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Editorial
ÁREAS PROTEGIDAS, DESENVOLVIMENTO E PODER LOCAL
As Áreas Protegidas constituem-se como
territórios de excelência sob todos os aspectos e, ao
contrário do que muitas vezes se pensa, e evoca, o
seu estatuto não aponta apenas no sentido da
conservação da natureza, mas também no do
desenvolvimento e da melhoria da qualidade de
vida das populações, nomeadamente, citando a Lei,
a promoção do desenvolvimento sustentado da
região, valorizando a interacção entre as
componentes ambientais naturais e humanas e,
promovendo a qualidade de vida e a valorização de
actividades culturais e económicas tradicionais,
assente na protecção e gestão racional do património
natural.
Aliás, só nesta dupla vertente, faz sentido
classificar parcelas de território. A história tem
demonstrado que não é possível pensar e fazer
conservação da natureza contra as pessoas e que, tal
só é possível com e para as pessoas.
Estes territórios reúnem, assim, pelas suas
extraordinárias qualidades intrínsecas, um elevado
potencial, em termos de recursos endógenos,
indispensáveis para a promoção do
Desenvolvimento Local tal como o define, de forma,
ao mesmo tempo, simples e acertiva, José Reis: tratase de um impulso generoso, de carácter local e
endógeno, assente na mobilização voluntária, cujo
objectivo é originar acções com as quais se
produzam sinergias entre agentes, tendo em vista
qualificar os meios de vida e assegurar bem estar
social.
E, esse impulso deve em grande medida ser
potenciado pelo Poder Local. Contudo, nestes
territórios de excelência, ao invés, o que temos
assistido, ao longo dos anos é o Poder Local a
constituir-se como inimigo das Áreas Protegidas
invertendo o que, em nossa opinião, deve ser o seu
papel. Ou seja, o de mediadores junto de todos os
actores da comunidade no sentido da mobilização
para a salvaguarda e a potenciação desses
territórios, os quais podem, e devem, constituir-se
como marcas distintivas ao serviço do
desenvolvimento local, promovendo a melhoria da
qualidade de vida das populações. Efectivamente,
ao longo dos anos têm sido vistos e tratados, por
populações e autarcas, como inimigos e entraves ao
desenvolvimento. Porventura, também com
algumas culpas por parte do Poder Central, através
do ICNB, que não tem sabido, por um lado, explicar

objectivos e, por outro, garantir mecanismos, não só,
mas também financeiros, que potenciem esta
simbiose, conservação e desenvolvimento local.
Ora se o nosso país possui, no seu conjunto, uma
elevada percentagem do seu território com estatuto
de protecção, tal significa uma elevada percentagem
de território com um carácter distintivo e de
excelência, que deve ser potenciado em termos de
desenvolvimento.
Veja-se o caso do “nosso” parque natural das Serras
de Aire e Candeeiros, cujo potencial em termos de
Desenvolvimento Local é enorme e, o que temos
assistido, por parte das autarquias que nele se situam
é à promoção da guerra contra a conservação da
natureza em vez de combaterem pelo
desenvolvimento. A discussão em torno do recém
aprovado Plano de Ordenamento do PNSAC é disso
exemplo. Mais uma vez, parece que a Área do
PNSAC, só possui, como recurso a pedra, do ponto
de vista da extracção de inertes porque uma cultura
da pedra, bem vincada e de grande potencial,
existente na serra tem, também, sido ignorada e,
ultimamente a energia eólica, implantada em sítios
inadequados, mas de dinheiro fácil para as
autarquias, embora de interesse duvidoso para as
populações locais. O elevado potencial associado ao
turismo de natureza, recorde-se que o PNSAC foi a
primeira área protegida do país a possuir uma carta
de natureza à promoção da cultura produtos locais,
tem sido ignorada, por parte do poder local. São, por
isso, de louvar, alguns projectos da iniciativa de
jovens empreendedores. Veja-se o desperdício que
constitui o inaproveitamento da visita às diversas
grutas, de milhares de visitantes, as quais não têm
qualquer correspondência, por exemplo, em termos
de dormidas, porque não há uma oferta integrada,
que incorpore outras valências, que motive o turista a
permanecer mais tempo, o que, por sua vez, não
incentiva a criação de oferta hoteleira.
É pois tempo dos responsáveis pelo Poder Local em
Portugal felizmente, a nova geração de autarcas está
já a trazer alguns bons exemplos - verem estes
territórios, como verdadeiras marcas de uma
qualidade de excelência e cumprirem a sua
obrigação de as potenciar ao serviço das populações
que os elegeram, em vez de promoverem a sua
destruição numa guerra absurda que acaba por
beneficiar alguns interesses particulares em desfavor
do colectivo.
Nuno Carvalho
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OIKOS NO CENTRO AZUL DA PRAIA DO
PEDRÓGÃO DURANTE A ÉPOCA BALNEAR DE 2010.

