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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Mina do Numão foi elaborado pela VISA - Consultores de 
Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., para a Minaport - Minas de Portugal, Lda. 

O Plano de Lavra (projeto) da Mina do Numão, em fase de execução, tem como objetivo obter a Concessão 
de Exploração da Mina do Numão, nos termos da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do Decreto-Lei n.º 88/90, 
de 16 de março1, para minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e volfrâmio. 

Para além do Projeto (Plano de Lavra), sujeito a avaliação de impacte ambiental, serão construídas 
instalações para a beneficiação do minério (lavaria) e Instalação de resíduos (rejeitados se os materiais 
provêm da lavaria e estéreis se não possuem minério). Estes projetos encontram-se sujeitos a procedimento 
prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/20132, de 31 
de outubro, uma vez que: 

• o projeto da Mina do Numão enquadra-se no âmbito da alínea b) do número 2 (área sensível) do 

anexo II, aplicável a minas, no caso, em subterrâneo, com uma área superior a 15 ha.  

• Instalação de resíduos de rejeitados, no âmbito do número no n.º 9 do Anexo I onde se especifica 

que estão sujeitos a procedimento de AIA as instalações destinadas ao aterro de resíduos 

perigosos (D1). 

A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos do item i) da alínea a) e do número 1 
do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. A obtenção de concessão de exploração de 
depósito mineral do projeto sujeito a procedimento de AIA alcança-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 88/90, 
de 16 de março, por contrato administrativo com o Estado, mediante requerimento dirigido á Direção Geral 
de Energia e Geologia. 

2. O PROPONENTE E A MINA DO NUMÃO 

O proponente do Projeto da Mina do Numão para a exploração do depósito mineral é a empresa MINAPORT 
- Minas de Portugal, Lda., doravante denominada MINAPORT, com sede em Estrada Nacional 324, 
km 22,350, 5155-780 Seixas - Vila Nova de Foz Côa. 

O projeto Mineiro do Numão teve início em 2008, quando a Minerália - Minas, Geotecnia e 
Construções, Lda., celebrou com o Estado Português um contrato de prospeção e pesquisa para a área 
denominada Douro. Posteriormente, em julho de 2010, a Minerália - Minas, Geotecnia e Construções, Lda. 
cedeu a sua posição contratual à MINAPORT. 

Fundada em 2010, a MINAPORT é uma empresa portuguesa que se dedica à atividade de prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais e à extração, preparação, tratamento e comercialização de minérios 

metálicos não ferrosos, nomeadamente, minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, ant imónio, estanho 

e volfrâmio. 

Mediante os resultados obtidos ao longo do contrato de concessão de prospeção e pesquisa, e já em 2016, 
a MINAPORT celebrou com o estado português um contrato de concessão de exploração experimental de 
depósitos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e volfrâmio, denominado 
Numão, onde agora se pretende proceder à instalação da Mina do Numão. 

 
1 Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.  
2 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
Contudo, o procedimento de AIA iniciou-se antes da entrada em vigor deste último diploma, pelo que se aplica o Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 
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3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

A Mina do Numão localiza-se na freguesia de Freixo do Numão no concelho Vila Nova de Foz Côa (Figura 2). 

A área de concessão de exploração - a Mina do Numão, localiza-se na região do baixo Côa, em plena Terra 
Quente do Nordeste Transmontano. Aqui a paisagem é fundamentalmente marcada pela presença do rio 
Douro, pela imponência dos vales profundamente esculpidos e pela grandeza das suas encostas, 
maioritariamente ocupado com matos, vinhas, amendoeiras e olivais. 

Esta área é pouco povoada, estando os principais espaços urbanos concentrados em núcleos populacionais 

de pequena dimensão. Ainda assim, verificam-se alguns núcleos urbanos de pequena dimensão que se 

concentram em planaltos ou em zonas onde o declive é mais suave e com melhor exposição solar, 

geralmente Sul ou Sudoeste. 

Nas encostas íngremes de solos pobres, há mais de dois mil anos que se procede à modelação em socalcos, 
prevenindo a erosão do solo e permitindo o cultivo da vinha. O grande investimento humano nesta paisagem 
traduz-se na mais antiga região vitícola regulamentada do mundo, desde 1756, e aqui se produz o famoso 
vinho do Porto e do Douro. 

A natureza monumental da região do Douro e a ação ancestral e contínua do homem no aproveitamento 
vitivinícola da região permitiu a criação de uma paisagem cultural de beleza singular, o que levou à sua 
classificação como Património Mundial da Humanidade em 2001, com a denominação de Alto Douro 
Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva e Viva (Figura 3). 

Na área de concessão de exploração foi definida a área afeta à atividade mineira, que inclui a área de lavra 
do corpo mineralizado, a realizar em subterrâneo, bem como as zonas para implantação das instalações 
sociais e de apoio, incluindo o estabelecimento industrial de tratamento de minério (lavaria), e os aterros de 
gestão de resíduos, numa área de aproximadamente 79,8 ha. 

O acesso à Mina do Numão realiza-se por Sul, pelo IP2 até Vila Nova de Foz Côa, tomando-se a direção 
Oeste, para Freixo de Numão pela EN 222, e a direção Norte pela EN 324 para Freixo de Numão e Murça. 
Ao km 22 da EN 324 que liga Murça ao rio Douro (a estrada termina no rio) encontra-se o acesso à Mina 
do Numão. 

O acesso é realizado em piso asfaltado enquanto na Estrada Nacional 324, passando o piso a terra batida 
no interior da área mineira. (Figura 4). As povoações mais próximas da Mina do Numão são: Mós que dista 
1700 m a Este, Murça e Freixo de Numão que distam, respetivamente, 1400 m e 5000 m a Sul e Seixas 
que dista 1800 m a Oeste. 

A Mina do Numão já se encontra em atividade como resultados dos trabalhos previstos na exploração 
experimental, prevendo-se agora a passagem a exploração definitiva (Figura 3). 
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Figura 1– Localização da Mina do Numão a nível nacional e regional.  
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Figura 2 – Localização administrativa da Mina do Numão. 
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Figura 3 – Caraterísticas da área intervenção. Atualizar a fotografia aérea.  
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[1] Panorâmica para Oeste - Vista do rio Douro. 

 

[2] Panorâmica para Este - Vista da povoação de Murça. 

 

[3] Ponte ferroviária da Preguiça a 1500 metros a Norte da Mina do Numão.  

 

[4 Localização panorâmica da Mina do Numão. 

 

[5] Vista parcial das infraestruturas de superfície. 

 

[6] Receção, Escritório e taludes revegetados. 

 

[7] Unidade de beneficiação – Lavaria. 

 

[8] Emboquilhamento da galeria. 

 

[9] Ventilador junto ao emboquilhamento da galeria. 
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Figura 4– Distância às povoações envolventes à Mina do Numão. 
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O Projeto em análise pode ser enquadrado sucintamente de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1– Enquadramento do Projeto. 

Localização: Freguesia de Freixo do Numão no concelho de Vila Nova de Foz Côa 

Área de Projeto: 
A área de concessão de exploração onde se procederá à exploração de 
depósito minerais e à instalação de anexos mineiros, nomeadamente 
lavaria e instalações sociais e de apoio com cerca de 80 ha. 

Tipologia: Projeto de Mina em fase de projeto de execução. 

Justificação do Projeto no local: Existência de jazigo de Ouro  

Uso atual do solo: 
Áreas agrícolas de vinha, de amendoeiras e de oliveira. Mato arbustivo 
esparso e vegetação ruderal. 

PDM Vila Nova de Foz Côa 
Aviso n.º 12579/2015, de 28 de outubro, com 
as alterações introduzidas pelo Aviso (extrato) 

n.º 7367/2017, de 30 de junho. 

Planta de Ordenamento: Espaços Agrícolas ou Florestais (Espaços 
Agrícolas, Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal); Recursos 
Geológicos (Área potencial e Área de concessão 
experimental);Telecomunicações (feixes hertzianos); Estrada Municipal. 

Planta de Condicionantes: Domínio Hídrico (Leitos e margens de cursos 
de água com largura de 10 metros, Leitos que integram a REN); REN; 
RAN; Património Classificado e em vias de classificação – Zona Especial 
de Proteção. 

 

Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, são consideradas 
áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

”i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 
n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;” 

A área proposta para a Mina do Numão (Figura 5) não se integra em Área Protegida ou Sítio da Rede Natura 
2000. Numa perspetiva de enquadramento, as áreas de importância conservacionista mais próximas 
incluem: a Área Protegida do Douro Internacional cujos limites distam cerca de 20 km da área de estudo, a 
Zona de Proteção Especial do Vale do Côa cujos limites distam cerca de 10 km da área de estudo e o Sítio 
PTCON0022 Douro Internacional, cujos limites distam cerca de 15 km da área de estudo3 

 
3 ICNF, 2012 
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Figura 5– Áreas sensíveis em âmbito de conservação da natureza.  
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A área proposta para a Mina do Numão integra-se em zona de proteção dos bens imóveis classificados. 
Especificamente, na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZPE do ADV), a cerca de 500 m 
da área classificada como Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro4 e como tal em área sensível. 

 

Figura 6– Mina do Numão, Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção. 

4. ANTECEDENTES, OBJECTIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Em 1 de outubro de 2008 a MINERÁLIA celebrou com o Estado Português um Contrato de Concessão de 

Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e 

volfrâmio (MN/PP/007/08), de uma área denominada Douro. 

Em 2010 a MINERÁLIA cedeu a sua posição contratual à MINAPORT que, perante os resulta dos 

promissores da prospeção e pesquisa, propôs-se desenvolver os trabalhos relativos a exploração 

experimental de uma parte dos recursos identificados, de forma a aferir com detalhe os futuros métodos 

de exploração e de tratamento de minério mais adequados. 

Em 21 de abril de 2016 a MINAPORT celebrou com o Estado Português um Contrato de Concessão de 
exploração experimental de Depósitos Minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e 
volfrâmio (MNPCE0708), de uma área denominada Numão. 

 

 
4 O Alto Douro Vinhateiro é um bem cultural que integra a lista de bens culturais inscritos na Lista do Património Mundial da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 
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No contrato celebrado com o Estado Português estabeleceu-se que durante o período de duração do 
desmonte experimental, com a duração de três anos e, eventualmente, prorrogáveis, a MINAPORT 
deveria desenvolver os seguintes trabalhos: 

• Preparação e criação de acessos; 

• Preparação para a instalação e construção de todas as infraestruturas móveis necessárias à 
implementação do projeto; 

• Implantação das redes elétricas, de iluminação, de ar comprimido, de abastecimento de água e 
ventilação; 

• Preparação do emboquilhamento e abertura de parte da galeria subterrânea; 

• Amostragem das zonas mineralizadas intersectadas pela galeria subterrânea de reconhecimento.  

• Abertura de travessas e de desmonte, incidindo nos primeiros 150 metros de galeria;  

• Ensaios de desmonte, testando diferentes abordagens de exploração experimental, com ênfase 
para o método Sublevel Stoping;  

• Continuação da amostragem das zonas mineralizadas intersetadas pela galeria;  

• Ensaios metalúrgicos às amostras recolhidas em função dos resultados obtidos e desenvolvidos 
durante o primeiro ano;  

• Início da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental; 

• Sondagens carotadas subterrâneas com recuperação de testemunho para reconhecimento e 
prospeção geológico-mineiro subterrâneo; 

• Execução do estudo de pré viabilidade económica; Elaboração de estudos e projetos para o projeto 
definitivo. 

Os trabalhos acima descritos foram integralmente realizados, pretendendo a MINAPORT avançar para a 
fase de exploração definitiva do depósito mineral. Com os dados já existentes, a MINAPORT considera 
estarem reunidas as condições mínimas para submeter o pedido de concessão definitiva para a futura Mina 
do Numão. 

