a 25 de abril de 2018]

Município de Porto de Mós. Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. [Online]
<http://www.municipio-portodemos.pt/page.aspx?id=183> [Acedido a 23 de janeiro de 2018]
Observatório sobre a crises e alternativas. (2013). A Anatomia da Crise: identificar os
problemas para construir as alternativas. Centro de Estudos Sociais – Laboratório
Associado,
Universidade de Coimbra. [Online]
<http://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/Relatorio_Anatomia_Crise_final__.pdf> [Acedido a 23 de
janeiro de 2018]
Oliveira, J. (2011). “Explorações a Céu Aberto Novos desenvolvimentos” - Recuperação
Paisagística das Pedreiras do Outão. [Online]
<http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/recuperacaopaisagistica_joseoliveira714495069
4d a5b46ddb043.pdf> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]
Pedreiras inativas: do problema ao benefício | SOLANCIS. (2016). [Online]
80

<http://www.solancis.com/pt/noticias/pedreiras-inativas-do-problema-ao-beneficio> [Acedido a 17 de
janeiro de 2018]
PIER Codaçal. Relatório da 1º Fase - Caracterização da situação referência diagnóstico e
pré proposta de ordenamento. ASSIMAGRA. (20013). [Online]
<http://www.pxm.pt/assimagradownload/AIE-Codacal/PIER-AIE-Codacal.pdf> [Acedido a 23 de
janeiro de 2018]
PNSAC - Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. (2014). [Online]. <http://riomaiorcidadania.blogspot.pt/2014/10/pnsac-parque-natural-das-serras-de-aire.html> [Acedido a 23 de
janeiro de 2018]
PORDATA - Ambiente de Consulta. [Online]
<https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela> [Acedido a 17 de janeiro de
2018]
Ramos Gonçalves, A. (2011-2012). [Online]
<http://www.uc.pt/fluc/depgeo/Cadernos_Geografia/Numeros_publicados/CadGeo30_31/Eixo1_9 >
[Acedido a 8 de outubro de 2017].
Reigado, F. (2000). Desenvolvimento e Planejamento Regional – Uma abordagem
Sistemática. Lisboa. Estampa.
Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, [Online]
<http://www.roteirodeminas.pt/local.aspx?v=210b3138-ea5e-4f6c-b7a5-c92d47498042> [Acedido a
30 de abril 2018]
Sachs, J., Warner, A.M., 1995. “Natural Resources Abundance and economic growth”.
National bureau for Economic Research. NBER, (Working Paper 5398).
Sachs, J.D., Warner, A.M., 1999. The big push, natural resource booms and growth.
J.Dev. Econ. 59 (1), 43–76.
Sachs, J.D., Warner, A.M., 2001. The curse of natural resources. Eur. Econ. Rev. 45
(4),827– 838.
SNIRH > Grandes Números. [Online]
<http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=4&idItem=3&idISubtem=link4> [Acedido a 13 de
outubro de 2017]
Soares, M., II Congresso Internacional e VI Encontro Nacional de Riscos, Coimbra, maio
de
2010, Pedreiras Abandonadas Contributos para o seu Estudo, Auditório da
Reitoria Universidade de Coimbra [Online]
<https://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Documentacao/Congressos/Apresentacoes_IICI_VIENR/Pedreiras_Ab
a ndonadas_-_cOntributos_para_o_seu_estudo.pdf> [Acedido a 1 de novembro de 2017]
Turismo de Portugal -Visão Geral, [Online]
<http://www.turismodeportugal.pt/pt/turismo_portugal/visao_geral/paginas/default.aspx> [Acedido a
3 de abril 2018]

81

VISA Consultores. [Online] <http://visaconsultores.pt/servicos.php?cat=4&code=39> [Acedido a
20 de dezembro de 2017]

7.2.