VII Concurso Juvenil de Fotografia “Litoral Regional“
Esta sétima edição do concurso juvenil de
fotografia “Litoral Regional”, decorreu entre 9
de Junho e 11 de Julho, tendo sido seleccionadas
29 fotografias que deram origem a uma
exposição, que esteve patente ao público no
Centro Azul da praia do Pedrógão, de 24 de
Julho a 11 de Setembro. A votação, que elegeu as
três fotografias premiadas, foi efectuada pelo
público que a visitou e que entendeu votar. Aos
vencedores a Oikos atribuiu prémios (conforme
definido no regulamento) que entende serem
importantes para a sensibilização das causas

ambientais.
Com esta actividade pretendeu-se
sensibilizar todos os jovens e população em
geral, frequentadores da praia do Pedrógão,
para a singularidade do litoral regional,
ameaças à sua conservação e
comportamentos a manter de forma a
contribuir para a sua preservação e melhor
conhecimento

“Protecção Dunar”
A actividade constou da protecção da “frente
dunar” da praia do Pedrógão, Norte e Sul,
numa extensão total de 600m, (300 de cada lado)
através da utilização de estacas de madeira,
corda e cartazes alusivos à necessidade e
importância da protecção das dunas.
Esta acção levada a cabo por voluntários,
durante os meses de Junho e Setembro quando
se procede, respectivamente, à montagem e
desmontagem das estruturas de protecção, tem

como objectivos a formação e sensibilização
ambientais bem como de protecção concreta
(física) do cordão dunar.
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COASTWATCH EUROPE 2010
Como tem sido habitual ao longo dos anos a
Oikos coordena, mais uma vez, o projecto
Coastwatch Europe 2010, entre os concelhos de
Alcobaça e Pombal.
A campanha vai decorrer entre os meses de
Novembro e Fevereiro.
Melhorar o conhecimento da situação
ambiental do continente europeu e de cada
país em particular, e o incremento da
sensibilização das populações, instituições e
escolas, para a problemática da degradação da
faixa litoral e dos oceanos, são os principais
objectivos deste projecto, desenvolvido a nível
internacional.
Participam, este ano, na actividade, 10
escolas, cerca de 400 alunos e 30 professores.
Este projecto tem um carácter formativo e
informativo, através da exploração pedagógica
subsequente por parte dos aderentes, e uma

aplicação prática na resolução de problemas
detectados, na medida em que a divulgação
dos resultados permite alertar as
autoridades responsáveis pela gestão do
litoral regional aos seus vários níveis.
Escolas participantes:
• Escola E.B 2,3 de Pataias - Pataias
• Instituto Educativo do Juncal - Juncal
• Escola E.B.2,3 Guilherme Stephens Marinha Grande
• Escola E.B. 2,3 Nery Capucho - Marinha
Grande
• Esc. Sec. José Loureiro Botas - Vieira de
Leiria
• Colégio Luís Pereira de Costa - Monte
Redondo
• Esc. E.B. 2,3 Rainha Santa Isabel - Carreira
• Colégio Nossa Senhora de Fátima - Leiria
• Escola Sec. Afonso Lopes Vieira - Gândara
• Agrupamento de Escolas da Guia - Guia

XVI Jornadas
“Biodiversidade Herança de Futuro”
Nos dias 21 e 22 de Outubro de 2010 a Oikos Associação de Defesa do Ambiente e do
Património da Região de Leiria, levou a cabo as
XVI Jornadas sobre Ambiente e
Desenvolvimento subordinadas ao tema
“Biodiversidade Herança de Futuro?”.

