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Destinatário: Exploradores de Pedreiras

Assunto: PEDREIRAS - Segurança de pessoas e bens e do ambiente

Vimos nos termos e para os efeitos do disposto no regime jurídico das pedreiras, aprovado pelo

Decreto-Lei n.e 270/2007, de 6 de outubro, na sua redação atual, e na sequência da publicação no

Diário da República, 1.! série, n.e 45, de 5 de março de 2019, da Resolução do Conselho de Ministros

(RCM) n.s 5012079, de 7 de fevereiro, alertar os titulares de licenças de exploração de pedreiras para

a necessidade de efetuarem, com a participação do Responsável Técnico da pedreira, uma reavaliação

das condições de segurança das pedreiras por que são responsáveis, designadamente com vista a

detetarem perigos e riscos para pessoas e bens e/ou para o ambiente. Para este efeito consideram-se

como fatores a considerar, entre outros, o incumprimento das zonas de defesa, o incumprimento de

requisitos técnicos, ocorrências associadas à atividade e outras ocorrências externas que conduzam:

7) Ao colapso ou obotimento de prédios rústicos, urbonos ou mistos vizinhos, murodos ou não;

2) A ocidentes de poluição, inundoções causodos por obstrução e desvio de cursos de águo não

novegáveis de regime permanente e não permonente, rios novegáveis e conois e destruição de

noscentes de óguos ou coptações de água;

3) Ao colapso ou obotimento de cominhos públicos, estrados municipois ou nocionois;

4) Ao colopso ou obotimento de outoestrodos e estrddos internacionois;

5) Ao colapso, obotimento ou dono estruturol grove em pontes, linhos férreos e outros inÍroestruturos

de suporte a vias de comunícoçõo;

6) À ruturo ou dono grove de condutos de tronsporte de fluidos, cobos subterrâneos, elétricos e de

telecomunicoções;

7) A ocidentes ou quedo de postes elétricos de boixo tensão, médio e olto tensão, postos elétricos de

transÍormoção ou de telecomunicações;

8) A deslizomento ou exposição d quedas, ou outros ocidentes, que decorrom de frentes com inclinoção

superior oo declive noturol ou desníveis de coto ocentuodos;

9) A movimentos de mosso de escombreiros;

70) À ocorrêncio de ocidentes ossociodos ao estado do ocesso à pedreiro e do pedreira;



11) À existêncio de logoos cujo potenciol pode cousor ocidentes por dÍogomento ou exposição o outros

Íotore s de corre ntes d o prof un di do de ;

12) À destruição totol ou porciol de edifícios não espec'rficodos e não locolizodos em pedreiro e locois

de uso público;

13) À destruição totol ou porciol de monumentos nocionois, locdis clossificodos de volor turístico,

instoloções e obros dos Forços Armodos e forças e serviços de seguranço, escolos e hospitois;

14) À afetação de locais e zonos clossificodos com volor cientíÍico ou poisagístico;

75) À ocorrêncio de ocidentes por ocesso indevido à pedreiro;

76) À ocorrêncio de dcidentes em instoloções tocolizodos em pedreiros e outros equipomentos de opoio

à exploroção obondonodos."

Em função dos resultados obtidos, deverão adotar as medidas adequadas, designadamente ao nível

da sinalização (colocação dos vértices que delimitam a área da pedreira e sinalização de segurança),

vedação da área da pedreira, reposição de zonas de defesa, estabilização de escombreiras, entre

outros, para reduzir ou eliminar o perigo, minimizando o risco, evitando acidentes ou outras situações

de perigo para a segurança de pessoas e bens ou para o ambiente.

Mais se informa que, sem prejuízo da intervenção de outras entidades fiscalizadoras nomeadamente

as identificadas no arte 54e do DL ne 270/2oo7 alterado e republicado pelo DL ne 340/2oo7 de 12 de

outubro, Câmaras Municipais, Autoridades Policiais, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

(ASAE), lnspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Teritório (IGAMOT),

Autoridade Para as condições do Trabalho (ACT), comissões de coordenação e Desenvolvimento

Regional (CCDR'S) e lnstituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, l.p.), esta Direção-

Geral irá, durante o corrente ano, intensificar as ações de fiscalização às pedreiras existentes em todo

o território continental.

Com os melhores cumprimentos
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