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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
da “Mina de Ribeiro Seco", em fase de Projeto de Execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação 
(CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico de 
Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

O projeto enquadra-se no n.º 18 do Anexo I do diploma mencionado, respeitante a “Pedreiras e minas a 
céu aberto numa área superior a 25 ha ou extração de turfa numa área superior a 150 ha” . A SARBLOCO, 
Areias Industriais, S.A., dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 14.º do RJAIA, submeteu, via 
Plataforma SILIAMB, Módulo de Licenciamento Único Ambiental (LUA) o projeto de execução da “Mina de 
Ribeiro Seco” (Processo PL20190220000330). 

A APA, na qualidade de autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por 
representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional 
de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo (CCDR LVT), Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), Direção Geral 
de Energia e Geologia (DGEG) e Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta 
Neves (ISA/CEABN), dando, assim, cumprimento ao artigo 9.º do referido diploma. 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA (coordenação) – Dr.ª Margarida Grossinho 

 APA (consulta pública) – Dr.ª Cristina Sobrinho 

 APA (recursos hídricos) - Eng.ª Conceição Ramos 

 DGPC (património cultural) – Dr.ª Ana Nunes 

 LNEG (geologia) – Doutor Vítor Lisboa 

 CCDR LVT (qualidade do ar, solos e uso do solo, ordenamento do território, sistemas ecológicos e 
socioeconomia) – Dr. Fernando Pereira 

 DGEG – Eng. Luís Morais  

 ARS LVT (saúde humana) – Eng. António Matos substituído, posteriormente, pela Eng.ª Carla 
Barreiros 

 ISA/CEABN (paisagem) – Arqt. Pais. João Jorge 

 APA (ambiente sonoro) – Eng.ª Margarida Guedes 

 APA (resíduos) – Eng. Jorge Santos Garcia 

Participaram ainda na avaliação a Eng.ª Patrícia Gama, do Departamento de Alterações Climáticas e a Eng.ª 
Carla Portilho, do Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental, desta Agência. 

O EIA objeto da presente análise, datado de janeiro de 2019, é da responsabilidade da empresa VISA Visa 
- Consultores De Geologia Aplicada E Engenharia Do Ambiente, S.A., tendo sido elaborado entre maio e 
dezembro de 2018.  

É composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3288 

2 
 

Mina de Ribeiro Seco 
Projeto de Execução 
 

 Relatório Síntese 

 Anexos   

 Desenhos 

Por solicitação da autoridade de AIA, suportada pela apreciação da CA, foi ainda apresentada a seguinte 
documentação: 

 Aditamento, datado de outubro de 2019; 

 Resumo Não Técnico reformulado, datado de outubro de 2019; 

 Elementos Complementares, datados de novembro de 2019.  

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto que corresponde ao Plano de Lavra da Mina. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do 
projeto em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A CA desenvolveu os seguintes trabalhos: 

 Início do procedimento, após pronúncia da entidade licenciadora, no dia 4 de julho de 2019. 

 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da Comissão de Avaliação. 

 Análise da conformidade do EIA, no decurso da qual a CA considerou, em 19/08/2019, necessária 
a solicitação de elementos adicionais. 

 Submissão de Aditamento ao EIA recebido a 17 de outubro de 2019. Após análise da documentação 
remetida pela CA foi declarada a Conformidade do EIA, a 25 de outubro de 2019. 

 Solicitação de elementos complementares relativos à qualidade do ar e paisagem entregues pelo 
proponente a 27 de novembro de 2019. 

 Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto realizada no dia 28 de novembro de 
2019, onde estiveram presentes os elementos que integram a CA e representantes do proponente 
e da equipa que elaborou o EIA.  

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 4 de novembro 
a 13 de dezembro de 2019. 

 Análise técnica do EIA, do respetivo aditamento e dos elementos complementares, bem como a 
consulta aos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os seus impactes e a possibilidade 
dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada 
tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.  

 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 
viabilidade ambiental do projeto. 
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3. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada foi retirada dos elementos apresentados no EIA, no Aditamento ao mesmo 
e restante informação disponibilizada.  