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

5.1. INTRODUÇÃO 

Na elaboração do Plano de Lavra teve-se em consideração o projeto de desmonte experimental ao nível da 
lavra, segurança e saúde e recuperação paisagística. Na exploração da Mina do Numão pretende-se dar 
seguimento às orientações técnicas contidas nesses planos, com as necessárias adaptações introduzidas 
pelo Estudo de Impacte Ambiental e pela evolução tecnológica, nomeadamente das melhores técnicas 
disponíveis. Foi, ainda, considerado o descritivo técnico do Plano de Lavra estabelecido pelo n.º  2 do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março. 

Os principais objetivos que se pretendem alcançar com o Plano de Lavra são: 

• Racionalizar a exploração do depósito mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e 
compatibilizar a Mina com o espaço envolvente durante as atividades de exploração e desativação;  

• Garantir uma gestão adequada dos resíduos a produzir (mineiros e não mineiros) e o respeito pelo 
meio ambiente; 

• Garantir as adequadas condições de segurança e saúde no trabalho com o cumprimento do Plano de 
Segurança e Saúde; 

• Reconverter paisagisticamente o espaço afetado pela Mina, em concomitância com o desenvolvimento 
da lavra, através da implementação do Plano de Recuperação, possibilitando a requalificação 
ambiental dos espaços finalizados pela lavra e sem comprometer os trabalhos futuros.  
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5.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

O Plano de Lavra constitui um vasto documento técnico que descreve todas as atividades associadas à 
exploração e no qual se incluem: 

• o Plano de Lavra, que descreve o método de exploração propriamente dito, os sistemas de extração 
e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as instalações auxiliares, e que garante 
a gestão racional da Mina, com claras vantagens para o aproveitamento do recurso mineral e para a 
qualidade do ambiente na sua envolvente; 

• o Plano de Segurança e Saúde, que tem o objetivo de auxiliar a gestão da segurança e saúde no 
trabalho, apresentando uma análise de riscos (com indicação das principais medidas de segurança a 
implementar para a sua minimização), bem como os planos de prevenção adotados ao nível da 
sinalização e circulação, da proteção coletiva, da proteção individual, dos meios de emergência e de 
primeiros socorros, referindo ainda o modo como são organizados os serviços de segurança e saúde 
no trabalho; 

• o Plano de Gestão de Resíduos 

• o Plano de Recuperação Paisagística onde são definidas as ações de recuperação a implementar, 
designadamente, a estrutura verde a implantar após a modelação final , incluindo o Caderno de 
Encargos e as Medições realizadas; 

• o Plano de Lavra inclui ainda o Plano de Desativação, com as operações complementares do processo 
de recuperação paisagística. As intervenções previstas no âmbito da desativação visam devolver as 
áreas intervencionadas em condições adequadas de segurança e enquadradas com o meio  
envolvente. A desativação constitui, assim, um processo de desafetação da atividade mineira, 
traduzindo-se num abandono controlado das áreas recuperadas paisagisticamente . 

5.3. PLANO DE LAVRA 

A Mina do Numão constitui um empreendimento mineiro para aproveitamento de um depósito mineral, no 
caso com mineralização em ouro, para produção de concentrado de ouro. Este projeto mineiro foi precedido 
de uma exploração experimental, pelo que já se encontram implantadas parte das infraestruturas mineiras 
que serão aproveitadas para a fase de exploração definitiva, nomeadamente a lavaria, a bacia 1, a bacia 2 
e a instalação de resíduos de rejeitados (Figura 3). 

A exploração do depósito mineral será realizada em subterrâneo pelos métodos de Câmaras e Pilares e 
“Sub-Level Stoping” que se revelaram os mais ajustados na sequência dos trabalhos de exploração 
experimental. Para o arranque da rocha serão utilizados meios mecânicos (movidos a gasóleo), sendo o 
desmonte realizado com recurso a explosivos. Os trabalhos subterrâneos serão apoiados pelos vários 
sistemas de transporte, ventilação, iluminação, drenagem, ar comprimido, telecomunicações e 
abastecimento de água. 

Os trabalhos de desmonte serão desenvolvidos em 8 níveis (ou pisos), sendo o primeiro nível desenvolvido 
à cota das galerias atualmente existentes (cota 236 aproximadamente) e o oitavo nível definido a 140 m de 
profundidade em relação ao primeiro piso (cota 96 aproximadamente). Será deixado um maciço de 
segurança com 15 m de espessura entre cada piso de exploração, no sentido de garantir a estabilidade 
estrutural do maciço rochoso.  

O primeiro nível de exploração terá uma galeria (rolagem) em toda a sua extensão (400 m), de onde sairão 
perpendicularmente 6 galerias de desmonte com aproximadamente 500 m de comprimento cada, espaçadas 
no mínimo 15 m entre elas. Os restantes níveis terão 3 galerias de desmonte com aproximadamente 500 m 
de extensão cada, espaçadas no mínimo 15 m entre si, ao longo de uma extensão de 400 m onde se integra 
a galeria de rolagem. As galerias são retangulares, com uma largura de 4 m e uma altura de 5 m. 

Sempre que numa galeria de desmonte seja intersetada uma zona mineralizada, será desenvolvida uma 
travessa (pequena galeria) perpendicularmente até à galeria adjacente (Figura 7), onde se procede ao 
desmonte do recurso mineral. As travessas terão uma secção retangular, com uma largura de 2,7 m e uma 
altura de 3,5 m. Para garantir as condições de segurança estrutural do maciço rochoso, as travessas terão 
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um espaçamento mínimo de 10 m entre si. O desmonte do minério nas travessas, em cada piso de 
exploração, traduzir-se-á no método de desmonte por Câmaras e Pilares. 

A aplicação do método de desmonte “Sub-Level Stoping” será obtida pela exploração do recurso mineral 
entre pisos de exploração. Neste caso a altura do desmonte será de 15 m e uma extensão máxima de 400 m, 
caso a mineralização ocorra em toda a extensão do nível. 

Após a extração do recurso mineral, haverá uma operação acessória de beneficiação que consiste na 
produção do concentrado de ouro. Assim, após o desmonte e fragmentação primária ainda no fundo da 
mina, o minério será transportado para o exterior por uma correia transportadora, através dos acessos 
internos, sendo parqueado junto ao emboquilhamento (pré-stock). O primeiro circuito de beneficiação é 
constituído por uma unidade industrial de britagem, onde se procede à fragmentação primária da rocha 
através de um britador e um moinho e à classificação numa bateria de crivos. Dessa unidade, o material 
segue por correia transportadora para o segundo circuito, na lavaria, onde se procede à concentração do 
ouro, pelo método de flutuação.  

Nesse segundo circuito, o material é fragmentado num moinho de bolas para permitir a aplicação do método 
de flutuação, amplamente utilizado na indústria mineira para obtenção de concentrados. A flutuação consiste 
num processo físico-químico, realizado em meio aquoso, com adição de reagentes que permitem a 
separação do ouro dos restantes minerais sem interesse económico. O concentrado obtido na flutuação 
segue para um espessador (ou tanque de decantação) e depois para um filtro prensa para retirada da água 
em excesso que é reutilizada na lavaria. Será assim obtido o concentrado de ouro pronto para expedição, a 
qual será realizada em contentores marítimos com transporte rodoviário até ao porto de Leixões para 
exportação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7– Esquema ilustrativo do método de Câmaras e Pilares em planta do Nível  3 ao Nível 8 da mina. 
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Figura 8 – Esquema ilustrativo em perfil do método entre pisos (“Sub -level Stoping”). 

De referir que todos os reagentes a utilizar na lavaria, bem como todos os consumíveis a utilizar nas diversas 
operações da mina, serão armazenados, em separado, em locais devidamente identificados e 
impermeabilizados, no sentido de evitar quaisquer derrames para o exterior. Todos os consumíveis serão 
mantidos nas respetivas embalagens, com a respetiva rotulagem, acompanhados das respetivas fichas de 
segurança. No caso concreto dos explosivos prevê-se o fornecimento apenas nos dias de consumo, sempre 
que ocorram desmontes, pelo que não haverá qualquer armazenamento nem se prevê a construção de paiol 
na área da mina. 

Da exploração do recurso mineral até à obtenção do concentrado de ouro são produzidos dois tipos de 
resíduos mineiros. Assim, na escavação da rocha, são produzidos resíduos mineiros (denominados estéreis) 
que correspondem à rocha envolvente à mineralização e que não possuem interesse económico. Esses 
estéreis não sofrem qualquer alteração química ou física, apenas se encontram fragmentados como 
resultado do desmonte com explosivos, pelo que possuem as mesmas características da rocha original. 
Esses estéreis serão utilizados no preenchimento das galerias e travessas após a escavação, para efeitos 
de preenchimento dos respetivos vazios, para fins de reabilitação e estabilização geomecânica. 

No processo de beneficiação para obtenção do concentrado de ouro a realizar na lavaria são produzidos 
resíduos mineiros (denominados rejeitados) que correspondem aos materiais separados no processo de 
flutuação e sem aproveitamento económico. Dada a natureza da mineralização (com sulfuretos) e a adição 
de reagentes no processo de flutuação, considerou-se que os rejeitados a produzir na lavaria terão a 
classificação de resíduos perigosos. Por esse facto, terão apenas um destino final na área da mina que será 
o armazenamento definitivo em duas instalações de resíduos a construir à superfície e devidamente 
dimensionadas para o efeito. Uma dessas instalações de resíduos já se encontra construído. A outra será 
construída no decorrer da exploração, prevendo-se que os materiais escavados para a sua construção 
venham a ser depositados numa instalação de resíduos para estéreis à superfície. 
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Assim, a gestão dos resíduos mineiros será feita através das instalações de resíduos e do preenchimento 
dos vazios de escavação, havendo o cuidado de separar claramente os estéreis dos rejeitados em termos 
de destino final, sendo que (Figura 3: 

• Os estéreis serão encaminhados preferencialmente para o preenchimento dos vazios de escavação e 
uma parte, numa fase inicial, para uma instalação de resíduos para estéreis a construir à superfície; e 

• Os rejeitados serão exclusivamente depositados em duas instalações de resíduos, uma construída e 
outra a construir, ambas diferentes da instalação de resíduos para a deposição dos estéreis, sendo  
dimensionadas e construídas para deposição de resíduos perigosos. 

Para a construção das instalações de resíduos que serão construídas em áreas virgens, haverá uma fase 
prévia de decapagem das terras vegetais, no sentido de salvaguardar a sua posterior utilização na 
recuperação paisagística dessas áreas. As terras vegetais, apesar de não serem abundantes, uma vez que 
os solos são pouco desenvolvidos, serão armazenadas numa parga já existente na área da mina. A sua 
aplicação na recuperação paisagística será feita à medida das necessidades. 

O tratamento do minério será realizado em Lavaria, por processo de flutuação e será desenvolvido em meio 
hídrico, prevendo-se que a utilização da água seja realizada em circuito fechado, no sentido de evitar a 
delapidação desse recurso natural. As perdas de água irão ocorrer no concentrado, nos rejeitados e por 
evaporação natural. De referir que tanto os concentrados como os rejeitados, apesar de passarem por uma 
última fase de retirada da água através de um processo de decantação e prensagem, não será possível a 
retirada total da água, o que se refletirá em perdas de água no processo. 

A água a utilizar na lavaria será proveniente de quatro fontes principais: (1) das quatro captações de água 
subterrânea (existem duas captações em funcionamento, prevendo-se a construção de mais duas 
captações), (2) da captação de água superficial do rio Douro, (3) da água proveniente do interior da mina e 
(4) das águas pluviais recolhidas no perímetro da mina. Para assegurar o fornecimento contínuo de água à 
lavaria a mina possuirá dois tanques para armazenamento de água, sendo que um já se encontra em 
funcionamento e o outro encontra-se em construção. Existe ainda já em funcionamento um conjunto de duas 
bacias para receção das águas do interior da mina e águas pluviais, sendo que uma terá uma função de 
decantação de finos e a outra de armazenamento de água limpa, após decantação, para utilização na 

lavaria. (Figura 3) 

A água para uso industrial a utilizar no interior da mina (essencialmente para as operações de furação da 
rocha), na rega dos caminhos à superfície e na rega das plantas será utilizada a partir desses tanques e 
bacias de águas. 