Notícias jornalísticas

O MIRANTE (23.08.2006). As pegadas que acabaram com a pedreira do Galinha.
[Online]
<https://omirante.pt/semanario/2006-08-23/especial-pedreiras/2006-08-23-as-pegadas-queacabaramcom-a-pedreira-do-galinha> [Acedido a 10 de dezembro de 2017]
PÚBLICO (16.09.2009). Oliveira, M. (2009). Louçã sobrevoou a Arrábida para revelar
segredo escondido. [Online] <https://www.publico.pt/2009/09/16/jornal/louca-sobrevoou-aarrabida-para-revelarsegredo-escondido-17813883> [Acedido a 10 de dezembro de 2017]
JORNAL EXPRESSO (21.09.2010). Tomás, C. Arrábida esventrada. [Online]
<http://expresso.sapo.pt/dossies/dossies_ciencia/dossie_mes_do_ambiente_do_expresso/arrabidaesvent
rada=f604025> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]
PÚBLICO (09.02.2013). Lusa. Ambientalistas lamentam oportunidade perdida para
fechar pedreiras na Arrábida. [Online]
<https://www.publico.pt/2013/02/09/ecosfera/noticia/ambientalistaslamentam-oportunidade-perdidapara-fechar-pedreiras-na-arrabida-1583924> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]
PÚBLICO (05.05.2014). Soares, M. Candidatura da Arrábida à UNESCO caiu porque a
serra não é “única, nem excepcional”. [Online]
<https://www.publico.pt/2014/05/05/local/noticia/candidaturada-arrabida-a-unesco-caiu-porque-aserra-nao-e-unica-e-excepcional-1634721> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]
ESQUERDA (19.05.2015). Bloquistas querem travar atentados ambientais na Arrábida.
[Online]
<http://www.esquerda.net/artigo/bloquistas-querem-travar-atentados-ambientais-na-arrabida/37042>
[Acedido a 17 de janeiro de 2018]
ESQUERDA (30.09.2015). Bloco denuncia crime ambiental na Serra da Arrábida.
[Online]
<http://www.esquerda.net/artigo/bloco-denuncia-crime-ambiental-na-serra-da-arrabida/38939>
[Acedido a 17 de janeiro de 2018]
PÚBLICO (08.06.2016). Dias, C. Quercus quer a cimenteira Secil afastada da serra da
Arrábida. [Online] <https://www.publico.pt/2016/06/08/local/noticia/quercus-quer-a-cimenteirasecilafastada-da- de janeiro de serra-da-arrabida-1734516> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]
PÚBLICO (20.10.2016). Rito, F. (2016). Criticada pelas cicatrizes na Arrábida, a Secil
contrapõe com empregos e riqueza. [Online]
<https://www.publico.pt/2016/10/20/local/noticia/odiadapelas-cicatrizes-da-serra-da-arrabida-a-secilcontrapoe-com-empregos-e-riqueza-1748196> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]

82

TSF Rádio Notícias (12.12.2016). PSD pede dados sobre resíduos queimados em
cimenteira em Setúbal. [Online] <https://www.tsf.pt/sociedade/ambiente/interior/psd-pededados-sobre-sobreresiduos-queimados-em-cimenteira-em-setubal-5548418.html> [Acedido a 17 de
janeiro de 2018] OBSERVADOR (20.02.2017). Lusa. Coincineração de resíduos perigosos
em Outão começa a ser julgada a 20 de março. [Online]
<http://observador.pt/2017/02/20/coincineracao-de-residuosperigosos-em-outao-comeca-a-ser-julgadaa-20-de-marco/> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]
JORNAL DE LEIRIA (01.04.2017). Cruz, E. População contesta eventual expansão da
pedreira no Barrocal. [Online] <https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/populacao-contesta-eventualexpansao-dapedreira-no-barrocal-6195> [Acedido a 10 de dezembro de 2017]
JN (05.06.2017). Economia - JN. [Online] <https://www.jn.pt/economia/interior/sindicatodesconvocagreve-na-secil-apos-pre-acordo-para-aumentos-8536971.htm> [Acedido a 17 de janeiro
de 2018]
ROSTOS On-line (14.06.2017). Setúbal Praia da Figueirinha na Serra da Arrábida Hastear da bandeira azul 2017. [Online] <https://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=9005152>
[Acedido a 17 de janeiro de 2018]
DIÁRIO DA REGIÃO (06.07.2017). Secil alarga apoio a novas colectividades de Setúbal.
[Online] <https://www.diariodaregiao.pt/2017/07/06/secil-alarga-apoio-a-novas-colectividadesdesetubal/> [Acedido a 17 de janeiro de 2018]
RTP (16.08.2017) LUSA. Município da Batalha protege pedreiras que estiveram na
origem do
Mosteiro. [Online] <https://www.rtp.pt/noticias/cultura/municipio-da-batalha-protege-pedreirasqueestiveram-na-origem-do-mosteiro_n1021226> [Acedido a 10 de dezembro de 2017]
CM JORNAL (30.11.2017). Lusa. Pedreira em Guimarães condenada a coima de 48 mil
euros por poluir rio Ave. [Online]
<http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/20171130_2144_pedreira-emguimaraes-condenada-a-coimade-48-mil-euros-por-poluir-rio-ave> [Acedido a 10 de dezembro de 2017]

7.3.