O projeto desenvolve-se na União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, do concelho de Alcobaça 
e na freguesia e concelho da Nazaré, distrito de Leiria. 

 

3.1 ANTECEDENTES DO PROJETO 

A área de concessão da Mina de Ribeiro Seco integra duas pedreiras: Pedreira n.º 6508 “Ribeiro Seco”, 
localizada no concelho de Alcobaça) e a “Pedreira n.º 6518 “Ribeiro Seco n.º 1” onde se efetuava a extração 
de areias comuns.   

Pedreira de Rio Seco: 

 Obteve licença de exploração de 4,6 ha, em setembro de 1995 
 O parecer de localização não condicionado foi emitido pela CCR-LVT, em 10 de outubro de 1997. 
 Com a construção do lanço Valado de Frades / Pataias, da autoestrada A8 (IC1), inaugurado em 

2001, a pedreira foi alvo de expropriação numa faixa de terreno com uma área de 
aproximadamente 12.000m², pelo que atualmente a sua área se cifra em 34.000m². A pedreira 
passou assim, a ter duas áreas separadas fisicamente pela referida autoestrada. Na fase de 
construção da A8 foi incluída também a construção de uma passagem inferior para garantia da 
circulação entre as duas áreas da pedreira. 

 Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, a empresa efetuou o 
procedimento de adaptação, tendo a respetiva licença sido emitida em 1 de julho de 2004, com a 
aprovação do respetivo Plano de Pedreira. 
 

Pedreira de Rio Seco n.º 1: 

 O processo de licenciamento da pedreira foi iniciado em 1995. Embora a área do terreno fosse de 
73.553 m², só foi licenciada uma área de 49,720 m2.  

 Por despacho de 24 de março de 1998 foi atribuída a licença da pedreira. 
 Por força do Decreto-lei n.º 270/2001, houve necessidade de adaptar a licença ao novo normativo 

legal, pelo que, foi emitida nova licença pela DRELVT em 20 de maio de 2005. Na lista das condições 
foram incluídas as propostas apresentadas pela Câmara Municipal e pela CCDR-LVT. 
 

No local existia também um anexo de pedreira, futuro anexo mineiro, que estava fora da área das pedreiras, 
mas foi incluído no interior da área de concessão agora requerida. O estabelecimento industrial encontra-
se licenciado. 
 
Ambas as pedreiras estiveram abrangidas pelo regime do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 
outubro, o qual nunca mereceu pronúncia por parte da DRE-LVT. A SARBLOCO veio a desistir desse 
procedimento, o qual foi considerado extinto pela DGEG, em 24 de março de 2017.  
 
Os procedimentos de regularização das pedreiras não tiveram continuidade, por requerimento da 
SARBLOCO, de dezembro de 2015, optando por continuar com o processo de regularização nos termos do 
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Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, para a área da mina “Ribeiro Seco”, considerando toda a 
área intervencionada. 
O pedido de atribuição direta de direitos de concessão foi requerido pela empresa SARBLOCO, Areias 
Industriais, S.A., a 16 de agosto de 2010, para a exploração de depósitos minerais de caulino e quartzo, 
denominado “Ribeiro Seco”, sito nos concelhos de Alcobaça e Nazaré. O requerimento foi apresentado, nos 
termos do n.º 2 do artigo 21.º, do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março e no artigo 17.º do Decreto-Lei 
n.º 88/90, de 16 de Março. Foi publicitado o pedido no Diário da República, n° 238, II série, de 10-12-2010 
(Aviso n° 25721/2010). No âmbito do pedido formulado foram efetuadas em maio de 2011 as consultas às 
diversas entidades não tendo havido qualquer objeção. 

Por despacho, datado de 20 de outubro de 2014, foi submetida à consideração do Sr. Secretário de Estado 
da Energia o pedido de atribuição dos direitos de exploração com o parecer favorável da DSMP/DGEG. O 
gabinete de sua excelência o Secretário de Estado da Energia solicitou alguns esclarecimento que foram 
remetidos à Secretaria de Estado. 