A água para consumo humano (quer nas instalações sociais e de higiene quer para ingestão) será 
proveniente da rede pública de abastecimento de água. Uma vez que não existe atualmente rede pública de 
abastecimento de água que sirva a área da mina, está prevista a construção de uma conduta de água desde 
Murça até à área da mina. A construção dessa conduta está ainda em fase de projeto e em discussão com 
a Câmara Municipal de Foz Côa, através dos seus serviços municipalizados de águas e saneamento. Até à 
sua entrada em funcionamento a água para consumo humano será assegurada pelos bombeiros que 
transportarão a água em autotanque a partir de Murça. 

A mina possui ainda um conjunto de instalações auxiliares, para além da lavaria, que servem de apoio às 
atividades a desenvolver, nomeadamente, as instalações sociais e de higiene para uso dos trabalhadores, 
e armazéns de apoio para os diversos consumíveis da mina e ferramentas diversas. Das instalações sociais 
e de higiene fazem parte a portaria, os escritórios, os vestiários, balneários, sanitários, sala de refeições e 
salas de convívio. Os armazéns, ainda a construir, servirão de apoio à atividade industrial para 
armazenamento e reparação de equipamentos (oficina). Os armazéns atualmente existentes (contentores), 
junto à lavaria, serão para remover, estando previsto o seu funcionamento apenas enquanto durar a fase de 
instalação e construção de todas as infraestruturas da mina. 

A mina possuirá ainda dois depósitos de combustível (gasóleo), no sentido de garantir o fornecimento 
contínuo aos equipamentos móveis. Esses depósitos possuirão bacia de retenção e ilha de abastecimento 
equipada com separador de hidrocarbonetos, no sentido de evitar a contaminação de solos e águas. De 
referir que um dos depósitos de combustível já se encontra instalado junto à portaria, o qual será 
desmantelado e instalado junto aos futuros armazéns ainda a construir. O segundo depósito de combustível, 
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de maior capacidade, será instalado na zona da portaria, o que irá permitir o fornecimento do exterio r em 
condições de segurança. 

O fornecimento de energia elétrica é assegurado por um posto de transformação (PT) já instalado na área 
da mina, junto à lavaria, com uma potência de 1250 kVA que assegura a energia elétrica à lavaria e às 
restantes instalações auxiliares. 

Salienta-se ainda a produção de resíduos não mineiros como resultado das atividades acessórias a 
desenvolver na área da mina. Esses resíduos terão uma gestão totalmente autónoma e independente dos 
resíduos mineiros, sendo encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados. 
Os resíduos não mineiros serão produzidos nas diversas instalações de apoio e serão devidamente 
acondicionados, por tipologias, até à recolha por parte dos operadores de gestão de resíduos. No caso dos 
resíduos considerados perigosos resultantes das manutenções dos equipamentos (como são o caso dos 
óleos usos e filtros de óleo) serão armazenados, em separado, em bacias de retenção e cobertos, no sentido 
de evitar quaisquer fugas para o exterior, sendo posteriormente expedidos para entidade credenciada. 

Por último, referem-se as operações de recuperação paisagística a desenvolver na área da mina que terão 
uma componente em subterrâneo e outra à superfície. Essas operações serão desenvolvidas no decorrer 
da exploração, em detrimento da realização no final da exploração, o que conduzirá à minimização dos 
impactes ambientais ainda no decorrer da exploração. 

Os trabalhos a realizar em subterrâneo resumem-se ao preenchimento dos vazios de escavação com os 
estéreis da exploração. Essa operação, para além de contribuir para a reabilitação e estabilização 
geomecânica da escavação, será também uma solução para o destino a dar aos estéreis que se preveem 
produzir na mina. De facto, a possibilidade de poder efetuar o preenchimento dos vazios de escavação, 
constitui, por si só, uma medida minimizadora dos impactes que decorrem da deposição à superfície na 
instalação de resíduos. Caso não fosse possível o preenchimento dos vazios de escavação, haveria 
necessidade de projetar uma instalação de resíduos superior (em área e volume) ou selecionar uma área 
adicional para outra instalação de resíduos que permitisse acomodar o volume de estéreis que se preveem 
colocar nos vazios de escavação. Essa medida minimiza os impactes da deposição à superfície. 

À superfície os trabalhos de recuperação paisagística consistirão na minimização dos impactes ambientais 
que decorrem da exploração. Sempre que possível, essas operações serão desenvolvidas no decorrer da 
exploração o que trará benefícios em termos de desempenho ambiental. Assim, todas as áreas atualmente 
ocupadas ou que venham a ser ocupadas no futuro serão alvo de integração paisagística com recurso à 
aplicação de plantações e sementeiras com espécies locais devidamente enquadradas com a envolvente e 
adaptadas às condições da região. 

A recuperação paisagística prevê três intervenções no imediato: A primeira consiste na renaturalização da 
linha de água que foi intervencionada para a instalação das bacias e instalação de rejeitados e que se 
encontra atualmente entubada. Assim, prevê-se a renaturalização dessa linha de água através da reposição 
da sua função de drenagem, embora com um traçado ligeiramente diferente do original, como consequência 
das alterações topográficas já introduzidas na área da mina. A segunda consiste na minimização dos 
impactes visuais decorrentes da instalação da lavaria. Assim, prevê-se a realização de um arranjo 
paisagístico em torno da lavaria, com o objetivo de minimizar os impactes visuais para o exterior. O arranjo 
paisagístico incide principalmente na modelação dos taludes e na aplicação de plantações e sementeiras. 
A terceira consiste na plantação de um amendoal na zona entre a instalação de resíduos e as instalações 
de apoio à entrada da mina. Trata-se de uma área já modelada em socalcos, onde já foram desenvolvidas 
as plantações. 

No final da exploração da mina e após desmantelamento de todas as infraestruturas, será garantida a 
integração paisagística total da área da mina e a minimização dos impactes ambientais. 

A Mina do Numão já se encontra em atividade como resultado dos trabalhos previstos na exploração 
experimental, prevendo-se a passagem a exploração definitiva. 

As características do depósito mineral justificam a sua exploração em termos económicos, havendo 
necessidade de garantir um bom desempenho social e ambiental, tendo em vista garantir a sustentabilidade 
da sua exploração. 
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Apesar da maior área a ocupar com a mina e do maior volume de trabalhos decorrer em subterrâneo, é à 
superfície que os impactes ambientais se farão sentir com maior intensidade. Por esse facto, a maior parte 
das medidas minimizadoras constantes no Plano de Lavra e no Estudo de Impacte Ambiental que o 
acompanha, foram definidas para as operações a desenvolver à superfície. Em termos genéricos, a principal 
medida de minimização será a implementação gradual das operações de recuperação paisagística e no final 
a garantia de todo o espaço se encontrar devidamente integrado com a paisagem envolvente. Durante a 
exploração haverá um conjunto de medidas a implementar, com vista à preservação da qualidade dos solos 
e evitar a contaminação de solos e águas. A reutilização da água em circuito fechado na lavaria será também 
uma medida de minimização para um recurso natural que carece de uma gestão cuidada, evitando a sua 
delapidação. 

Neste contexto, procurou-se na elaboração do Plano de Lavra, encontrar soluções que possam obviar os 
problemas já sentidos, como são o caso dos impactes sobre a paisagem. Procurou-se, ainda, encontrar 
soluções que permitam o racional aproveitamento do recurso mineral disponível e uma gestão integrada das 
áreas, em termos de lavra e de recuperação paisagística. No Quadro 2 apresentam-se as principais 
condicionantes identificadas e as soluções de projeto adotadas. 

Quadro 2 – Condicionantes e soluções do Plano de Lavra. 

CONDICIONANTE 
SOLUÇÃO DO PLANO DE LAVRA 

PARÂMETRO ASSUNTO 

Geologia 

Mineralização em 
ouro 

O produto final resultante da Mina do Numão será concentrado de ouro. 
A Mina do Numão acrescentará valor a esse depósito mineral através 
da obtenção do concentrado. Essas medidas constituem um 
aproveitamento racional do recurso mineral disponível. 

Estrutura 
geológica 

A mineralização ocorre em filões de quartzo que se instalaram nos 
metassedimentos (xistos). As galerias serão desenvolvidas nos 
quartzitos (entre os metassedimentos), que asseguram uma maior 
estabilidade da escavação e pelo facto de também possuírem 
mineralização na intersecção com os filões de quartzo. 

A presença de vários filões paralelos entre si e aproximadamente 
perpendiculares à estrutura geológica dos metassedimentos justifica a 
aplicação do método de desmonte por câmaras e pilares, 
complementado pelo método “Sub-Level Stoping”. 

Lavra 

Maciço rochoso 

As caraterísticas do maciço rochoso permitem o desenvolvimento de 
lavra subterrânea que será seletiva e muito direcionada às zonas com 
minério, em vez de uma lavra a céu aberto bastante mais dispendiosa 
e que acarretaria um maior volume de escavação e, consequentemente, 
mais impactes ambientais (principalmente paisagísticos). 

Faseamento da 
exploração 

O sentido de avanço da exploração será preferencialmente de Norte 
para Sul e do Piso 1 (cota 236) para o Piso 8 (cota 96), garantindo as 
necessárias condições de segurança estrutural do maciço. 

O preenchimento dos vazios de escavação ocorrerá em simultâneo com 
as operações desmonte, sempre que as operações de lavra sejam 
finalizadas em determinada zona. Essa medida terá dois objetivos 
principais: contribuir para o incremento da segurança estrutural do 
maciço e minimizar a deposição de resíduos à superfície. 
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CONDICIONANTE 
SOLUÇÃO DO PLANO DE LAVRA 

PARÂMETRO ASSUNTO 

Beneficiação 

Flutuação 

A flutuação é um método amplamente utilizado na indústria mineira para 
a produção de concentrados, uma vez que permite a separação de 
minerais de diferentes características. No caso concreto deste depósito 
mineral irá permitir a separação do ouro livre e dos minerais que contém 
o ouro (maioritariamente a arsenopirite) dos restantes (que não 
possuem interesse económico). 

Reagentes 

Os reagentes são produtos químicos utilizados na flutuação que 
auxiliam na separação dos minerais. Para evitar quaisquer fugas para 
o exterior, o piso da lavaria encontra-se impermeabilizado, estando 
assente numa laje de betão e será totalmente isolada do exterior. Os 
tanques de flutuação, bem como as respetivas condutas são totalmente 
estanques. O armazenamento desses reagentes é efetuado em local 
impermeabilizado e nas respetivas embalagens de origem que possuem 
os necessários sistemas de segurança. 

Acessos 

Existentes 

O acesso principal à mina será sempre o mesmo durante o seu período 
de vida, existindo uma portaria à entrada da mina que assegura o 
controlo de entradas e saídas do perímetro da mina. Os acessos já 
existentes no interior da mina serão mantidos e não sofrerão qualquer 
alteração para servir os propósitos da mina. Haverá o cuidado de 
proceder às necessárias manutenções, no sentido de garantir as 
condições de circulação em segurança. 

A criar 

Os trabalhos subterrâneos serão servidos por uma rede interna de 
acessos que será criada à medida que os desmontes vão evoluindo, 
quer em área quer em profundidade. Esses acessos serão desativados 
à medida que as operações de preenchimento dos vazios de escavação 
vão evoluindo. Os acessos a construir permitirão a ligação entre 
galerias e travessas. Entre pisos de exploração será criada uma única 
rampa que permitirá o cruzamento de veículos em condições de 
segurança. 

O acesso aos trabalhos subterrâneos será servido por dois 
emboquilhamentos, sendo um já existente e outro a construir, estando 
assim garantidas as necessárias condições de segurança para 
evacuamento em caso de emergência. 

Os trabalhos subterrâneos terão ainda duas chaminés de ventilação, 
uma a construir junto ao segundo emboquilhamento e outra a construir 
no lado oposto à rampa que permitirão a ventilação, mas também a 
evacuação em caso de emergência. 

