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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A exploração de caulinos é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março. Estes

tipos de explorações implicam impactos diversos, muito especialmente sobre o ambiente e a

saúde pública, os quais devem ser devidamente acautelados em sede de avaliação prévia ao

seu licenciamento.

Neste âmbito e de acordo com o Aviso n.º 4146/2021 publicado no Diário da república, a firma

Silver Sand – Areias e Argilas, Lda requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de

depósitos minerais de caulino, numa área denominada «Loureira», que se localiza entre os

lugares de São Caetano, Corgo Covo, Pisão, Criação e Olhos da Fervença, no Concelho de

Cantanhede.

O Município de Cantanhede na sua reunião de 15 de março de 2021 aprovou um parecer

desfavorável para a exploração de caulinos nesta zona. A mesma posição foi deliberada por

unanimidade em reunião de Assembleia Municipal realizada em 19 de abril de 2021. As Juntas

de Freguesia de Cadima, Sanguinheira e São Caetano também manifestaram a sua oposição à

exploração dos caulinos nesta área.

A exploração de caulinos terá um impacto muito negativo do ponto de vista ambiental, social,

cultural e de segurança das populações que vivem nesta área do concelho de Cantanhede.

Acresce relevar a extrema importância da nascente dos Olhos da Fervença que abastece de

água a totalidade da população do Município de Cantanhede, bem como de alguns municípios

vizinhos. A praia fluvial dos Olhos da Fervença existente no local tem uma importância turística

muito relevante no Concelho, sendo um espaço de lazer que envolve toda a praia com

infraestruturas de apoio.

Face ao exposto, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da

República Portuguesa, da alínea d) do nº 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229.º, ambos do

Regimento da Assembleia da República, venho através de V. Exa. Perguntar ao Sr. Ministro do

Ambiente e Ação Climática o seguinte:

1 – Que avaliação foi feita dos pareceres desfavoráveis emitidos pelo Município de Cantanhede

e pelas Juntas de Freguesia de Sanguinheira, Cadima e São Caetano?

2 – Na área ambiental e de saúde pública, foram avaliadas as consequências da exploração de



caulinos na qualidade da água da Nascente dos Olhos da Fervença que abastece o Concelho

de Cantanhede e outros limítrofes, bem como da praia fluvial?

3 – Foi feito algum estudo de impacto ambiental?

4 – Uma vez que a exploração de caulinos está muito próxima das populações, bem como de

uma área de lazer e turismo, considera o Ministério estarem acauteladas as condições para

minimizar os efeitos negativos que uma atividade desta natureza irá provocar nesta zona,

especialmente no meio ambiente e na saúde das suas populações?

Palácio de São Bento, 5 de maio de 2021

Deputado(a)s

CRISTINA JESUS(PS)

PEDRO COIMBRA(PS)

TIAGO ESTEVÃO MARTINS(PS)

JOÃO GOUVEIA(PS)

RAQUEL FERREIRA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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