Posteriormente, em 01 de outubro de 2015, o Gabinete do Secretário de Estado da Energia, com entrada 
na DGEG (E-20735/15), veio devolver o processo com o seguinte despacho “para os devidos efeitos”. Sobre 
o mesmo assunto, em 12 de outubro de 2015, o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, lavrou o seguinte 
despacho: “Para voltar a submeter novamente logo que o governo esteja em funções plenas”. Este pedido 
por circunstância diversas não teve até ao momento qualquer desenvolvimento. 

Em 2016 e 2017, foi submetido à consideração superior o pedido de atribuição de concessão, mas o mesmo 
continuava a suscitar algumas dúvidas, não tendo sido emitido qualquer decisão final.  

Entretanto, o pedido de regularização do RERAE, apresentado em 30 de dezembro de 2015, enquadrado 
no Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro alterado pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho, continua a 
com a sua tramitação processual.   

Face ao adiamento constante da tomada de decisão, o requerente apresentou, em 6 de novembro de 2018, 
uma atualização de dados do pedido, informando que iria apresentar EIA para avaliação do projeto de 
exploração - Plano de Lavra (3 exemplares) sendo referido pela SARBLOCO que a área de concessão 
requerida é de 675.800m².   
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  Área requerida em 2010 (DGEG)   Área atual (EIA) 

   Figura1 – Áreas de concessão requeridas 

No Plano de Lavra explica-se a diferença destes valores pelo facto do “…primeiro pedido realizado pela 
SARBLOCO não [incluir] a totalidade dos terrenos, facto que se pretende retificar agora com este novo 
pedido” e, ainda porque “o levantamento topográfico realizado incluiu também um levantamento cadastral, 
tendo-se verificado a necessidade de ajustar o limite da poligonal da mina aos terrenos que pertencem à 
SARBLOCO.” 

Da tramitação do processo RERAE e, na sequência do despacho da DGEG de 7 de maio de 2019, foi emitido 
o recibo que comprova a apresentação do pedido de regularização relativo à exploração de um depósito 
mineral de quartzo numa área localizada no interior do pedido de concessão e que constitui título legítimo 
para exploração provisória da referida exploração de depósitos minerais de quartzo na área 
intervencionada, até à data em que a empresa seja notificada da deliberação final sobre o pedido de 
regularização apresentado. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto consiste na exploração de areias quartzíticas e caulinos destinadas à produção de areias especiais 
(quartzo) e caulino para abastecimento das indústrias vidreira, cerâmica e de construção civil, a nível 
nacional e internacional. A área de concessão requerida é de 675 800m2 e inclui as áreas de exploração de 
duas pedreiras pré-existentes. Estas têm uma área já licenciada de 80 190m2, sendo, no entanto, a área 
intervencionada superior cerca de 339 270m2. No Plano de Lavra apresentado pretende-se explorar uma 
área total de 425 600 m2, tendo sido excluídos os 44 195 m2 correspondentes à área expropriada aquando 
da construção da A8 e aos Anexos de Mina que ocupam uma área de cerca de 34 570 m2. 

Prevê-se a extração de 11 143 200 t de areias quartzosas. Sendo a produção anual prevista de 40 000 t a 
Mina terá um período de vida útil de 28 anos.  

A produção total de caulinos estima-se em 1 114 300 t, existindo já na exploração um total de 46 500 t 
decorrente da exploração anterior. 

O trabalho será efetuado nos dias úteis entre as 8h e as 17 h, 5 dias por semana, 12 meses/ano, o número 
de horas diárias ser alargado, quando necessário. Prevê-se que venham a trabalhar na mina 25 pessoas, 
entre operários, administrativos, motoristas e direção.  