À superfície está prevista apenas a construção e um acesso adicional 
que irá ligar a lavaria à futura instalação de resíduos para deposição 
dos rejeitados da lavaria. Esse acesso terá características idênticas aos 
atualmente existentes. 
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CONDICIONANTE 
SOLUÇÃO DO PLANO DE LAVRA 

PARÂMETRO ASSUNTO 

Resíduos 

Mineiros 

Os resíduos mineiros a produzir na mina provirão dos desmontes 
(estéreis) e da beneficiação na lavaria (rejeitados). 

Os estéreis, correspondentes à rocha encaixante e sem qualquer 
alteração química ou física, serão utilizados no preenchimento dos 
vazios de escavação, como medida de estabilização geomecânica das 
escavações. Numa fase inicial, os estéreis serão depositados numa 
instalação de resíduos a construir à superfície, dada a impossibilidade 
de efetuar o enchimento logo de imediato. Essa instalação de resíduos 
encontra-se projetada, na sua configuração final, com bancadas e 
patamares que possuem características semelhantes à paisagem em 
socalcos das vinhas do Douro, numa perspetiva de enquadramento 
paisagístico com a envolvente. 

Os rejeitados, pelas suas características de perigosidade, serão 
depositados, em separado, em duas instalações de resíduos autónomas 
e dimensionadas para o efeito, estando uma já em construção. A 
instalação ainda a construir também se encontra projetada, na sua 
configuração final, com bancadas e patamares, numa perspetiva de 
enquadramento paisagístico com as vinhas do Douro. 

Não mineiros 

Os resíduos não mineiros serão provenientes das atividades acessórias 
a desenvolver na área da mina e terão uma gestão autónoma e 
totalmente independente dos resíduos mineiros. A gestão desses 
resíduos será realizada através de operadores de gestão de resíduos. 
O seu armazenamento será realizado por tipologia e com identificação 
do respetivo código LER. No caso dos resíduos perigosos haverá o 
cuidado de armazenar em zonas impermeabilizadas e cobertas.  

Construções 

Instalações 
sociais 

As instalações sociais correspondem a módulos pré-fabricados 
desenvolvidos em área, com um único piso, em detrimento da 
construção em altura que teria mais impactes na paisagem. Embora 
estejam dispostos numa zona concentrada, estão na zona de cota mais 
baixa da mina o que minimiza a sua visualização a grandes distâncias. 

Instalações de 
apoio 

As instalações de apoio também correspondem a módulos 
pré-fabricados, com um único piso e servirão para armazenamento de 
consumíveis e reparação e manutenção de equipamentos. 

Lavaria 

A lavaria constitui a construção de maior envergadura da mina, quer em 
área quer em altura. Por esse facto, está previsto um arranjo 
paisagístico em torno da lavaria, no sentido de minimizar os seus 
impactes sobre a paisagem. 
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CONDICIONANTE 
SOLUÇÃO DO PLANO DE LAVRA 

PARÂMETRO ASSUNTO 

Recuperação 
paisagística 

Filosofia geral 

As operações de recuperação paisagística serão desenvolvidas, 
sempre que possível, no decorrer da exploração, no sentido de evitar o 
aumento da área intervencionada. 

No imediato está prevista a renaturalização da linha de água 
intervencionada e que atravessa a área, o arranjo paisagístico na 
lavaria e plantação de um amendoal junto às bacias em construção. 

No final da exploração será garantida a recuperação de todas as áreas 
intervencionadas. 

À superfície 

A recuperação paisagística à superfície será desenvolvida com recurso 
a plantações e sementeiras, utilizando espécies da região e bem 
adaptadas aos solos e clima. 

As terras vegetais armazenadas em pargas serão espalhadas antes da 
aplicação das plantações e sementeiras, no sentido de facilitar o 
desenvolvimento da vegetação. 

Em subterrâneo 

As operações a desenvolver em subterrâneo resumem-se ao 
preenchimento dos vazios de escavação, com os estéreis da 
exploração, como medida de estabilização geomecânica e minimização 
de impactes. 

Ambiente 

Medidas de 
Minimização 

Serão aplicadas as medidas de minimização dos impactes decorrentes 
da exploração que se encontram definidas no Estudo de Impacte 
Ambiental e que acompanha este Plano de Lavra. 

Plano de 
Monitorização 

Será implementado o Plano de Monitorização que se encontra definido 
no Estudo de Impacte Ambiental que acompanha este Plano de Lavra e 
que tem como objetivo principal a aplicação de medidas de controlo da 
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis. 

 

A MINAPORT tem utilizado e projetado utilizar as melhores técnicas disponíveis, recorrendo a elementos 
publicados e a técnicas utilizadas noutros países. Ao nível da gestão de resíduos, a MINAPORT desenvolveu 
um projeto que permite a receção nos vazios de escavação de uma quantidade de resíduos superior aos 
estéreis gerados pela escavação subterrânea. Assim, a mina terá um aterro de estéreis no exterior apenas 
para receção de uma quantidade de material equivalente ao escavado para a construção do aterro de 
rejeitados projetado. 

No que diz respeito aos rejeitados, estes serão acondicionados numa instalação com todos os sistemas de 
impermeabilização e drenagem recomendados para esta tipologia de instalação de resíduos. Refira-se ainda 
que, atendendo ao facto destas instalações se encontrarem em rocha xistosa, reduz a possibilidade de 
infiltrações de líquidos. Relativamente à exploração, as quantidades de explosivos utilizadas, são muito 
reduzidas para a tipologia de mina, tornando praticamente impercetíveis as vibrações e ruido dessa 
atividade. 
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6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E PREVISÃO DE IMPACTES 

A área de intervenção do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes ambientais 
potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos, socioeconómicos, culturais, de planeamento e 
qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das componentes 
ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de minimização específicas. 

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima é caracterizado por contrastes térmicos, onde 
os Invernos são frios, com temperaturas médias na ordem dos 2,5ºC e os Verões são quentes e curtos 
com temperaturas médias na ordem dos 25ºC. Relativamente ao clima, não se prevê que as atividades 
mineiras venham a ter impactes sobre este. No entanto, verificou-se que algumas características 
climáticas, por exemplo, os ventos e a chuva, poderão influenciar a dispersão de poeiras.  

Quanto as alterações climáticas, encontram-se projetadas as seguintes alterações: diminuição da 
precipitação média anual, aumento da temperatura média anual (em especial das máximas), diminuição do 
número de dias de geada e aumento de fenómenos extremos de precipitação. Em resultado, considerando 
o período de vida útil da atividade (10,53 anos), não se prevê que a mesma seja responsável ou possa vir a 
sofrer por alterações significativas no que respeita às alterações climáticas. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Em termos geomorfológicos a Mina do Numão localiza-se num vasto planalto situado entre a Cordilheira 
Central e o rio Douro. A geomorfologia da região é fundamentalmente marcada pela presença do rio Douro, 
pela imponência dos vales eencaixados nas formações rochosas, resultado da ação erosiva das linhas de 
água tributárias do rio Douro que se encontra a Norte da área da Mina, a cerca de 1800 metros. 

O Jazigo de Ouro do Numão encontra-se instalado nas formações metassedimentares do Grupo do Douro 
e ocorre associado a um sistema de falhas preenchidas com filões de quartzo mineralizados em ouro, bem 
como nos níveis de quartzitos dos metassedimentos. Segundo a MINAPORT, os trabalhos de prospeção e 
pesquisa realizados até ao momento (sondagens e exposição dos diversos filões intersetados em 
subterrâneo), permitiram avaliar os recursos de ouro existentes em cerca de 2 Mt e que justificam a 
exploração da mina para a produção de concentrado de ouro. 

O relevo, à semelhança das formações geológicas, será alvo de destruição como resultado das operações 
de desmonte e deposição, pelo que os impactes induzidos serão negativos e permanentes. 

A construção das instalações de resíduos, bacias de águas e a criação de plataformas para as instalações 
de apoio constituem uma alteração no relevo original, o que constitui um impacte negativo, certo, 
permanente e de magnitude moderada. No caso das instalações de resíduos que se prevêem construir, o 
impacte no relevo terá magnitude elevada, uma vez que envolvem a escavação e posterior aterro, a cotas 
bastantes diferentes das existentes. 

De referir que as escavações que se preveem realizar em subterrâneo não irão afetar o relevo à superfície, 
uma vez que não está prevista a ocorrência de fenómenos de subsidência, com repercussão à superfíc ie. 
Por outro lado, as escavações irão induzir a destruição das formações geológicas, o que constituirá um 
impacte, negativo, certo e permanente, mas de magnitude reduzida, uma vez que não constituem valores 
geológicos a preservar nem formações raras nem constituem uma perda significativa em termos geológicos, 
dada a abundância na região destas formações geológicas.  

No caso do recurso mineral propriamente dito, a sua escavação terá um impacte positivo, uma vez que se 
traduz no aproveitamento de um recurso mineral passível de aproveitamento económico. 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A área do projeto localiza-se relativamente próximo da foz da sub-bacias (massa de água superficial) da 
ribeira de Murça que desagua no rio Douro.  

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, verifica-se que se procederá à construção de valetas e canais 
na área da Minas, as quais permitirão o normal escoamento das águas; se procederá ao consumo de água 
proveniente da albufeira de Ranhados para consumo humano e ao consumo de água da albufeira de Valeira 
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para a Lavaria (apenas em caso de insuficiência das origens de água subterrânea); abertura de galerias no 
interior do Cabeço do Lobo originará a saída de água pelo emboquilhamento, essa água será aproveitada 
no tratamento do minério; a instalação dos anexos mineiros levará á impermeabilização de 0,1% da área da 
sub-bacia, área pouco significativa se considerarmos a pouco permeabilidade das formações geológicas.  

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos e de acordo com informação existente, a região 
manifesta escassos recursos hídricos subterrâneos. No entanto, o aquífero local tem capacidade para o 
abastecimento de usos particulares, para fins domésticos e agrícolas, como comprovado durante os 
trabalhos de campo, pela existência de poços e furos. 

A abertura de galerias, poços, chaminés e travessas no interior do maciço alterará certamente o padrão 
hidrodinâmico das águas subterrâneas, mas dado a pouca produtividade aquífera, este impacte pode ser 
classificado como moderadamente significativo. 

A influencia do projeto sobre captações de água subterrânea para abastecimento público  (não foi 
nenhuma identificada num raio de 5 km) ou particulares (em distâncias superiores a 500 m) não é 
expectável, pelo que se considera este impacte como pouco significativo. 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Para a caracterização da qualidade da água superficial na área em estudo realizou-se uma campanha de 
amostragem que contemplou a recolha de duas amostras de água e medições de parâmetros feitas no local. 
Pela análise dos resultados e comparação com a qualidade da água superficial de âmbito regional verifica-se 
que, para os parâmetros indicadores de qualidade avaliados, permite concluir que, com a exceção do arsénio 
(apenas numa amostra), todos os outros parâmetros se encontram concordantes com os valores regionais. 
Para a concentração do arsénio (0,21 mg/L) sugerem-se fatores naturais, nomeadamente a mineralogia das 
rochas aflorantes, a qual inclui variedade de sulfuretos, alguns dos quais com arsénio na sua estrutura 
cristalina (e.g. arsenopirite). 

Com objetivo de caracterizar a qualidade da água subterrânea realizaram-se colheitas 3 colheitas. Em 
termos de qualidade da água, a comparação dos valores obtidos nos parâmetros analisados situam-se 
abaixo dos valores máximos admitidos na lei. 

A qualidade das águas superficiais e das águas subterrâneas poderá ser afetada pela atividade mineira 
pelo: arrastamento de poeiras e elementos/compostos químicos em solução (e.g. sulfatos, arsénio, fósforo, 
alumínio e/ou outros metais), com origem no interior da galeria e/ou depósitos exteriores de escombreiras 
(quer de estéreis quer de rejeitados); derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados 
nas máquinas e veículos, afetos à exploração e transporte; problema na estanquicidade na bacia de águas 
sujas, bacia de águas limpas e, ou da instalação de resíduos mineiros e problema na estanquicidade da(s) 
fossa(s) séptica(s). 

