Sumário Executivo do (RECAPE)
“PEDREIRA VALE DO MAR”
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1 INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumario Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental
do Projeto de Execução (RECAPE) da Pedreira de Calcário Ornamental, denominada “Vale do
Mar”.
O projeto da Pedreira “Vale do Mar”. consiste na exploração de uma Pedreira de Calcário
Ornamental, com uma área de 65 971 m2 localizada no distrito e concelho de Santarém,
Freguesia de Alcanede.
O proponente do projeto da pedreira, denominada “Pedreira Vale do Mar”, é a empresa
“Solancis, S.A.”, com sede no Casal do Carvalho, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça e
distrito de Leiria.
Nos termos da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril o Sumario Executivo é a peça que sintetiza
os aspetos mais relevantes do RECAP da referida pedreira.
O RECAP foi elaborado pela “Workview – Unipessoal, Lda.”, que realizou igualmente, em fase
anterior o Estudo de Impacte da “Pedreira Vale do Mar”

2 ANTECEDENTES
Em novembro de 2010, a empresa Crol – Catarinos Rochas Ornamentais, Lda., solicitou para a
área em análise um pedido de parecer de localização nos termos do artigo 9.º, do Decreto-Lei
n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, sendo
que à data o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade I.P (ICNB), atual ICNF,
emitiu parecer favorável ao referido pedido (Anexo n.º I).
Em novembro de 2011, é emitida pela Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo
uma licença de pesquisa de calcários, nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de
6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, para a área em apreço.
(Anexo n.º II).
Em março de 2012, o Cevalor – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das
Rochas Ornamentais e Industrias realizou duas sondagens, concluindo-se que ambas as
sondagens apresentavam potencial ornamental e ambas eram constituídas pela variedade Moca
Creme.
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Em janeiro de 2013, a Crol – Catarinos Rochas Ornamentais, Lda. cedeu o direito de exploração
da pedreira à “Solancis, S.A.”
Em fevereiro de 2013, a “Solancis, S.A.” assinou um contrato de concessão de exploração com a
Assembleia de Compartes dos Baldios de Vale da Trave, Casal de Além, Covão dos Porcos e Vale
do Mar.
Em setembro de 2013, a “Solancis, S.A” efetuou um pedido de parecer prévio ao ICNF
(Instituto da Conservação da Natureza e Florestas) em relação à legitimidade das áreas de
proteção complementar.
Em 14 de novembro de 2013, o ICNF emitiu parecer favorável condicionado ao supra referido
pedido de parecer prévio.
Em 06 de fevereiro de 2015, foi emitido no âmbito de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) a
proposta de Declaração de Impacte Ambiental, bem como o PARCER DA Comissão de Avaliação
e o relatório de consulta publica.
Em fevereiro de 2015, foi emitida uma declaração de impacte ambiental com decisão favorável
condicionada.

3 BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Sumario Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução diz
respeito a Pedreira de Calcário Ornamental, denominada “Pedreira Vale do Mar”.
A área a licenciar é de 65 971 m2 e localiza-se no Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros
(PNSAC), que por sua vez, está inserido no Sitio PTCON0015 “Serras de Aire e Candeeiros”,
sendo o local considerado como Área Sensível, de acordo com o preceituado na alínea a) do
artigo 2º, do Decreto – Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
A “Pedreira Vale do Mar” localiza-se na freguesia de Alcanede, concelho e distrito de Santarém
(Figura n.º1 e Planta 1).
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A localização desta pedreira está indicada no extrato da Carta Militar de Portugal nº 328 à
escala 1:25 000 (Figura n.º1), e na folha 27-C da Carta Geológica de Portugal.

Figura n.º 1: Enquadramento geográfico da pedreira na freguesia de Alcanede e concelho de Santarém

Página 4 de 9

Figura n.º 2: Extrato da carta militar de Portugal nº 328, com a localização da “Pedreira Vale do Mar”, à
escala 1/25 000