As operações a efetuar na área de exploração incluem a: 

 Preparação da lavra, determinando os locais a explorar e a traçagem dos acesos. 
 Remoção do coberto vegetal 
 Decapagem do material superficial sem interesse económico, fundamentalmente, a terra vegetal.  
 Colocação da terra vegetal em pargas, na bordadura das escavações (a pelo menos 2 m das 

mesmas), para posterior reutilização na recuperação paisagística da mina. Atualmente existem já 
116 400m3 de terras vegetais em pargas, prevendo-se a retirada de mais 23 100m3. O total de 
terras estima-se em 139 500m3.  
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Figura 2 - Pargas 

 Desmonte  
o Por escavadora giratória e remoção por dumpers. 
o Por draga (abaixo do nível freático) sendo a remoção das areias efetuada através de 

tubagem. A draga, numa primeira fase desagrega as areias através de jatos de água e, 
posteriormente, procede à sua aspiração e transporte para a unidade de beneficiação. 
 

 

 
Figura 3 - Draga 

 
A exploração será feita de cima para baixo por bancadas. Acima do nível freático será desenvolvida com 
uma bancada de desmonte que terá uma altura variável (em função da topografia), mas sempre inferior a 
15 m e uma inclinação inferior a 45º. Abaixo do nível freático será realizada com uma bancada com uma 
altura máxima de 25 m e uma inclinação de 20º. Entre as duas bancadas de desmonte será deixado um 
patamar com 5 m de largura. No caso da exploração em contínuo com a draga, a exploração será realizada 
com uma única frente. 

 
Será instalada uma vala de cintura no perímetro da área a explorar para encaminhar as águas para a rede 
de drenagem natural e evitar a entrada de águas pluviais para o interior da corta. Poderá ser necessário 
construção de bacias de decantação para evitar o arrastamento de partículas finas para o sistema de 
drenagem natural.  
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Anexos Mineiros 

Os anexos mineiros compreendem as instalações de apoio que incluem: escritório, instalações sanitárias, 
sala de refeição, laboratório, posto de transformação, báscula, depósito de GPL e depósito de combustível; 
e as unidades de tratamento e beneficiação dos depósitos minerais.  

 

 

Figura 4: Anexos Mineiros 

 

Está em construção um novo pavilhão que irá substituir os contentores onde se localizam atualmente os 
escritórios, laboratório, refeitório e balneário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 5 e 5a) Instalações atuais (escritório e laboratório) e Refeitório 
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Figuras 6 e 6a) - Futuras instalações de apoio (escritórios, laboratório, oficina e armazém) 

 

O fornecimento de eletricidade para as instalações de apoio, incluindo a unidade industrial e a draga, é 
assegurado por um posto de transformação instalado na mina com uma potência de 1600 kVA. O consumo 
mensal previsto é de cerca de 30 000 kW. 

A água para uso industrial, a utilizar na unidade industrial de lavagem e na rega dos acessos, é proveniente 
dos lagos criados pela exploração abaixo do nível freático. Para repor as perdas de água do processo de 
lavagem existe uma captação de água no interior da mina. Estima-se que o consumo de água atinja um 
volume de aproximadamente 5000 litros/ano. 

A água para utilizar nas instalações sanitárias é proveniente da captação de água da mina, sendo a água 
para consumo humano engarrafada.  

O abastecimento de gasóleo aos equipamentos móveis é feito a partir de 2 depósitos de combustíveis 
instalados no pavilhão onde se encontra instalada a unidade de secagem, prevendo-se um consumo mensal 
de gasóleo cerca de 50 000 litros. 

O sistema de esgoto das instalações de higiene é composto por uma fossa sética estanque, uma vez que 
não é possível estabelecer a ligação ao sistema de esgoto municipal. 

 

Tratamento e beneficiação das areias: 

Areia “tal qual” – Este produto é carregado na frente de desmonte, por pás carregadoras, diretamente para 
os camiões destinados à expedição.  

Outros produtos destinados a mercados específicos necessitam de beneficiação que compreende os 
seguintes processos: 

 Lavagem de areias quartzosas 

A unidade existente estava obsoleta tendo já sido substituída por outra equipada com um circuito de 
lavagem e classificação e um circuito de secagem. 
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A água para uso industrial, utilizada na unidade industrial de lavagem e na rega dos acessos, é proveniente 
dos lagos criados pela exploração abaixo do nível freático. A central de lavagem irá necessitar de cerca de 
25 000 litros de água para laboração na produção máxima, que irá circular sempre em circuito fechado. A 
água excedente é devolvida ao aquífero, após finalização do processo de lavagem das areias e produção 
do caulino. Para repor as perdas de água do processo de lavagem existe uma captação de água na mina.  