QUALIDADE DO AR 

A Mina do Numão localiza-se em área rural com ocupação de vinhas e amendoeiras, e uma fraca ocupação 
humana, para a caracterização da situação de referência da Qualidade do ar foi considerado o recetor 
sensível mais próximo, na povoação de Murça (a 1400 metros), onde foram realizadas medições de poeiras, 
por 14 dias, tendo-se verificado que os níveis de concentração de poeiras medidos não excedem o valor 
limite estabelecido pela legislação em vigor. 

Com o objetivo de quantificar os impactes induzidos pelo projeto, foram realizadas simulações, que 
permitissem determinar a concentração de poeiras na envolvente. Para o efeito, foram simuladas as 
emissões de poeiras na área da mina (vias não asfaltadas, britagem, e o acesso asfaltado a utilizar na 
expedição – EM 324, a lavra não é considerada porque realizada em subterrâneo), verificando-se que as 
operações decorrentes da laboração da Mina do Numão serão responsáveis pela ocorrência de impactes 
negativos não significativos ao nível da qualidade do ar, prevendo-se o cumprimento dos limites legais de 
emissão. 
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AMBIENTE SONORO 

A Mina do Numão localiza-se em área rural com uma fraca ocupação humana, sendo que as povoações 
mais próximas se localizam a mais de 1400 metros, já o acesso à Mina - EM 324, não tem continuidade, 
terminando no rio Douro. Importa ainda referir que se verifica a existência de trabalhos de desmonte 
experimental na área de concessão denominada de Numão, que irá coincidir com a área da futura Mina.  

Para a caracterização do Ambiente Sonoro procedeu-se a medições de ruído junto dos principais recetores 
sensíveis potencialmente afetados (Murça, Seixas e Mós), verificando-se que os valores são inferiores ao 
legalmente estipulado. 

A avaliação de impactes foi realizada com recurso a software específico, concretamente o programa de 
previsão e mapeamento de ruído ambiental, concluindo-se que na fase de exploração ocorrerão impactes 
negativos devido à laboração dos diferentes equipamentos associados ao processo produtivo, bem como 
ao tráfego de viaturas. Apesar disso, os valores previstos permitem concluir que esses impactes não serão 
significativos, prevendo-se o cumprimento dos valores limite legislados. 

VIBRAÇÕES 

Para a exploração dos quartzos e quartzitos com mineralizações em ouro será necessário proceder ao 
desmonte com recurso a explosivos. A detonação dos explosivos irá, inevitavelmente, gerar vibrações.  
No âmbito dos trabalhos relacionados com a exploração experimental, foram feitas campanhas de 
monitorização de vibrações, com recurso a sismógrafos de engenharia, tendo-se concluído que não será 
expectável a afetação das estruturas existentes na envolvente da mina. 

Na mina do Numão prevê-se que as cargas máximas detonadas em cada instante não ultrapassem os 30 kg 
de explosivos. Atendendo ao histórico decorrente da atividade de exploração experimental, sem que tenham 
existido quaisquer queixas ou mesmo deteção das vibrações pelas pessoas na envolvente, não são 

expectáveis impactes no fator vibrações. 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Ao nível da flora o projeto em análise promove alguma perda de diversidade uma vez que são afetadas 
áreas naturais com comunidades típicas da região. Da implantação do projeto decorrerá um aumento do 
grau de artificialização, com degradação das comunidades das áreas envolventes. Ainda assim, os habitats 
e a biodiversidade encontrada não são exclusivos da área a concessionar, nem mesmo as espécies raras, 
locais, em perigo ou ameaçadas presentes e que incluem a dedaleira, o sobreiro e a azinheira, e, que se 
encontram bem representados na envolvente. Desta forma, considera-se que a perda de biodiversidade 
poderá ser sentida apenas a nível local. 

Das 112 espécies faunísticas de vertebrados consideradas no elenco total (confirmadas e potenciais) para 
a área em estudo, 8 espécies encontram-se classificadas com estatuto de ameaça: duas “Criticamente em 
Perigo”, duas “Em Perigo” e quatro “Vulneráveis”. Foi possível detetar a ocorrência de 36 espécies (1 anfíbio, 
31 aves e 4 mamífero), destas apenas uma encontra-se ameaçada: o chasco-preto (Criticamente em 
Perigo). 

Ao nível dos biótopos e comunidades faunísticas a estes associadas, salientam-se os matos, utilizados como 
território de caça e eventual nidificação. Estes constituem o habitat com maior representatividade, e 
caracterizam-se por uma elevada biodiversidade potencial.  

No decorrer da conversão de áreas naturais em áreas artificializadas, tendencialmente o nível de 
biodiversidade poderá diminuir localmente. No entanto, dada a mobilidade das espécies faunísticas,  é 
possível que esta perda de diversidade faunística tenha um significado reduzido do ponto de vista da 
conservação. Para a espécie mais sensível- o chasco-preto, este fator será apurado no decorrer da 
Monitorização proposta. 

Na fase de desativação do projeto, devido às ações de recuperação, prevê-se que biodiversidade venha a 
aumentar. 

No que respeita à flora e à vegetação os impactes foram avaliados principalmente pela presença ou ausência 
de espécies ou habitats considerados de interesse conservacionista e/ou protegidos por legislação nacional 
e comunitária e pela qualidade do coberto vegetal. De forma sucinta, cabe referir que a área de estudo não 
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alberga uma diversidade de comunidades vegetais considerável e, ao nível florístico, foram apenas 
detetadas três espécies relevantes: duas com estatuto de proteção legal (a azinheira e o sobreiro) e uma 
com estatuto conservacionista que é um endemismo português de distribuição restrita. No que respeita ao 
valor conservacionista dos habitats da área de estudo, destaca-se a presença da comunidade de matagais 
arborescentes de Juniperus spp. (habitat 5210pt1) típicos e abundantes nesta região. 

De um modo geral, apesar da diversidade de espécies observadas e esperadas para a área de estudo e 
envolvente, não é expectável que esta tenha especial interesse para a conservação de comunidades 
faunísticas com estatuto de conservação desfavorável, com exceção talvez para o chasco-preto, uma vez 
que a população desta espécie encontra-se em declínio, e a área de estudo reúne as condições adequadas 
à sua ocorrência, tanto mais que a sua presença foi confirmada nos levantamentos de campo. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

Na exploração e tratamento do depósito mineral da Mina do Numão haverá produção de resíduos mineiros 

(estéreis e rejeitados) e não mineiros (óleos, efluentes domésticos, pneus, etc.). Já a gestão de rresíduos, 

merece Plano específico no âmbito do projeto mineiro: o Plano de Deposição e Gestão de Resíduos. Assim, 

a capaz gestão de resíduos, em cumprimento do Plano de Lavra (projeto), permite referir que não se 

anteveem impactes negativos. 

SOLOS E GEOQUÍMICA DE SOLOS 

Os solos que originalmente ocorrem na área de projeto e envolvente, são solos bastante pobres e 
esqueléticos, com bastantes afloramentos rochosos tendo como material originário os xistos e grauvaques. 
O Plano de Lavra prevê a retirada das terras de cobertura, mais férteis, o seu armazenamento, tratamento 
e posterior colocação nas zonas a recuperar. Deste modo, independentemente da capacidade produtiva que 
os solos em causa apresentam, considera-se que os impactes associados ao projeto serão pouco 
importantes, uma vez que os solos aqui presentes serão preservados. 

No âmbito da geoquímica de solos e com o objetivo de se estabelecer um referencial de base relativamente 
à composição química (inorgânica e orgânica) dos solos da área mineira e sua envolvente próxima, 
realizaram-se duas campanhas de amostragem de solos e subsequente análise laboratorial. Foram 
amostrados quinze locais considerados representativos das várias áreas a intervencionar pelo projeto. , 
embora tenham acontecido após o desmonte experimental, logo, em alguns locais, com alguma 
probabilidade de afetação dos solos envolventes por deposição atmosférica de poeiras originadas na 
atividade mineira. Atualmente, verifica-se que as características dos solos resultam essencialmente da 
mineralogia das formações geológicas, sendo ainda de referir que se manterá a campanha de amostragem 
dos solos para verificar da sua eventual afetação pela atividade mineira. 

PAISAGEM 

A análise local efetuada no âmbito da área em estudo do projeto verificou tratar-se de uma região 
montanhosa, de relevo acidentado maioritariamente ocupado com matos em associação com espaços 
florestais, pouco povoada, estando os principais espaços urbanos concentrados em núcleos populacionais 
de pequena dimensão afastados da área de projeto. 

Tendo em consideração o enquadramento biofísico, social e cultural da região de estudo, o facto de se 
inserir na área de salvaguardada de Património do Alto Douro Vinhateiro pode considerar-se que a 
paisagem, em termos globais, apresenta uma capacidade de absorção visual de valor médio, uma vez que 
se trata de uma paisagem com uma qualidade visual media a elevada, com acessibilidade visual bastante 
reduzida e com um escasso número de observadores potenciais, permitindo assim a intrusão de novos 
elementos, sempre que os mesmos sejam corretamente planeados e integrados no território envolvente.  

A sensibilidade paisagística global, dadas as características do território onde se insere o projeto pode assim 
ser considerada média, estando dependente da tipologia e nível da intervenção a efetuar, a qual deverá ser 
pensada de forma a não comprometer a sua qualidade visual e paisagística. 

As afetações na paisagem esperadas pelo projeto Mina do Numão, não colocam em causa a prossecução 
da sua atividade, mas tornam imperiosa a necessidade de respeitar todas as medidas incluídas no Plano de 
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Mina, com especial relevo para o PARP, uma vez que esta área se encontra inserida em Zona Especial de 
Proteção (ZPE) da região património mundial do Alto Douro Vinhateiro. 

Desde que sejam tomadas todas as medidas que se encontram definidas e integradas no PRP, estes 
impactes poderão ser progressivamente minimizados até se obter, após o encerramento da mina, uma área 
potencialmente produtiva e sustentável. 

SÓCIOECONOMIA 

Da caracterização social e económica da área de inserção do projeto objeto da presente análise destacam-
se os seguintes aspetos, de âmbito municipal e local: 

• o concelho de Vila Nova de Foz Côa registou, em 2011, um decréscimo de cerca de 14% de 
habitantes, face a 2001. À semelhança de Vila Nova de Foz Côa, também a freguesia de Freixo do 
Numão viu a sua população diminuir em cerca de 23%;  

• ambas as unidades territoriais encontram-se em processo progressivo de envelhecimento, face à 
redução das classes etárias mais jovens, sendo as faixas etárias mais representativas, tanto no 
concelho como na freguesia, as respeitantes aos intervalos dos 25 aos 64 anos e dos 65 e + anos; 

• apresentam, na generalidade, uma qualificação média da mão-de-obra, uma taxa de atividade a 
rondar os 35% e uma taxa de desemprego média de 8,7%; 

• o concelho assenta a sua estrutura produtiva e de empregabilidade, maioritariamente, no setor  
terciário, ao passo que nas freguesias se verifica que a população ativa se distribui pelos setores 
primário e terciário, sendo o setor secundário o menos expressivo.  

A atividade mineira representa, do ponto de vista da sócioeconomia, um fator de desenvolvimento 
importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que alimenta 
a montante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização económica, gerador de emprego direto e indireto 
e polarizador de diversidade das atividades económicas locais e regionais. Neste sentido, os impactes 
resultantes desta atividade são evidentemente positivos. 

Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental, tratados 
com maior profundidade nos fatores ambientais correspondentes. Porém, não deixam de ser importantes do 
ponto de vista socioeconómico se incidirem de forma negativa na qualidade de vida das populações e no 
seu quotidiano. 

Com o objetivo de identificar da aceitação e, ou rejeição do projeto da Mina do Numão por parte da população 
residente nas povoações da envolvente da Mina realizou-se um Questionário. 

A maioria dos inquiridos aponta o desemprego e o despovoamento como os problemas principais do 
concelho, facto que põe em relevo um dos impactes positivos inerentes ao projeto, a criação de emprego e, 
de forma inerente, a fixação da população, que não terá que abandonar a região em busca de emprego. De 
acordo com a perceção da população inquerida pode inferir-se que a atividade mineira e concretamente a 
Mina do Numão apresenta como principal vantagem, uma resposta aos principais problemas da população 
e da freguesia: o desemprego e o despovoamento. 