A área total da pedreira é de 65 971 m2 e a área de defesa é de 10 331 m2
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4 CONFORMIDADE COM A DIA
Não foram efetuadas alterações ao projeto, mantendo-se as opções apresentadas em sede de
estudo prévio.
No RECAP foi efetuada uma comparação entre as opções expressas no projeto de execução e
as medidas exigidas pela DIA. Desta forma foi verificada a conformidade com a DIA de todas as
medidas de minimização presentes no projeto de execução.
As medidas constantes da DIA, estão presentes no Plano de Pedreira (PP), nomeadamente no
Plano de Lavra (PL) e Plano Ambiental de Recuperação Paisagística Medidas de Minimização
Apresentam-se na tabela abaixo as medidas de minimização a implementar na “Pedreira Vale
do Mar”
Medidas para a fase de exploração
Medidas de Minimização
FE1.Efetuar acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial das fases de desmatação e decapagem superficial do terreno e
de todas as etapas de exploração que consistem na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento, e depósito de inertes), até se
atingirem níveis arqueologicamente estéreis. O acompanhamento deverá realizar-se também na zona de instalações auxiliares, zonas de stock e
no caso de ser necessário proceder à abertura de novos caminhos
Estas ações deveram ser concentradas num único momento, se possível, pois não se justifica a presença permanente de um arqueólogo na fase
de exploração.
FE2. Os trabalhos de prospeção/acompanhamento arqueológico devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes, por um
arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pela DGPC e com experiência em trabalhos espelo-arqueologicoa.
FE3. Efetuar prospeção arqueológica sistemática do terreno, após a desmatação superficial, das áreas de incidência do projeto, de forma a
colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, bem como as áreas de depósitos temporários e empréstimos de
inertes.
FE4. O arqueólogo responsável pelo acompanhamento da obra, deverá ainda realizar a prospeção arqueológica das zonas destinadas a áreas de
depósito, acessos e outras áreas, caso estas não se integrem na área a licenciar ou tivessem anteriormente apresentado viabilidade reduzida ou
nula.
FE5. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar
de imediato à DGPC as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar. Se a
destruição de um sitio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável, deverá ficar expressamente
garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.
FE6. Sinalização e vedação permanente da ocorrência patrimonial n.º 2 Vale do Mar 2, bem como as que possam surgir durante os trabalhos e
que se situem a menos de 50 m da frente de exploração e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto
FE7. Ocorrência patrimonial n.º 1 Vale do Mar 1: realização de memoria descritiva e registo topográfico e fotográfico para memoria futura.
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FE8.Realização de monitorização da lavra com uma periodicidade mínima de duas vezes por ano com o objetivo de avaliar a existência de
cavidades cársicas com eventuais vestígios antrópicos. Estas ações devem ser executadas por arqueólogo com experiência em trabalho espelhoarqueológicos.
FE9.Se no decorrer da exploração da pedreira forem identificadas cavidades cársicas, o proponente fica obrigado a comunicar à tutela do
Património Arqueológico essas ocorrências, de forma a poder avaliar-se o seu interesse espelho- arqueológico
FE10. Realizar todos os trabalhos de movimentação de terras nas alturas de menor pluviosidade.
FE11.Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias e garantir a sua recuperação logo que possível.
FE12. Gerir adequadamente as pargas que alberguem os solos de cobertura decapados nas fases preparatórias dos trabalhos de extração.
FE13.Nas frentes em que se efetua a extração dos materiais, deve ser garantida a estabilidade de um desmonte com as dimensões e
metodologias de exploração definidas em estudo geotécnico próprio. O avanço da lavra deve ser desenvolvido em função da orientação da
fratura de modo a garantir maior estabilidade do maciço.
FE14. Os depósitos de materiais devem ter uma dimensão adequada, com declives pouco acentuados e um sistema de drenagem, de modo a
evitar a ocorrência de fenómenos erosivos
FE15. Os materiais sobrantes que resultam da exploração da pedreira, designadamente terras vegetais e materiais estreis, deverão ser
reutilizados na recuperação paisagística da pedreira ou comercializados como subprodutos.
FE16. As frentes de exploração que sejam postas a descoberto deverão ser sujeitas a uma avaliação geológica por técnicos habilitados para o
efeito de modo a identificar eventuais elementos geológicos que possam constituir valores geológicos com interesse patrimonial. O
procedimento a dotar, deverá apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.
FE17. Apesar de estar prevista a utilização de explosivos, salienta-se que este método não deverá ser utilizado em nenhuma circunstancia sob
pena de afetação da estabilidade dos valores geológicos reconhecidos nas vizinhanças da área do projeto.
FE18. Comunicar à APA/ARHTO a ocorrência de singularidades cársicas sempre que estas ocorram, por forma a identificar possíveis fontes de
contaminação dos aquíferos.
FE19.Implementção de uma rede de drenagem das aguas pluviais que abranja os caminhos e as diferentes áreas de exploração, nomeadamente
corta e escombreiras, assegurando o seu encaminhamento para uma bacia de decantação antes da descarga na rede de drenagem natural.
Manutenção do estado de limpeza dos órgãos de rejeição. Implementação de uma bacia de decantação antes da descarga das aguas pluviais no
meio natural.
FE20. Utilização exclusiva dos materiais inertes depositados em aterro e dos solos vegetais depositados nas pargas, no encaminhamento da área
escavada durante a fase de recuperação paisagística da pedreira. Caso utilizem materiais externos à Pedreira “Vale do Mar”, estes devem ter
características equivalentes aos inertes produzidos na pedreira.
FE21.Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que
evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem
encaminhados para destino final adequado.
FE22. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxilio de um produto absorvente adequado, e ao armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