Legislação consultada

Aviso nº 8894/2015 - Diário da República, 2.ª série — N.º 156 — 12 de agosto de 2015
(1º Revisão do PDM de Porto de Mós)
Decreto Regulamentar n.º 12/96, de 22 de outubro.
Decreto-Lei n.º 118/79, de 4 de maio.
Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro.
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro.
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho.
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
83

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro
Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho.Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro.
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio.
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março.
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março.
Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho.
Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro.
Diretiva Comunitária n.º 2003/10/CEE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 6 de
fevereiro.
Diretiva n.º 2000/60/CEE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 23 de outubro.
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Concelho, de 2 de abril.
Diretiva n.º 91/244/CEE, da Comissão, de 29 de junho.
Diretiva n.º 92/43/CEE, do Concelho, de 21 de maio.
Diretiva n.º 94/24/CEE, do Concelho, de 8 de junho.
Diretiva n.º 97/62/CEE, do Concelho, de 27 de setembro.
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Lei n.º 31/2014, de 30 de maio.
Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.
Lei n.º 58/2005, de 20 de dezembro.
Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto.
Resolução n.º 57/2010, de 12 agosto (Regulamento do POPNSAC).

84

ANEXOS

85

ANEXO I – Exemplo de inquéritos realizados aos Empresários
As empresas extrativas que aderirem a esta iniciativa, terão acesso ao seguinte:
Acompanhamento atualizado do Plano de Pormenor e do Projeto Integrado;
Participação através do fornecimento de informações e de dados das suas áreas arrendadas ou
pedreiras, bem como da visão para o futuro da área;
Participação através da contribuição para a estratégia de lavra e de recuperação para as suas
áreas ou pedreiras;
Estudo pormenorizado das áreas ou pedreiras com vista à sua classificação em termos de
ordenamento
Obtenção da compatibilidade da(s) sua(s) área(s) com a REN (após obtenção da Declaração de
Interesse Municipal);
Obtenção de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que dispensa a necessidade de elaborar
um Estudo de Impacte Ambiental para a(s) sua(s) pedreira(s);
Obtenção do Projeto Integrado e do EIA para a(s) sua(s) área(s) em formato digital, de forma a
poder instruir o seu licenciamento autónomo;
Obtenção de cartografia específica das suas áreas ou pedreiras, designadamente o levantamento
topográfico e o plano de lavra integrado;
Participação na definição da estratégia de gestão dos resíduos (escombros) gerados pelas
pedreiras;
Participação na definição da gestão de acessos nos núcleos.

Técnico Responsável pelo inquérito:
Data da visita:
Interlocutores:

EMPRESA:
MORADA:
PESSOA RESPONSÁVEL PELO CONTATO:
CONTATOS:
TEL:

FAX:

E-MAIL:

N.º PEDREIRAS:
TIPOLOGIA:
UNIDADE TRANSFORMADORA: SIM 

NÃO: 

SE SIM QUAL A SUA LOCALIZAÇÃO:

86

CONSUMIDORES DO PRODUTO
EXPORTAÇÃO (%) MERCADO NACIONAL (% E LOCALIDADES) -

PRINCIPAIS CLIENTES

PEDREIRA
Pedreira
AIE:

CODAÇAL

Tipologia (bloco, calçada, laje):
Nome da Pedreira:
Situação administrativa da pedreira (licença, art.º 5º outra)
Limite área licenciada ___________________

N.º de licença
Entidade licenciadora
Área intervencionada
Cota piso base de exploração
Área de ampliação/propriedade
Notas:
Obter cópia do desenho da configuração final e da solução de recuperação prevista (pode ser
fotografias)
Observações
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Orto com localização da pedreira (Marcar no terreno acesso)