Salienta-se a elevada participação do
público nos debates que se seguiram a cada
painel que, conjugada com as opiniões dos
conferencistas em muito contribuiu para a
dinâmica das jornadas. O alto nível de
participação e a qualidade dos oradores
intervenientes contribuiu definitivamente
para o assinalável êxito das mesmas.
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Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico
da Portela do Pereiro
Parecer conjunto no âmbito da consulta pública

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o contributo
conjunto das ONGA, OIKOS – Associação de
Defesa do Ambiente e do Património da Região
de Leiria, e GEOTA – Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente no
âmbito da consulta pública do EIA do Parque
Eólico da Portela do Pereiro.
As actividades ligadas à produção e ao consumo
de energia geram benefícios para a sociedade,
mas também custos. A produção a partir de
fontes renováveis, embora vantajosa em
diversos aspectos, relativamente às restantes
formas de produção de energia, não está isenta
de impactes ambientais. A produção de energia
eólica tem-se desenvolvido um pouco por todo
o mundo e Portugal não é excepção. Esta forma
de produção de energia apresenta vantagens,
comparativamente às formas tradicionais, na
medida em que é utilizada uma energia
renovável que não acarreta a libertação de
poluentes atmosféricos e a maioria dos
materiais que compõem um aerogerador são
recicláveis, pelo que a sua desactivação não
apresenta problemas relevantes no futuro. No
entanto, é preciso não esquecer que a este tipo
de projectos estão também associadas
desvantagens, designadamente pelos
significativos impactes resultantes da
descaracterização da paisagem, ruído causado
pelos aerogeradores, bem como potenciais
riscos para a fauna. Porém, o principal objectivo
de uma política energética para Portugal
deveria centrarse na promoção da eficiência
energética. Como objectivos secundários, virão
a produção a promoção de formas de energia
renováveis e a sua produção descentralizada.
1. DEFINIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO
PROJECTO
O projecto em análise consiste na criação de um
Parque Eólico composro por 4 aerogeradores
com um potência total prevista de 8 MW. Fazem
ainda parte do projecto a construção de uma
rede eléctrica e um posto de corte. O projecto
localiza-se na freguesia de Évora de Alcobaça,

concelho de Alcobaça, no Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros e insere-se no
Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON
0015 – Serras de Aire e Candeeiros, da Rede
Natura 2000. O Projecto enquadra-se em área
sensível, sendo abrangido pela legislação de
AIA – Avaliação de Impactes Ambientais ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio (alterado e republicado no Decreto-Lei
n.º 197/2005, de 8 de Novembro),
nomeadamente no Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros.
2. APRECIAÇÃO DO EIA
Embora se trate de um Parque Eólico de
pequenas dimensões deverão ser tidos em
conta os efeitos cumulativos do projecto
dado que existem outros parques eólicos,
quer nas proximidades, quer noutros pontos
da Área Protegida com um total muito
significativo de aerogeradores. No entender
das ONGA signatárias esses efeitos
cumulativos estão subavaliados. A este
propósito, as ONGA signatárias reiteram a
necessidade de efectuar um estudo
aprofundado sobre os efeitos dos parques
eólicos já existentes antes da instalação de
novos parques eólicos. Tal como defendemos
anteriormente em pareceres relativos a
outros parques eólicos. Em termos de
impactes ambientais do presente projecto, os
mais significativos recaem sobre a fauna. No
local de implantação estão inventariadas
diversas espécies com interesse para a
conservação, como, aliás, refere o EIA.
Contudo destacam-se diversas espécies de
morcegos e a gralha-de-bico-vermelho.
As ONGA signatárias entendem que os
impactes sobre este descritor não são
devidamente avaliadas no estudo; é fraca a
informação sobre a pós-avaliação de
impactes dos parques existentes (que
poderiam servir eventualmente de analogia),
e não é feita qualquer previsão quantitativa
que permita aferir da real significância do
impacte. O estudo apenas refere que têm sido
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Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico
da Portela do Pereiro (Conclusão)
Parecer conjunto no âmbito da consulta pública
baixos os resultados da mortalidade ocorrida
nos restantes parques eólicos, indicação que se
considera insuficiente, porque não
fundamentada. Refira-se que no presente
projecto a gralha-de-bicovermelho poderá ser
significativamente afectada, porque é
nidificante no local. Há sérios riscos de colisão
com os aerogeradores e de abandono do local
por afectação do habitat e pela perturbação
causada pelo Parque Eólico, agravado na fase
de construção. O estudo indica algumas
medidas de minimização, mas não refere
quaisquer medidas compensatórias. Dadas as
grandes pressões a que esta e outras espécies
ameaçadas e vulneráveis estão sujeitas, somos
de parecer que deve aplicarse neste caso o
princípio da precaução. Para além dos
aerogeradores deverão também ser tidos em
conta os impactes provocados pela rede
eléctrica, com 6,7Km, quer na fase de
construção quer na fase de exploração, sobre