 Crivagem/classificação de areias 

A classificação das areias é realizada por uma bateria de crivos que procede à seleção das areias e à 
separação dos materiais finos (essencialmente argilas cauliníticas). 

 Secagem 
 
 
A secagem, aplicada a alguns tipos de areias quartzosas, é feita com recurso 
a GPL, armazenado em dois depósitos de 22 000 l cada, estimando-se o 
consumo anual em cerca 50 000 litros. 
 
 
 

Figura 7 – Depósitos de GPL 
 

 Moagem  

A moagem ainda não se encontra instalada. Prevê-se que este circuito inclua uma tremonha, moinhos, 
crivos e correias transportadoras. 
 
 

 Instalação de resíduos  
 

Atualmente os rejeitados da instalação de 
lavagem são encaminhados para uma 
instalação de resíduos com uma área de 15 300 
m2. Com o futuro aproveitamento do caulino 
prevê-se a desativação da instalação de 
resíduos, prevendo-se que os estéreis a 
produzir na unidade industrial (inferiores a 1%) 
sejam encaminhados diretamente para a 
modelação da área de exploração, no âmbito do 
processo de recuperação paisagística.  
 
 
 
           Figura 8 – Instalação de resíduos (Lagoa de lamas /caulinos) 
 
Tratamento e beneficiação do caulino 

O caulino resultante do processo de lavagem das areias irá constituir um subproduto da exploração. 
Está prevista a instalação de um filtro prensa que permitirá otimizar a produção do caulino e reintroduzir a 
água no circuito de lavagem. Atualmente estão depositadas cerca de 46 500 t de caulino na instalação, 
prevendo-se a produção de mais 1 114 300 t durante o período de vida útil da mina. 
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 Expedição 
 
As areias tal qual são expedidas diretamente.  
Os outros produtos são parqueados na área afeta aos Anexos Mineiros, a granel ou armazenados em big-
bags. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 9 e 9a)- Expedição  
 
A expedição das areias é feita através da Estrada Municipal asfaltada, que liga Pataias Gare a Maiorga, 
prevendo-se uma circulação média de 9 veículos pesados por hora. 
 

Recuperação Paisagística 

Prevê-se que projeto de integração e recuperação se desenvolva em simultâneo com o avanço das frentes 
de exploração. Assim, à medida que a configuração final de lavra seja atingida em determinada área terão 
início as operações de recuperação paisagística. Acima do nível freático será efetuado o espalhamento de 
uma camada de terra vegetal, sobre a qual serão efetuadas as sementeiras e plantações. 

Nos locais em que a exploração se tiver efetuado abaixo do nível freático, propôs-se a manutenção e 
ampliação das lagoas atualmente existentes. A sua manutenção irá favorecer e acelerar a recuperação. As 
zonas contíguas e marginais das lagoas serão alvo de uma modelação topográfica simples, possibilitando a 
criação de zonas inundáveis de baixa profundidade, onde será possível potenciar a instalação de uma galeria 
ripícola permitirá o desenvolvimento da fauna local, nomeadamente, a nidificação de aves. As lagoas 
permitirão ainda a sua utilização para abastecimento de veículos de combate a incêndios. 

Foi já criado um cordão de terras, dentro da área de exploração e ao longo da autoestrada A8, o qual será 
reforçado com a plantação de espécies arbóreas densas e perenes tendo como objetivo minimizar a 
visibilidade dos observadores que circulam nessa via de comunicação. 