Ver formato papel
Levantamento topográfico da pedreira

Ver formato papel
Projetos/Estudos
Plano de Pedreira (adaptação, trienal)
EIA, outros estudos ou diagnósticos ambientais
Projetos acessórios
Transformação do material explorado
Acesso e envolvente (marcar acesso no orto)
Acesso à pedreira e percurso de camiões para escoamento dos materiais/quantos camiões

povoações / habitações no acesso
povoações na envolvente/ habitações mais próximas
Cadastro
 Terrenos alugados

 Terrenos próprios

ou

Proprietário

Litótipo
Tipos de materiais a explorar:
Designações comerciais:
Verificar do conhecimento do recurso (quantidade/qualidade). Há Sondagens?
O material está homologado/certificado
Produção
Produção média:
Exporta quanto:

t/mês;
m3/mês;

m3/mês;

t/ano;

m3/ano

m3/ano

Valor das exportações:
Rejeitados
Quantidade de rejeitados:
Destino dos rejeitados:

%;

kg/t

Recuperação Paisagística:
Subproduto:
O material está homologado/certificado
Escombreiras (Marcar no orto)
Tem escombreira:

Sim 

Não 

Localização (dentro ou fora da área da pedreira):
Comunitária?: _____

Se sim quantas empresas depositam nessa escombreira:

Localização:
Horário de trabalho
Meses de trabalho por ano:

meses; Quais:

Período semanal de trabalho:

dias;Sábados?

Horário diário de trabalho: início:

h,

final:

h

Água
Abastecimento de água:  Captação por furos; N.º

furos

Localização do furo:


m3/mês

Câmara Municipal; Consumo:

Existem descargas de água, com ou sem tratamento (licenças)
Águas residuais indústriais
Existem bacias de decantação, prensa de lamas (licenças)
Esgoto
Sistema de esgoto:  Fossas sépticas; N.º:

 Esgoto municipal

Biológica. Não é estanque.
Localização:
Eletricidade
Fornecimento de eletricidade:


EDP : PT []

Geradores; N.º

geradores

kVA; Consumo:

kWh/mês

Localização:
Combustíveis
Consumo de combustíveis:
Outros :

Gasóleo

l/ano; GPL

l/ano

/ano

Existe depósito de combustível:
Se sim, existe separador de hidrocarbonetos
Óleos
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Local de guarda de óleos novos e usados (bacia de retenção)
Instalações socias e de apoio
escritórios;
sala de refeição
estojo de primeiros socorros;
oficina

balneários;
vestiários;
sanitários;
báscula;
reservatórios de combustível
outro:

monofio;

Equipamentos
Retroescavadoras:
; Pás carregadoras:
; Escavadoras giratórias:
; Dumper
Camiões:
; Perfuradora (Wagon-drill):
;
fio diamantado
Outros:

;Serrote

Funcionários
superiores (engenheiros, geólogos);
encarregados;
técnicos (topógrafos, desenhadores);
administrativos;
operários
operários de manutenção;
quais:

Dirigentes;

de
condutores; outros

pedreira;

Explosivos
Utiliza explosivos:

Sim 

Não 

Se sim responda a:
Tipo de explosivos:
Associado a que operação:
Quantidade mensal:
Pegas de Fogo:

Número de pegas de fogo por mês :

pegas

SOCIO-ECONOMIA
A empresa dá contribuições (entre outras formas de mecenato) o município, associações religiosas,
desportivas, educativas
Dos trabalhadores da pedreira/empresa quantos pertencem freguesia/concelho e aos concelhos
vizinhos
Quantos trabalhadores possui? Evolução nos últimos três anos (aumentou, estagnou ou diminuiu?

Existe dificuldade no recrutamento de recursos humanos?
Tem de recorrer a imigrantes? Se sim porquê (qualificações, remunerações, …)?
Utiliza serviços/actividades do Concelho ou dos concelhos vizinhos (restauração, contabilidades,
transportadoras, manutenção, …)? Se não porquê?
Como classificação a relação com as autarquias (Câmara Municipal e freguesia)? Porquê?
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Existem reclamações (ruído, qualidade do ar, vibrações, etc). Se sim, de quem

Acha que a sua actividade pode inibir o aparecimento ou o desenvolvimento de outras por exemplo o
turismo?

VIABILIDADE
Como vê o futuro da empresa? E desta pedreira?

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

,

de

de 20__
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