este descritor em geral.
CONCLUSÃO
Em face do exposto as associações
signatárias são da opinião que não deveriam
ser implantados novos parques eólicos, nesta
Área Protegida, mesmo que de pequenas
dimensões, sem antes realizar um estudo
aprofundado sobre os efeitos dos parques
eólicos já existentes para se poder avaliar de
forma consistente os efeitos cumulativos.
Em caso de aprovação do presente projecto,
ele deveria ser condicionado à execução de
medidas compensatórias de eficácia
demonstrada relativamente à gralha-de-bico
vermelho; incluindo entre outras a
designação de zonas livres de parques
eólicos, com dimensão suficiente para
garantir a salvaguarda da espécie e zonas de
controlo.
As direcções nacionais da OIKOS e do
GEOTA

Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Cimento
de Rio Maior
Parecer conjunto no âmbito da consulta pública
INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o contributo
conjunto das ONGA, OIKOS - Associação de
Defesa do Ambiente e do Património da Região
de Leiria, e GEOTA Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente no
âmbito da consulta pública do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) da Fábrica de
Cimentos de Rio Maior.
1. DEFINIÇÃO DO PROJECTO
O projecto em análise consiste na construção de
uma Fábrica de Cimento que tem como
objectivo o fabrico de Cimento Portland,
através de um linha seca, com capacidade para
500 000 ton/ano.
O Projecto enquadra-se em área sensível, sendo
abrangido pela legislação de AIA Avaliação de

Impactes Ambientais ao abrigo do DecretoLei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e
republicado no Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de Novembro).
2. - APRECIAÇÃO DO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
2.1 Justificação do empreendimento
As justificações apresentadas no EIA, para o
empreendimento, na óptica das ONGA
signatárias não têm qualquer fundamento.
Se não, vejamos:
1 - "A Fábrica de Cimentos de Rio Maior virá
contribuir para reduzir o estado actual
deficitário no sector cimenteiro nacional,
sendo por conseguinte importante, fomentar
as condições necessárias para a criação desta
indústria".
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Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Cimento
de Rio Maior (continuação)
Parecer conjunto no âmbito da consulta pública
Quanto a este aspecto, o próprio EIA, refere a
existência de 6 cimenteiras em Portugal, e,
segundo os últimos dados disponíveis,
mormente do INE, o consumo de cimento em
Portugal, - como o próprio EIA também refere tem vindo a diminuir acentuadamente nos
últimos anos, pelo que, ao contrário do referido
no estudo, a produção de cimento em Portugal,
ao invés de deficitária, é excedentária em vários
milhões de toneladas / ano.
2 - "Representará um unidade estratégica, quer
em termos de localização, na região centro do
país com boas acessibilidades para o
escoamento e distribuição do produto (…)".
Quanto a este aspecto, existem na região, a
poucos quilómetros de distância, Maceira Lis
(Leiria) e Pataias (Alcobaça), duas cimenteiras,
pelo que o factor de localização estratégica, na
região centro do país, não se afigura
minimamente plausível.
Assim, neste contexto, as ONGA signatárias
entendem que Portugal não precisa de mais
cimenteiras, as existentes estão a funcionar
abaixo da sua capacidade. Num cenário de crise
económica e necessidade de conter as emissões
de GEE, não faz qualquer sentido levar por
diante este projecto, de elevados impactes
ambientais, alto consumo energético e emissões
de GEE. Seria insistir num modelo de
desenvolvimento completamente inadequado.
2.2 LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE
IMPLANTAÇÃO
Em termos administrativos a área de
implantação da Fábrica de Cimento de Rio
Maior pertence ao concelho de Rio Maior,
freguesia de Rio Maior, inserida na NUT II da
Região Alentejo e na NUT III da Sub-Região da
Lezíria do Tejo.
A Fábrica de Cimento irá inserir-se totalmente,
em área de Rede Natura 2000, no Sítio de
Interesse Comunitário - SIC das Serras de Aire e
Candeeiros (PTCON0045) e, igualmente, na sua
totalidade, em área de Reserva Ecológica
Nacional (REN) e, junto ao limite Sul do Parque
Natural da Serras de Aire e Candeeiros. O