No que respeita aos impactes negativos diretamente relacionados com a atividade mineira, os inqui ridos 
salientam como principais fatores o tráfego de pesados (30%) e a potencial degradação da paisagem (20%). 
Importa, porém, salientar, que as questões ligadas à degradação do ambiente não são encaradas pela 
população residente como preocupações importantes. Efetivamente, as questões de ordem social, como o 
desemprego, o despovoamento e a segurança, dominam as preocupações dos inquiridos 

SAÚDE HUMANA 

Relativamente ao presente Projeto, pelas características da sua atividade e pelas características da sua 
localização (populacional e de ocupação do território da envolvente), não se prevê, que venha a gerar 
impactes relevantes na Saúde Humana. No entanto, esses impactes potenciais do Projeto, serão avaliados 
de forma integrada com outros fatores, como a vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas, os 
impactes no clima (regime de ventos, precipitação e temperatura), nos recursos hídricos (superficiais e 
subterrâneos), na qualidade do ar, no ruído e, indiretamente, na paisagem e na forma como este aspeto se 
pode também relacionar com a utilização dos tempos livres, aos estilos de vida e à saúde. 
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TERRITÓRIO 

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa a área a concessionar enquadra-se 
em “Solo Rural: Espaços Agrícolas e Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” e “Recursos Geológicos: 
Área Potencial e Área de Concessão Experimental”. No que concerne às condicionantes existentes para a 
área a ser intervencionada pelo Projeto, estas prendem-se com o facto de esta zona se integrar na Reserva 
Ecológica Nacional (REN), em Cursos de água e respetivos leitos e Áreas de elevado risco de erosão hídrica 
do solo; Reserva Agrícola Nacional (RAN); Domínio Público Hídrico (leitos dos cursos de água e suas 
margens); Perigosidade Alta de Incêndio; Áreas Ardidas; Zona Especial de Proteção do Alto Douro 
Vinhateiro. 

Destaca-se que não foram detetados conflitos insanáveis entre a implementação do projeto e os usos 
preconizados para a área em estudo, que se revelem impeditivos para o seu desenvolvimento. 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Na área mineira não se identificaram ocorrências de relevante interesse cultural nomeadamente de natureza 
arqueológica. Contudo, foram documentadas inúmeras construções rurais (casas, estruturas 
indiferenciadas, tanques, levadas, minas de água, poços e muros de diversos tipos) relacionadas com usos, 
contemporâneos, nomeadamente de cariz agrícola. 

ALTO DOURO VINHATEIRO E ZONA DE ESPECIAL DE PROTEÇÃO EM REVISÃO 

A classificação de Património Mundial (Monumento Nacional) do Alto Douro Vinhateiro, tem como foco 
principal as construções associadas à instalação de vinhas nas margens do rio Douro, mas visa também 
proteger outras realidades culturais, contemporâneas daquela atividade produtiva ou anteriores a ela, onde 
se incluem além dos elementos construídos os sítios de interesse arqueológico. A Mina de Numão situa-se 
fora da paisagem cultural protegida do Alto Douro Vinhateiro, mas está abrangida pela sua Zona Especial 
de Proteção. Refira-se que a maioria das infraestruturas mineiras, já construídas ou a construir, se situa 
num vale, aberto a Leste, não sendo por isso intervisível com o rio Douro que se encontra a Norte. 

De acordo com os critérios de avaliação propostos pela UNESCO o impacte da exploração da mina de 
Numão sobre a Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro, pode considerar-se indireto, negativo e certo. 
Contudo, o projeto da Mina do Numão, embora se localize na proximidade do Alto Douro Vinhateiro, não 
coloca em rico os atributos de autenticidade e integridade que lhe confere o Valor Universal Excecional. 

RISCOS 

No âmbito da análise dos riscos, são identificados os seguintes: deslizamento de materiais; acidentes 
rodoviários na entrada nacional 324; contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos (derrames 
acidentais); elevada pluviosidade e sismo.  

A importância que a MINAPORT concede à prevenção e proteção de acidentes, no atual empreendimento 
(desmonte experimental) e a continuar no âmbito do desenvolvimento do projeto mineiro contribui para a 
redução dos riscos associados à atividade de exploração de depósitos minerais. 

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do projeto, definiram-se as 
medidas corretivas e minimizadoras que garantem o adequado equilíbrio do ambiente na área de 
intervenção e na sua envolvente. São apresentadas as medidas de minimização a adotar durante as várias 
fases de implementação do projeto, com vista à mitigação das perturbações previstas.  

Algumas destas medidas constituem aspetos integrados ou complementares das intervenções inscritas no 
Plano de Lavra como na própria laboração da mina. Outras referem-se às soluções técnicas e 
ambientalmente mais adequadas, de forma a garantir que este Projeto constitua uma referência no domínio 
da integração e da proteção ambiental. 
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Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os fatores 
ambientais que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspetivados. Estas medidas serão 
integradas no próprio Plano de Lavra e passam pela correta gestão da exploração do recurso mineral, já 
que é nesta fase que os impactes mais significativos foram detetados e, posteriormente, pela implementação 
e manutenção adequada do Plano de Recuperação preconizado. Assim, sintetizam-se seguidamente as 
medidas de carácter geral a implementar, após o que se descrevem as medidas minimizadoras dos impactes 
ambientais detetados, específicas para os fatores ambientais que apresentam maior sensibilidade em 
função da avaliação de impactes efetuada. 

7.2. MEDIDAS DE CARÁTER GERAL 

Na fase de exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas 

seguintes atuações: 

• as ações respeitantes à exploração serão confinadas ao menor espaço possível, limitando as áreas 
de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas limítrofes 
não intervencionadas; 

• o perímetro da área mineira será vedado e sinalizado, de forma a limitar o mais possível a entrada 
de estranhos e, desta forma, evitar acidentes; 

• a destruição do coberto vegetal será limitada às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos e a prossecução do Projeto garante que estas são convenientemente recuperadas no 
mais curto espaço de tempo possível; 

• os locais de deposição dos stocks de materiais desmontados e da terra viva (pargas), encontram-
se devidamente definidos no Plano de Lavra; 

• o Plano de Recuperação contempla a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo 
para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e desta forma garantir um maior 
sucesso na implantação da vegetação; 

• os vazios de escavação da mina (galerias, travessas e painéis de sublevel stoping) acolhem a 
quantidade total de estéreis gerados pela Mina,  

• será realizada a Gestão de Resíduos não mineiros conforme definido no Projeto, que garante o 
correto armazenamento, gestão e manuseamento dos resíduos produzidos e associados à mina, 
nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha 
e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente - APA), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e 
contaminações; 

• será realizada a Gestão de Resíduos mineiros conforme definido no Projeto, que garante o seu 
correto armazenamento, gestão e manuseamento, especificamente, o encaminhamento dos 
resíduos de rejeitados (perigosos) a instalação de resíduos definitiva, reduzindo, assim, a 
possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações;  

• os equipamentos a utilizar na exploração da mina deverão respeitar as normas legais em vigor, 
relativas às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença;  

• a vegetação proposta no Plano de Recuperação respeitou o elenco florístico da região, garantindo 
desta forma um maior sucesso na sua integração com menor esforço e custos de manutenção; 

• o Projeto prevê a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, 
garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e 
ruído; 

• os acessos do interior da Mina terão que ser mantidos em boas condições de trafegabilidade, por 
aplicação de “tout venant” nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos;  

• todos os acessos da Mina terão que ser regados/aspergidos regular e sistematicamente, durant e 
as épocas mais secas, de forma a minimizar a emissão de poeiras;  
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• o explorador deverá realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da sua Mina sobre 
as normas e cuidados ambientais e de segurança, a ter em conta no decorrer dos trabalhos;  

• o Plano de Monitorização integrado no presente EIA será implementado, de forma a detetar a 
existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correção atempada;  

• o explorador deverá assegurar o correto cumprimento das normas de segurança, tendo em vista 
não só a segurança como a minimização das perturbações na atividade das povoações 
envolventes. 

Na fase de desativação preconizam-se as seguintes medidas gerais: 

• a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas ( tanques de 
depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.) terá que ser assegurada, garantindo o 
seu adequado encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pela APA e 
estabelecido no Projeto (Plano de Gestão de Resíduos); 

• será efetuado o desmantelamento e remoção do equipamento existente na Mina procedendo às 
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, estes equipamentos serão 
reutilizados ou reciclados ou, na sua impossibilidade, enviado para destino fi nal adequado; 

• será efetuada uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades 
associadas à exploração são devidamente recuperadas de acordo com o Plano de Recuperação 
definido, para que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área 
intervencionada e a paisagem envolvente. 

Finalmente, para a fase de pós-Desativação destacam-se as seguintes medidas gerais: 

• avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das atividades de monitorização e 
conservação da mina, com especial atenção para o comportamento dos taludes e crescimento da 
vegetação; 

• efetuar vistorias regulares à mina de forma a verificar o estado de conservação da instalação de 
resíduos, da vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes. 

A implementação destas medidas de minimização, na sua maioria integradas no Plano de Lavra (Projeto), 

trará benefícios, diretos e indiretos, sobre a generalidade dos fatores ambientais, pelo que seguidamente só 

se procede à sua descrição quando existem ações concretas com influência sobre os domínios de análise 

em causa. 

7.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

As medidas de minimização a implementar em termos de geologia e geomorfologia já se encontram 

incorporadas no projeto (Plano de Lavra). 

Assim, relativamente aos processos erosivos está prevista a construção de bacias de decantação em vários 

pontos da área da mina que irão permitir a decantação das partículas finas antes da devolução das águas 

de drenagem ao meio natural. 

Para a minimização dos impactes sobre a geomorfologia está prevista a construção das instalações de 

resíduos em bancadas e patamares que irão simular a morfologia em socalcos, característica da região do 

Douro.  

No caso da estabilidade estrutural do maciço, será adotado o método de exploração por câmaras e pilares 

que irá garantir a estabilidade das escavações, durante a exploração. No final da escavação em cada galeria 

ou travessa haverá o preenchimento dos vazios de escavação com os estéreis da exploração o que irá 

incrementar a estabilidade geomecânica das escavações. 
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RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (ASPETOS QUANTITATIVOS) 

• Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza da periferia da área a intervencionar, e dos 
acessos às zonas de trabalho; 

• Até ao seu tamponamento, garantir a adequada manutenção do estado de limpeza do troço 
manilhado da linha de água que atravessa a área de Projeto. Como referência dever-se-á 
considerar que a observação de 1/3 de secção da manilha assoreada justifica intervenção de 
limpeza; 

• Caso haja suspeita de estrangulamento (por eventual colapso da estrutura) do troço manilhado, 
dever-se-á proceder a uma inspeção vídeo da totalidade do troço com vista à seleção da 
metodologia de recuperação; 

• Colocação de caleiras na cobertura da lavaria para aproveitamento de águas pluviais limpas com 
vista à sua utilização no processo industrial de beneficiação mineira.  

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS (ASPETOS QUANTITATIVOS) 

• efetuar medições de profundidade dos níveis freáticos; 

• O dimensionamento dos caudais de extração dos furos afetos ao Projeto mineiro de tal modo não 
se provoque rebaixamentos excessivos do nível freático; 

• O enchimento parcial usando estéreis dos vazios de escavação, previsto para a fase de 
desativação, deverá ser o mais próximo possível de um enchimento total, maximizando a 
aproximação à permeabilidade original do maciço rochoso.   

QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Fase de exploração: 

• Construção de bacias de retenção e decantação com volumes úteis tais que permitam tempos de 
residência suficientes para que ocorra uma decantação eficiente, com o mínimo de adição de 
floculantes; 

• Deverá ser garantido de forma permanente a existência de margem de segurança nas bacias de 
tal modo não existam quaisquer galgamentos dos fluidos aí retidos;  

• Impermeabilização das bacias de retenção e decantação com tela PEAD, preferencialmente com 
1,5 mm de espessura e certificado de conformidade (do fabricante) para contacto da tela com 
soluções aquosas com as características das aqui presentes (nomeadamente baixo valor de pH e 
elevado teor de sulfatos); 

• Construção de cinco piezómetros de reduzida profundidade (< 20 metros) junto das três bacias de 
retenção e dos depósitos de estéreis e de rejeitados. As localizações definitivas deverão ser 
definidas à posteriori e em função de critérios hidrogeológicos; 

• Remoção da fração sólida decantada na bacia de águas sujas, sempre que a mesma atinja 
aproximadamente um metro de altura e encaminhamento destes materiais para o depósito de 
rejeitados;  

• Deverá ser expressamente proibido o bombeamento de águas da bacia de águas sujas para o meio 
hídrico envolvente; 

• Colocação de leito de material calcário, com granulometria grosseira (ao nível dos balastros) no 
fundo da segunda bacia de decantação, ou seja, na bacia de águas limpas;  

• O material calcário deverá ser colocado em estrutura metálica, tipo rede de malha larga (dimensão 
compatível com a retenção do material calcário), amovível por exemplo através de grua. Assim, 
será possível substituir ou recuperar este material, mantendo-o eficiente na sua função de 
neutralização do pH das águas e retenção de metais; 

• No caso de substituição do material calcário, os balastros “saturados” deverão ser encaminhados 
preferencialmente para o depósito de rejeitados; 
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• Confirmando-se no decorrer da exploração da mina a existência de elevadas concentrações em 
ferro dissolvido nas águas, dever-se-á ponderar uma oxigenação forçada na bacia de águas limpas, 
potenciando a precipitação do ferro no material calcário;  

• Máxima reutilização no processo industrial da água armazenada nas bacias de decantaç ão, no 
sentido de se estabelecer um circuito hidráulico o mais fechado possível;  

• O bombeamento de águas da bacia de águas limpas só deverá acontecer se previamente se 
confirmar cumprimento dos valores normativos constantes no Anexo XVIII (Valores limite de 
emissão (VLE) na descarga de águas residuais) do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. Esta 
situação, a acontecer, deverá ser comunicada atempadamente à ARH-Norte; 

• Caso as medidas acima expostas para tratamento das águas mineiras não se revelem eficientes, 
deverá o promotor apresentar projeto específico para uma Estação de Tratamento de Águas 
Mineiras (ETAM); 

• Construção de uma rede de drenagem de águas sujas, a qual receberá águas da plataforma da 
lavaria, da entrada da galeria, da área das oficinas e da plataforma das trituradoras/britadeira, 
canalizando-as para a primeira bacia de decantação (denominada de bacia de águas sujas);  

• As águas efluentes das valas perimetrais dos depósitos de estéreis e de rejeitados deverão ser 
monitorizadas e caso se verifique valores de pH inferiores a 5 e/ou condutividade elétrica superior 
a 2000 S/cm, encaminhadas para a bacia de águas sujas; 

• Instalação de um ou mais separadores de hidrocarbonetos na rede de drenagem de águas sujas, 
a montante da primeira bacia de decantação, facilmente acessíveis para manutenção periódica; 

• As substâncias de síntese química (e.g.: coletores seletivos, espumas, dispersantes, supressor de 
lamas e floculantes) a utilizar na lavaria no processo de beneficiamento terão de estar 
acondicionadas em local impermeabilizado (preferencialmente com bacia de retenção) e sem 
contacto com águas da chuva e/ou de escorrências superficiais, cumprindo -se as recomendações 
das respetivas fichas de segurança dos produtos; 

• Deverá ser avaliada a pertinência de instalação de rede de saneamento dedicada aos efluentes 
provenientes do laboratório;  

• Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 
presentes em obra, mantendo-se os registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por 
equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respetivo fabricante;  

• Assegurar a manutenção e revisão periódicas quer da(s) fossa(s) séptica(s) estanque(s) quer do(s) 
separador(es) de hidrocarbonetos; 

• As lamas dos separadores de hidrocarbonetos e da(s) fossa(s) séptica(s) estanque(s) terão de ser 
retiradas e encaminhadas a destino final por operador credenciado de gestão de resíduos;  

• No caso de o Projeto não contemplar a construção de uma ETAR para tratamento das ág uas 
residuais domésticas, deverá o Proponente garantir que estes efluentes são encaminhados para 
uma das seguintes ETAR’s com tratamento secundário: Vila Nova de Foz Côa, São João da 
Pesqueira ou, Mêda;   

• Durante os períodos de estiagem e sempre que se revele necessário para minimizar a dispersão 
atmosférica de poeiras, deverá recorrer-se à aspersão de materiais e caminhos. Os caudais destas 
aspersões devem ser apenas os suficientes para atenuar a dispersão atmosférica de poeiras sem 
provocar, por escoamento superficial, arrastamento de materiais; 

• Inspeção periódica da bacia de retenção sob o depósito de combustível móvel, prevenindo assim 
eventuais transbordos inadvertidos de combustível; 

• Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes 
(óleos e lubrificantes), todos os trabalhadores da mina deverão ser instruídos para que, caso se 
detete algum derrame, o responsável da mina seja imediatamente avisado, o equipamento enviado 
para reparação e a área contaminada confinada, retirada e recolhida por empresa credenciada a 
fim de ser processada em destino final apropriado. 
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• Fase de exploração: 

• Deverá evitar-se ao máximo que nos vazios subterrâneos criados com as escavações, fiquem 
expostos sulfuretos, os quais em contacto com a água subterrânea e na presença de oxigénio, 
continuarão a dissolver-se provocando redução do pH da água e aumento da concentração de 
sulfatos, arsénio e outros elementos químicos potencialmente tóxicos ou indesejáveis na água.  

• Ter-se-á de assegurar a interdição de acesso a pessoal não autorizado à área. De igual, terão de 
ser mantidas em bom estado de conservação e funcionamento as valas perimetrais de drenagem, 
mantendo-se a separação de águas sujas e águas limpas, impedindo-se assim o carreamento de 
substâncias poluentes para o meio hídrico envolvente. 

• Ainda na fase de desativação, deverá ser assegurado que nas zonas de oficina ou de manutenção 
de máquinas e equipamentos e nas zonas destinadas ao armazenamento de lubrificantes não 
existirá contaminação do solo por quaisquer tipo de substâncias poluentes, sendo que, após 
demolição, todos os materiais que tenham estado em contacto com essas substâncias serão 
separados e encaminhados para aterro controlado.  

QUALIDADE DO AR 

• Recomenda-se o controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes dos caminhos não 
asfaltados no interior e no acesso da mina, recorrendo à rega por aspersão de água, 
essencialmente no semestre seco.  

• Relativamente ao transporte dos materiais, deverá ser dada especial atenção ao controlo do estado 
de conservação e de limpeza das viaturas utilizadas e dos tapetes. 

AMBIENTE SONORO 

• Limitar o ruído produzido pelos trabalhos, pela sensibilização dos condutores dos diferentes 
equipamentos, quer no que respeita às condições de condução a adotar, quer no que respeita ás 
condições mecânicas e de manutenção desses mesmos veículos.  

• Deverá igualmente ser considerada a sensibilização dos trabalhadores no que respeita aos 
trabalhos a realizar no interior da mina, com recurso a formação adequada aos procedimentos que 
devem ser seguidos nos trabalhos de forma a minimizar o ruído produzido.  

• Os equipamentos a utilizar nos trabalhos deverão cumprir os requisitos do Decreto -Lei nº76/2002, 
de 26 de março, relativo à emissão de ruído, devendo também ser evitada a utilização de máquinas 
que não possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante.  

VIBRAÇÕES 

Conforme foi referido, não é expectável que as vibrações decorrentes dos desmontes nesta Mina excedam 

os limiares da NP 2074. Contudo, proceder-se-á monitorização das detonações, procedendo-se ao 

redimensionamento dos diagramas de fogo, mudando a carga por furo, o número de retardos por furo ou a 

alteração do tipo de explosivos utilizados, do tipo de iniciadores usados, a mudança na proporção dos 

diferentes tipos de explosivo, a alteração do layout dos furos, etc, 

Na eventualidade de situações de incomodidade, provocadas pelo facto de as vibrações induzidas pelos 

desmontes poderem ser percetíveis pela população, considera-se que poderão ser adotadas medidas tendo 

em vista a redução destes impactes, através do aviso da data e hora de realização dos desmontes. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

Na exploração e tratamento do depósito mineral da Mina do Numão haverá produção de resíduos mineiros 

e não mineiros, merecendo a Gestão de Resíduos Plano específico no âmbito do projeto mineiro. 
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SOLOS E GEOQUÍMICA DE SOLOS 

• O armazenamento do dolo decapado deverá ser efetuado em pargas, que deverão apresentar uma 
estrutura estreita, comprida e com uma altura nunca superior a 2,00 m, com o cimo ligeiramente 
côncavo para uma boa infiltração da água. As mesmas deverão ser semeadas com tremocilha ou 
abóbora à razão de 3 g/m2 para evitar o aparecimento de ervas infestantes e melhor conservar 
esses solos.  

• Deverá ainda garantir-se o manuseamento, em local adequado, de produtos como os óleos, os 
combustíveis e os lubrificantes, uma vez que o derramamento deste tipo de produtos induz à 
contaminação e poluição do solo e sub-solo e consequentemente dos recursos aquíferos.  

• Sobre a geoquímica dos solos, ainda que não se prevejam impactes negativos significativos sobre 
os solos, reforça-se a necessidade de dar cumprimento a medidas preventivas como: 

o Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza da periferia (nomeadamente valetas, 

valas perimetrais e canais) da área a intervencionar, de tal modo não existam galgamentos para 

fora da área de intervenção; 

o Durante os períodos secos (sem precipitação) e, nomeadamente em dias ventosos, nos depós itos 

de material de granulometria fina assim como na britadeira móvel e nos acessos internos não 

asfaltados, dever-se-á proceder à aspersão de água em quantidade suficiente de tal modo se 

evite a dispersão de poeiras a partir destas origens. 

o Dever-se-á fechar (cobrir) o tapete rolante transportador do minério entre britadeira que se 

encontra junto ao emboquilhamento e os silos que alimentam a lavaria.  

PAISAGEM 

• Execução na íntegra de todas as medidas e ações previstas no Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística; 

• A recuperação paisagística deverá utilizar sempre a terra armazenada nas pargas, resultante das 

decapagens, já que esta contém as sementes necessárias à regeneração natural dos terrenos;  

• Assegurar locais para recolha de resíduos e prever ações de limpeza pontual sempre que necessário 

de forma a manter a qualidade visual das áreas; 

• Remover todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros materiais e transportar para 

vazadouro apropriado; 

• Contemplar a integração paisagística da mina com a plantação de diversos exemplares arbóreos e a 

sementeira de misturas herbáceo-arbustivas, incluindo, a plantação de uma cortina arbórea ao longo 

dos caminhos com maior acesso visual para as áreas a afetar pela exploração, previamente ao início 

da fase de construção; 

• Sempre que possível, preservar a vegetação arbustiva e arbórea existente na envolvente da 

exploração; 

• Todas as plantações e sementeiras propostas são de espécies autóctones, no sentido de renaturalizar 

o espaço; 

• Avaliar a evolução da área recuperada, com especial atenção para o estabelecimento e crescimento 

da vegetação. 

• Desenvolver o Projeto de exploração mineira em articulação com as entidades locais de forma a 

compatibilizar as ações a empreender com as necessidades reais das populações e com o futuro uso 

a dar à mina após a sua exploração; 

Para a fase de desativação, considera-se essencial que a implementação do PARP só seja dada como 

completamente concluída, após vistoria que comprove a reconversão de todas as zonas afetadas no decurso 

da atividade extrativa. 
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SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Na fase de exploração: 

• confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de 

intervenção para que estas não extravasem e afetem (através de pisoteio e circulação de veíc ulos), 

as zonas limítrofes; 

• limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos, 

nomeadamente através da sinalização e balizamento das áreas com azinheiras e sobreiros, que não 

devem ser afetadas por qualquer ação do Projeto; 

• proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo com maior índice de matéria 

orgânica para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística;  

• implementar uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos, 

nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e 

condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de ocorrência de 

acidentes e contaminações; 

• recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas e 

de ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 

• efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, garantindo 

o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído; 

• realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da mina acerca das normas e cuidados 

a ter em consideração no decorrer dos trabalhos, nomeadamente sensibilizando estes para a não 

colheita ou danificação de espécimes vegetais, realçando o valor ecológico da flora, da vegetação e 

dos habitats e sensibilizando para o respeito pelos animais silvestres presentes na área;  

• isolar/conter e inspecionar periodicamente o aterro de estéreis, de modo a prevenir possíveis 

escorrências de águas contaminadas para as linhas de água adjacentes.  