FE23. Não efetuar qualquer tipo de manutenção de equipamento que envolva a produção de resíduos no interior da pedreira, de forma eliminar
as possibilidades de contaminação das águas subterrâneas por infiltração dos poluentes.
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FE23. Não efetuar qualquer tipo de manutenção de equipamento que envolva a produção de resíduos no interior da pedreira, de forma eliminar
as possibilidades de contaminação das águas subterrâneas por infiltração dos poluentes.
FE25.Implementação do Plano de Gestão de Resíduos integrado no Plano de Pedreira de forma a garantir a correta gestão e manuseamento dos
resíduos e efluentes produzidos e associados à pedreira, através da sua recolha e condução e deposito/destino final apropriado.
FE26. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento
de resíduos.
FE27. Assegurar a manutenção e revisão periódica da fossa estanque
FE28.Proibir queimas a céu aberto
FE29.Previligiar o uso de caminhos já existentes
FE30.Regularizar e regar os caminhos da exploração e de acesso, sobretudo nos períodos secos e ventosos, evitando a produção, acumulação e
suspensão de poeiras
FE31. Garantir a limpeza dos acessos e da área de trabalho para evitar a acumulação e suspensão de poeiras, não só pela ação dos ventos, mas
também pela circulação de veículos e maquinaria afetos à pedreira.
FE32. As áreas de depósitos e anexos deverão ser localizados em locais de reduzida visibilidade, para que não sejam facilmente detetados do
exterior da pedreira
FE33. As cores dos anexos de apoio e maquinaria deverão ser semelhantes às matrizes características do local de implementação da pedreira,
sempres que seja possível.
FE34. Controlar o peso bruto dos veículos pesados, de forma a evitar o transporte de pesos excessivos que contribuam para a danificação da
rede viária que serve a exploração.
FE35. Proceder à manutenção preventiva sistémica de todas as máquinas e veículos afetos à exploração, de forma a manter anormais condições
de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos ruídos e vibrações.
FE36. Vedar e sinalizar a área de exploração, controlando desta forma a entrada de pessoas e veículos na unidade.
FE37. Limitar a velocidade de circulação dos equipamentos e veículos no interior da pedreira.
FE38. Implementação do PARP’
Medidas para a fase de recuperação
FR39. Salvaguardar a criação de taludes com pendentes adequadas a uma boa aplicação de coberto vegetal previsto, por forma a evitar a
ocorrência de fenómenos erosivos e de movimentos de vertente.
FR40. O desmantelamento de todas as estruturas associadas à atividade industrial, devendo ser efetuado segundo as normas que constam no
plano de desativação
FR41. Implementação e cumprimento estrito das medidas do PL e PARP
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5 MONITORIZAÇÃO
A monitorização e gestão ambiental consiste na análise e recolha de dados relativos aos
efeitos causados sobre o ambiente pela implementação do projeto, assim como na avaliação
da execução e da eficácia das medidas de mitigação propostas.
O plano geral de monitorização, a adotar na. Pedreira de Vale do Mar” contemplará a
avaliação da qualidade do ar e do ruido. Assim foram definidos os parâmetros a monitorizar,
locais e frequência das amostragens, métodos de análise, periodicidade dos relatórios de
monitorização.

Serão apresentados relatórios dos resultados das monitorizações.

6 CONCLUSÃO

O principal objetivo do RECAP é verificar a conformidade do Projeto da “Pedreira Vale do
Mar”, com os critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
Assim, pelo exposto, considera-se que as medidas de minimização de impacte propostas paras
as diferentes fases do projeto ajustam-se e evidenciam a conformidade do projeto de
execução com as condições estabelecidas na DIA.
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