projecto não apresenta alternativas de
localização.
2.3 IMPACTES AMBIENTAIS
Os impactes ambientais decorrentes da
implantação deste projecto são muito
elevados. Contudo, no EIA, são avaliados, de
forma genérica, e insuficiente, sem
especificação pormenorizada dos diversos
descritores, sendo desvalorizado, e por vezes
ignorado, o facto do projecto se localizar
totalmente em Rede Natura 2000 e Reserva
Ecológica Nacional (REN). Observa-se ainda
o facto de, no que respeita às pedreiras, o
estudo enfatizar a pedreira onde vai ser
instalada a fábrica, como a principal
fornecedora de matéria prima, mas também
referir a necessidade de recurso a outras
pedreiras, - "Serão utilizadas matérias
primas provenientes sobretudo da pedreira
de calcários n.º 4652 "Vale da Pedreira" para
onde se encontra prevista a implantação da
fábrica, embora venha também a necessitar
de materiais provenientes de outras
pedreiras de calcários margosos, margas e
gesso, em laboração nas vizinhanças"
contudo, os impactes decorrentes da
exploração destas pedreiras, bem como os
efeitos cumulativos, sobre a paisagem e
restantes descritores não são analisados no
EIA. Para além de que "nas vizinhanças" é
muito vago, sendo plausível que a área
afectada por essas pedreiras seja avultada e
dispersa, por outras áreas de grande
sensibilidade e valor conservacionista,
inclusive dentro do próprio PNSAC.
Salienta-se ainda que a construção de uma
fábrica de cimento neste local vai no sentido
contrário do que são as orientações de gestão
para o Sitio de Interesse Comunitário
PTCON0045 Serras de Aire e Candeeiros
contrariando, o Plano Sectorial, da Rede
Natura 2000, uma vez que propõe um
aumento dos impactes com efeitos
cumulativos mais amplos que afecta a
sustentabilidade dos valores presentes. Por
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Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Cimento
de Rio Maior (continuação)
Parecer conjunto no âmbito da consulta pública
outro lado, a construção da fábrica
inviabilizaria qualquer recuperação
paisagística a médio / longo prazo deste local.
Assim, para as ONGA signatárias é inaceitável
degradar um sítio da Rede Natura 2000, e da
Reserva Ecológica Nacional, reforçado pelo
facto do empreendimento em causa não ser, de
forma alguma, uma necessidade. Mesmo que
fosse, tinha de ser demonstrada a ausência de
alternativas.
Apresenta-se de seguida uma análise por
descritor:
2.3.1 GEOLOGIA / GEOMORFOLOGIA
A localização integra-se no Maciço Calcário
Estremenho onde predominam as formações
cársicas. É conhecida a importância que os
sistemas cársicos detêm, nos diversos aspectos,
nomeadamente em termos da geomorfologia,
bem como a sua sensibilidade ecológica. A
implantação de uma fábrica de cimento, e
exploração de pedreiras associada, numa zona
com estas características provoca grandes
impactes sobre estes sistemas. Contudo, estes
impactes são analisados de forma muito
superficial, no EIA, mormente pelo facto de
apenas ser referida a pedreira onde seria
implantado o projecto e serem ignoradas as
restantes pedreiras indicadas como necessárias
ao funcionamento da fábrica.
2.3.2 FLORA
O estudo desvaloriza este descritor, partindo
do pressuposto, erróneo, de que a fábrica será
implantada numa pedreira, referindo: “Em
termos ecológicos, a área de implantação
directa do empreendimento em estudo
apresenta um valor florístico e faunístico
considerado baixo, devido às intervenções a
que tem sido sujeita, embora se insira num
contexto regional de elevado valor
conservacionista”. Para além do contexto
regional devem ser referidas as áreas
envolventes do projecto como de elevado valor
conservacionista, já que a implantação de um a
fábrica de cimento neste local traria graves
prejuízos para a flora local, com destaque para