Na fase de desativação: 

• efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas passíveis 

de serem removidas (eventuais fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados, depósitos de 

combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final;  

• efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente procedendo às necessárias 

diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, na 

sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

• garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração mineira são 

devidamente recuperadas, de acordo com o Plano de Recuperação Paisagística definido, 

procedendo aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo possível, 

uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente;  

• utilizar vegetação na recuperação paisagística que respeite o elenco florístico da região, 

nomeadamente utilizando plantas já referidas neste relatório, que se incluem no habitat de matos, 

nomeadamente: a azinheira; o zimbro; a roselha; o sargaço; o trovisco; a giesta-branca; o 

piorno-amarelo; o rosmaninho. 

• as áreas em recuperação deverão ser alvo de manutenção de forma a garantir que são criadas as 

condições para o normal desenvolvimento do habitat natural. Desta forma, propõem -se o adequado 

controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento de manchas de vegetação 

mais ralas, fatores que permitem acelerar os processos de recuperação natural.  
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• Medidas de minimização sobre chasco-preto: 

o evitar as ações de desmatação e decapagem durante a época de reprodução do chasco -preto 

(essencialmente de fevereiro a junho); 

o evitar a destruição de muros de perda e/ou de socalcos. Em caso de necessidade de afetação 

deste tipo de estruturas, promover a sua substituição em áreas adjacentes à área de concessão, 

com características semelhantes; 

o promover a monitorização dirigida ao chasco-preto, com o objetivo de identificar as necessidades 

ecológica desta espécie na área de estudo e sua envolvente, para aferir os impactes estimados 

e identificar a eventual necessidade de definir e implementar ações de gestão de habitats. 

TERRITÓRIO 

De acordo com os instrumentos de gestão do território em vigor para a área e atendendo que a área da Mina 

se integra em REN (Leitos dos cursos de água5 e Áreas com risco de erosão6), considera-se que as medidas 

de minimização relativas a este fator ambiental passam pelo cumprimento integral das Medidas de 

Minimização Geral, e das recomendações específicas apresentadas nos Recursos hídricos e na Qualidade 

das águas e nos Solos. 

No que diz respeito ao uso do solo, deverão ser tomadas as seguintes medidas de minimização, sobretudo, 

no que diz respeito aos locais onde ocorra intervenção e afetação dos solos a nível superficial:  

• As operações de desmatação, desarborização e limpeza de terreno para posterior instalação das 

componentes mineiras devem ser limitadas aos locais estritamente necessários e indispensáveis 

para a boa execução da respetiva obra; 

• Sempre que haja intervenção dos solos ao nível superficial, a camada arável das terras de verá ser 

decapada e armazenada em pargas, em conformidade com as medidas de minimização 

apresentadas no fator Solos. Este procedimento é de extrema importância, uma vez que, a 

reutilização das terras do local no âmbito da recuperação paisagística no períod o pós-exploração, 

permite uma melhor e mais eficiente regeneração da vegetação autóctone preexistente e 

consequentemente, dos usos do solo; 

• Cumprimento de todas as medidas propostas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

(PARP), o qual tem como objetivo criar as condições necessárias para uma eficiente restauração 

dos usos originais dos solos nas áreas intervencionadas, nomeadamente, no que diz respeito, à 

devolução ou melhoria da capacidade de uso dos solos nas áreas intervencionadas;  

• Nos locais onde ocorrerá intervenção ao nível de movimento de terras de maior magnitude, 

nomeadamente, as instalações de resíduos de estéreis e rejeitados, a configuração proposta no 

Plano de Mina e respetivo PARP, prevê a construção de taludes e patamares ao longo das encostas, 

com um desenho e conceção semelhante aos socalcos tradicionais desta paisagem construídos 

tendo como finalidade a produção agrícola, devido à escassez e pedregosidade dos solos no 

território envolvente. 

SÓCIOECONOMIA 

• A consideração de um Plano de Segurança e Saúde contribuirá para reduzir substancialmente os 

riscos que os operários e restante pessoal envolvido na fase de exploração poderão correr. 

Considera-se indispensável o cumprimento integral do referido Plano, devendo as entidades 

responsáveis assegurar as ações de fiscalização para verificação das normas e regras 

estabelecidas; 

 
5 Cuja designação foi alterada para Cursos de água e respetivos leitos e margens com a entrada em vigor do novo regime. 
6 Cuja designação foi alterada para Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo com a entrada em vigor do novo regime. 
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• Discriminar positivamente a população local, sempre que se verifique necessário aumentar eventuais 

postos de trabalho, com o objetivo de contribuir para a redução dos níveis de desemprego; 

• Assegurar que são selecionados os métodos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível. Esta medida é sobretudo destinada a minimizar a incomodidade da população na 

proximidade das áreas de intervenção e os próprios operários e demais trabalhadores; 

• Garantir que as operações mais ruidosas se restringem ao período diurno e nos dias úteis, evitando 

que essas ações se realizem no período entre as 20:00 e as 23:00 horas, denominado como 

“Entardecer”, no Regulamento Geral do Ruído; 

• Sensibilizar os condutores das máquinas e veículos afetos à exploração da mina para que sejam 

cumpridos os limites de velocidade estabelecidos nos diversos itinerários utilizados dentro da área 

da mesma, assim como para a necessidade da realização de revisões periódicas, de modo a que os 

níveis sonoros admissíveis não sejam ultrapassados; 

• Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, garantindo 

o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído;  

• Na movimentação de terras (escavação, aterro) durante o período de estio ou em períodos de fraca 

pluviosidade, deve proceder-se, com alguma frequência, ao humedecimento das áreas com 

movimentações de terras ou de circulação de viaturas, de modo a evitar o levantamento de poeiras; 

• Com vista a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais de intervenção 

deverão ser estabelecidas áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados;  

• Deverá ser definido um faseamento de exploração e recuperação adequado, que promova a 

revitalização das áreas intervencionadas no menor intervalo de tempo possível e concentrado em 

áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de intervenção em diferentes locais em 

simultâneo;  

• Assegurar a continuação do correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada 

dos veículos de transporte na via pública de acesso, tendo em consideração a segurança e a 

minimização das perturbações na atividade e mobilidade das populações e na circulação rodoviária; 

• Garantir que as viaturas afetas à expedição utilizam um sistema de limpeza dos rodados, prevenindo 

assim a degradação das condições de aderência na entrada na via pública de acesso, contribuindo 

desta forma para não afetar as condições de aderência da via e, consequentemente, prevenindo os 

acidentes rodoviários. 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

• Medida 1. Inclusão de ocorrências identificadas na AE em Planta de Condicionantes, excetuando os 

achados isolados, móveis. Com esta medida pretende-se sinalizar e garantir a manutenção do 

estado de conservação atual das ocorrências em apreço. A sua aplicação deve estender -se às fases 

subsequentes. 

• Medida 2 (antes da construção). Prospeção sistemática das parcelas de terreno que não tenham 

sido pesquisadas nesta fase de avaliação. 

• Medida 3 (antes ou durante a construção). Representação topográfica, gráfica, fotográfica e 

elaboração de memória descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse cultural que 

possam ser destruídas em consequência da execução do projeto ou sofrer danos decorrentes da 

proximidade em relação à frente de obra.  

• Medida 4 (antes ou durante a construção). Execução de sondagens arqueológicas de caracterização 

de ocorrências com risco de afetação pela obra que sejam postas a descoberto no decorrer da obra. 

Os resultados obtidos podem determinar a execução de escavações em área.  
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• Medida 5 (fases de construção e de desativação) Acompanhamento integral e contínuo da obra, por 

arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este 

acompanhamento consiste na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e 

revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou 

regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo. Inclui a execução ou acompanhamento 

da execução de outras medidas propostas para esta fase. Os achados móveis colhidos no decurso 

da obra deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 

cultural. 

• Medida 6 (fase de exploração e desativação). Comunicação pelo promotor do projeto, à Direção  

Geral do Património Cultural, do eventual aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê -

lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural 

e respetiva salvaguarda. 

ALTO DOURO VINHATEIRO E ZONA DE ESPECIAL DE PROTEÇÃO 

• A criação de um plano de monitorização da paisagem da mina do Numão que tenha por base a área 

de influência já estudado (5 km).  

• A realização de plantações ao longo dos caminhos existentes nos caminhos e limite da mina – 

oliveiras, figueiras, amendoeiras e ciprestes. Sejam plantados núcleos de azinheiras, oliveiras e 

amendoeiras, em áreas não sujeitas a intervenção. A preservação do laranjal existente.  

• A construção de muros deve privilegiar os materiais locais e soluções características da paisagem - 

os muros de pedra. Sendo estruturalmente impossível a construção de muros de pedra, os muros de 

betão devem ser revestidos a xisto com argamassas bastardas (cal, saibro e cimento branco).  

• A elaboração de planta de faseamento que permita percecionar a evolução das intervenções de 

recuperação paisagística 

• As captações de água no rio Douro devem ser articuladas com os horários dos comboios e dos 

barcos turísticos do Douro 

SAÚDE HUMANA 

Cconsidera-se que as medidas de minimização relativas a este fator ambiental passam pelo cumprimento 

integral das Medidas de Minimização Geral, e das recomendações específicas apresentadas nos Recursos 

hídricos e na Qualidade das águas, Ambiente Sonoro, Qualidade do ar e nos Solos (geoquímica de solos). 

8. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da evolução das 
vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da avaliação de impactes ambientais 
efetuada. Como já referido, os descritores ambientais considerados para integrarem este plano de 
monitorização foram: a Qualidade da água, a Qualidade do ar, o Ambiente sonoro, as Vibrações, a Gestão 
de Resíduos, os Solos (geoquímica de solos), o Património e os Sistemas ecológicos (Chasco Preto). 

Neste âmbito, prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão 
apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação com as 
previsões efetuadas no EIA. 
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9. CONCLUSÕES 

Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspetos: 

• Os impactes positivos mais significativos induzidos pelo projeto ocorrem ao nível da sócioeconomia, 

com expressão local, regional e mesmo nacional; 

• De acordo com a avaliação técnica efetuada neste EIA, os eventuais impactes negativos induzidos 

pelas ações do projeto determinam que este inclua planos específicos, como o Plano de Deposição 

e Gestão de Resíduos e o Plano de Recuperação Paisagística. Também o EIA inclui o 

acompanhamento e controlo da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis 

através do Plano de Monitorização; 

• A implementação das medidas de minimização preconizadas permite reduzir, de forma evidente, a 

projeção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização do espaço afetado 

pela exploração. 

Destaca-se que o projeto incorpora as recomendações veiculadas no EIA nomeadamente ao nível da 
monitorização ambiental dos descritores ambientais apurados como críticos, que irão permitir a revitalização 
ambiental e o enquadramento paisagístico da área afetada pela atividade extrativa no curto-médio prazo. 

Assim, considera-se que a concessão de exploração da Mina do Numão contribuirá para o desenvolvimento 
da região. Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementação do Projeto prendem-se 
com a criação de postos de trabalho (120), com a manutenção das mais-valias que a MINAPORT representa 
para o concelho. 
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ANEXOS 

Desenho 3 – Zonamento atual da mina (escala 1:2000) 

Desenho 4 – Zonamento proposto para a mina (escala 1:2000) 

Desenho 7 – Plano geral de recuperação paisagística (escala 1:2000) 

 

Nota: Os desenhos não se encontram impressos à escala  
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