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Exma. Senhora
Secretaria-Geral da
Assembleia da Republic
Conselheira Adelina Sa C~rvalho

RESPOSTA REQUERIMENTO N.· 73/X (4<) DE 8 DE JANEIRO DE 2009, DO
SENHOR DEPufAbo COSTA AMORIl\'f"{PS)
- EX-PEDREIRAS DE LOUROSA E S. JOAO DE VER DO CONCELHO DE SANTA MARIA
DA FEIRA

Encarrega-me 0 Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enVlar

c6pia do oficio n.o 291/09/ 199 de 22 de Janeiro do Gabinete do Senhor

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Territ6rio e do Desenvolvimento

Regional, sobre 0 assunto supra mencionado.
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ASSUNTO: REQUERIMENTO N.o73/X (4°) - AC DE 8 JANEIRO DE 2009-DEPUTADO COSTA AMORIM-

EX- PEDREIRAS DE LOUROSA E S. JOAO DE VER DO CONCELHO DE SANTA MARIA DA
FEIRA.

Encarrega-me Sua Excelencia 0 Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Territorio e do
Desenvolvimento Regional de relativamente ao requerimento acima mencionado informar 0

seguinte:
1 - A recuperayao ambiental das ex-pedreiras de Lourosa foi objecto de urn estudo por parte da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que define uma intervenc;ao nas designadas
pedreira dos Linos e pedreira dos Limas, ambas localizadas na freguesia de Lourosa.
Este projecto adjudicado pela Comissao de Coordenac;ao e Desenvolvimento Regional do Norte it
FEUP, em 30106/2008, encontra-se ja conc1uido e entregue. Em anexo segue copia digital do
mesmo.
2 - A problernMica dos residuos depositados ao longo dos anos nas ex-pedreiras de Lourosa, e
semelhante as situac;oes que proliferaram pelo Pais e que constituiram as lixeiras que por todos nos
foram conhecidas.
A soluc;ao sustentavel encontrada para a minimizac;ao dcste problema de canicter ambiental passa
pela actuac;ao em duas vertentes essenciais:

a) Selagern da area que serviu de deposito aos residuos, como forma de reduzir a produc;ao
de lixiviados provenientes da infiltrac;ao das aguas pluviais;
b) Implementac;ao de urn program a de monitorizac;ao constituido por uma rede de
piezornetros devidamente instalados na envolvente.

Refira-se ainda que ficara salvaguardado em sede de revisao de PDM que toda a area de
intervenc;ao sera c1assificada como area de uso condicionado.
3 - Preve-se que esta intervenc;ao contemple resumidamente os seguintes trabalhos:
- Modelac;ao do terreno com optimizac;ao dos volumes de escavac;ao e aterro com uma camada
terrosa de regularizac;ao e posterior estabilizac;ao superior;

- Selagem da area de deposito com recurso a geomembrana em polietileno de alta densidade
(PEAD) para assegurar a impermeabiliza<;ao superior;
- Um geocomposto drenante (geotextil) para nao danificar a geomembrana;
- Uma camada mineral drenante para protecc;ao da geomembrana;
- Restaurac;ao paisagistica da superftcie da zona intervencionada e areas circundantes com
recurso a terra vegetal para sementeira de prado natural e plantac;ao arb6rea;
- Construc;ao de rede de drenagem superficial de aguas pluviais, com valetas em meia can a
de betao.

Informa-se ainda que a CCDR-N tern inten<;ao de apresentar uma candidatura ao Quadro de
Referencia Estrategica Nacional (QREN) e que podera viabilizar 0 desencadear dos procedimentos
de concurso publico tendentes Ii adjudica<;ao de empreitada.
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4 - Foram divers as as diligencias efectuadas para suspender a pnitica de deposiyao de residuos e
puniyao dos responsaveis ao logo dos anos em que se registou a deposiyao de residuos nestcs
locais, nomeadamente: varios processos de contra-ordenayao instaurados pela IGAOT, a
suspensao imediata do lanyamento de residuos, a vedayao de modo a impedir a entrada de pessoas
e de novos depositos de lixos, a recuperayao e reflorestayao com especies sernelhantes as da area
envolvente, etc.
5 - Relativamente a pedreiras "abandonadas" ern S. Joao de Ver, e de acordo com os dados
existentes it data, a CCDR-N somente tern conhecimento de duas pedrciras nesta freguesia, que se
encontram licenciadas pela Direcyao Regional de Economia do Norte - DREN, respectivamente, a
Pedreira Bouya do Outeiro N.O4730 e a Pedreira Relva n.O2769, desconhecendo-se, no entanto, a
actual situayao das mesmas. De acordo com 0 actual Regime Juridico de Explorayao de Pedreiras,
Decreto-Lei n.o 270/2001 de 6 de Outubro, com a redacyao proferida pelo D.L. 340/2007 de 12 de
Outubro, compete a entidade licenciadora (DREN) a verificayao e fiscalizayao da situayao das
referidas pedreiras de S. Joao de Ver, nomeadamente da sua explorayao ou eventual
inacti vidade/abandono.
A Camara Municipal de Santa Maria da Feira informou a CCDR-N que, relativamente as
pedreiras na freguesia de S. Joao de Ver, desconhece situa90es semelhantes (deposiyao de
residuos) as existentes nas duas Pedreiras de Lourosa.
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