  

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 
natureza dos aspetos ambientais associados, destacaram-se as seguintes vertentes de avaliação: recursos 
hídricos, componente social, ordenamento do território e paisagem. Os resultados da apreciação 
desenvolvida em cada uma das referidas vertentes tiveram como principal suporte a informação constante 
no EIA, o aditamento e os Elementos Complementares, bem como as várias peças que constituem o projeto 
de execução. A visita à Mina realizada no dia 28 de novembro contribuiu também para a análise efetuada. 
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5.1 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Analisada a vertente das Alterações Climáticas considerou-se que, no que concerne à identificação das 
questões em matéria de alterações climáticas, o EIA do Projeto Mina de Ribeiro Seco cumpre o disposto no 
regime jurídico de AIA. 

Dada a tipologia de atividade, sua dimensão e prazo previsto de exploração, considera-se que os riscos 
associados às alterações climáticas não são relevantes para o projeto em causa. 

 

5.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

Geologia  

Regionalmente, a área em estudo situa-se na Bacia Lusitaniana, profundo fosso alongado segundo 
orientação Nordeste-Sudoeste e constituída por uma espessa série de sedimentos, cujas idades se 
encontram compreendidas entre o Triássico Superior e a Atualidade. Dentro desta bacia sedimentar, a mina 
localiza-se numa unidade geomorfológica de estrutura anticlinal, designada por vale tifónico de Caldas da 
Rainha, de direção Nordeste-Sudoeste, estendendo-se desde Óbidos até Pataias-Gare. A génese das 
estruturas anticlinais da região (o vale tifónico e a Serra do Candeeiros) relaciona-se com a tectónica 
diapírica: compressão em profundidade das formações plásticas na bacia sinclinal entre aquelas estruturas, 
resultando na migração lateral desses sedimentos que constituem a Formação de Dagorda (Jurássico 
Inferior); esta formação aflora ao longo das grandes fraturas que se formaram nos dois flancos do sinclinal, 
numa estreita faixa de terrenos gesso-salíferos, cujo maior desenvolvimento pode ser observado no núcleo 
do vale tifónico. 

As formações representadas na área em análise correspondem, estratigraficamente, ao Plio-Plistocénico, 
que ocupa o interior do vale tifónico de Caldas da Rainha. Caracteriza-se, litologicamente, como um 
complexo predominantemente arenoso, podendo ocorrer níveis conglomeráticos ou bancadas finas de 
calcário gresoso. Este complexo, de características marinhas, assenta transgressivamente sobre as 
formações do Miocénico. 

Assim, no local ocorrem níveis arenosos, de cor amarelada, compostos quase exclusivamente por grãos 
siliciosos médios, bem calibrados, sub-rolados a rolados, alternando com níveis mais esbranquiçados, de 
granulometria mais fina.  

Não são conhecidos valores geológicos com interesse conservacionista na área de implantação do projeto. 

Segundo a Carta de Zonamento Sísmico, a mina de Ribeiro Seco situa-se na Zona Sísmica B, a segunda 
com sismicidade mais elevada de quatro zonas em Portugal Continental e à qual corresponde coeficiente 
de sismicidade α=0,7; este coeficiente, expressa a perigosidade sísmica de determinada zona. Já a carta 
de intensidades máximas baseada na Escala de Mercalli modificada (1956), que representa o maior grau 
de intensidade sentido em cada região de Portugal Continental (máximo X), tendo em conta todos os sismos 
assinalados até à atualidade, indica que a mina de Ribeiro Seco se inclui na categoria de intensidades VIII, 
a que correspondem por exemplo, torção e queda de reservatórios elevados e fraturas no chão húmido e 
nas vertentes escarpadas. 

O projeto em estudo exerce impactes negativos na geologia por extração das formações geológicas 
presentes na área de intervenção, como resultado das operações de desmonte, o qual constituirá um 
impacte negativo permanente, mas pouco significativo uma vez que estas formações geológicas não 
constituem valores geológicos a preservar, nem formações raras. 
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Geomorfologia 

A área em estudo situa-se na unidade geomorfológica designada por vale tifónico de Caldas da Rainha, 
bastante largo e de fundo aplanado segundo NE-SW. As vertentes desse vale, por vezes, bastante íngremes, 
são constituídas por formações carbonatadas jurássicas, mais resistentes à erosão, enquanto o seu núcleo 
é ocupado por formações arenosas plio-plistocénicas, onde ocorre o recurso mineral em exploração.  