os habitats naturais (9240+9330) e (5330),
sobretudo pelas poeiras, tanto na fase de
construção como de exploração, da fábrica e
das diversas pedreiras referidas.
2.3.3 FAUNA
Do mesmo modo em relação à fauna, a
existência de espécies prioritárias
(lamentavelmente não referidas no estudo)
de conservação e com estatuto de ameaça
elevado (livro Vermelho dos Vertebrados),
nomeadamente, ictiofauna, avifauna e
mamíferos, (carnívoros e morcegos) seriam
seriamente afectadas, principalmente pelo
ruído e poeiras, tanto na fase de construção
como de exploração, da fábrica e das
diversas pedreiras referidas.
2.3.4 RECURSOS HÍDRICOS
Para além dos diversos impactes causados
por este tipo de empreendimento, nos
recursos hídricos, numa zona de morfologia
cársica, salienta-se o facto da localização da
fábrica se situar, na proximidade, a poucas
centenas de metros da exurgência do do rio
Maior "bocas do rio maior"; o que poderia
ainda ter efeitos agravados, facto também
ignorado no EIA.
2.3.5 PAISAGEM
A paisagem onde se pretende implementar o
projecto é uma paisagem de natureza cársica
de grande sensibilidade e a instalação do
presente projecto teria efeitos muito nefastos
sobre a mesma, aos diversos níveis, quer
pela laboração da fábrica, quer pela
exploração das diversas pedreiras
associadas a essa laboração e cujos efeitos
cumulativos não são analisados no presente
EIA.
Por outro lado, como já referido acima a
construção da fábrica que inviabilizaria
qualquer recuperação paisagística a médio /
longo prazo deste local.
2.3.6 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
A implantação deste projecto é incompatível
com os Instrumentos de Ordenamento do
Território para o local, mormente o Plano
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Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Cimento
de Rio Maior (conclusão)
Parecer conjunto no âmbito da consulta pública
Sectorial da Rede natura 2000 e da Reserva
Ecológica Nacional (REN). No que respeita à
REN, o próprio estudo refere (aditamento
Junho 2010) a localização em causa como ilegal:
“Assim, no que respeita à afectação de áreas
condicionadas ao abrigo da REN e de acordo
com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
Agosto, rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º 63-B/2008, a construção de
uma fábrica de cimento não é um uso ou acção
compatível com os objectivos de protecção
ecológica e ambiental, e de prevenção e
redução de riscos naturais de áreas integradas
na REN. Deste modo, considera-se que não
existe conformidade do projecto com o regime
jurídico da REN.”
Não se percebe, pois, como, na análise dos
impactes, este instrumento é praticamente
ignorado.
2.3.7 POPULAÇÕES LOCAIS
Os impactes locais do empreendimento, em
especial no que respeita à afectação das
populações próximas, não se encontram
devidamente analisados, mormente no que
respeita à qualidade do ar, poeiras e ruídos.
2.3.8 ENERGIA E EMISSÃO DE GEE
O consumo de energia e as emissões de GEE são
completamente ignorados no EIA. Contudo, as
ONGA signatárias entendem que estes
aspectos se revestem de grande importância,
reforçada pela actual conjuntura de crise
económica e de necessidade de contenção de
emissões de GEE.

FICHA TÉCNICA

A construção de uma fábrica de cimento não
pode ser analisada só pelos seus impactes
directos. Uma instalação deste tipo,
enquanto grande emissor de CO2, deve
integrar-se numa estratégia nacional. Não se
percebe, pois, como é possível apresentar
este projecto sem nunca referir este aspecto,
mormente as condicionantes relativas à
atribuição de licenças de emissão de CO2,
para novas instalações, para o período 2008 2012 (PNALE II).
Assim, na opinião das ONGA signatárias, na
actual conjuntura, e, num cenário de
produção excedentária de cimento, não faz
qualquer sentido a atribuição de mais
licenças de emissão de CO2 a cimenteiras.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, pela clara ausência de
justificação para a construção do projecto –
não havendo qualquer necessidade de mais
cimenteiras em Portugal - e pelos elevados
impactes que acarretaria, as ONGA
signatárias deste parecer, OIKOS e GEOTA,
são frontalmente contrárias à implantação
deste projecto.
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