Nas proximidades da área da mina a vertente ocidental do vale tifónico já foi totalmente degradada pela 
erosão enquanto a vertente oriental se encontra subjacente às formações de idade cretácica e cenozóica 
que constituem o sinclinal de Alpedriz - Porto Carro. Desta forma, a área da mina constitui, em termos 
morfológicos, uma zona bastante aplanada, localmente interrompida pela rede hidrográfica.  

A drenagem superficial é realizada para Sul, através da rede hidrográfica do rio das Azenhas, afluente do 
rio da Areia, em Ribeira de Pereiro. Esse rio possui um carácter temporário sazonal.  

Em termos topográficos a área da mina encontra-se bastante intervencionada pela atividade extrativa, onde 
o carácter aplanado da área foi substituído por taludes de escavação. O desnível de cotas é da ordem dos 
35 metros, atingindo a cota 75 no extremo Noroeste e a cota 40 no extremo Sul (no talvegue do Rio das 
Azenhas). Os desníveis nas escavações são menores, atingindo um máximo na corta este da mina (da 
ordem dos 20 m).  

Ao nível da geomorfologia os impactes negativos gerados devem-se à alteração do modelo geomorfológico, 
nomeadamente ao nível do relevo, processos erosivos e estabilidade do maciço, tendo-se: 

 Na fase de preparação do terreno a remoção do coberto vegetal pondo a descoberto o maciço 
arenoso, facilitando os processos erosivos, terá impacte negativo, direto, provável, irreversível, mas 
de magnitude reduzida e pouco significativo, dada a elevada permeabilidade das areias. 

 O desmonte gerará alteração do relevo pelo que o impacte induzido é negativo, permanente e de 
maior magnitude relativa, contudo minimizável, porque apesar da profundidade da escavação, a 
exposição do nível freático, como resultado da exploração, irá criar uma superfície plana que 
ocultará a exploração em profundidade, criando um relevo aplanado. Também no Vale Tifónico das 
Caldas da Rainha, não haverá impacte significativo, uma vez que a exploração se desenvolverá no 
interior do vale e no final manter-se-á uma superfície aplanada; além disso, as escarpas que 
definem os bordos do vale tifónico estão afastadas da área do projeto. 

 Ao nível da estabilidade do maciço arenoso, a possibilidade de ocorrência de fenómenos de 
escorregamento ou de aluimento de terras traduz-se num impacte direto e negativo, cuja 
magnitude será função das consequências que daí advierem, condicionadas ao envolvimento de 
pessoas, bens e/ou animais. Contudo, apesar da alteração de relevo resultante da atividade 
extrativa definir ângulos de talude com inclinações superiores às do relevo natural, bastante 
inclinados (45º), no final da exploração, os taludes acima do nível freático serão alvo de modelação, 
com reperfilamento, no sentido de garantir a estabilidade a longo prazo. A metodologia de lavra 
prevista no Plano de Lavra prevê o estudo de fatores presentes que motivem o escorregamento ou 
aluimento de terras de modo a garantir a estabilidade da escavação, pelo que a probabilidade de 
ocorrência destes fenómenos, segundo a empresa, é praticamente nula. 

Não há a registar impactes por afetação de valores paleontológicos ou patrimoniais geológicos ou 
geomorfológicos. 

Recursos Minerais 

De acordo com a informação constante no EIA, os dados recolhidos em 22 sondagens antes realizadas em 
2 campanhas (12+10), indicam que na área da mina ocorre um nível de areias finas soltas, creme 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3288 

13 
 

Mina de Ribeiro Seco 
Projeto de Execução 
 

amareladas, com uma espessura da ordem dos 10-15 m a que se segue um nível de areias vermelhas, 
levemente argilosas, com uma espessura superior a 15 m; o caulino ocorre nos dois níveis de areias.  

É referido que um estudo efetuado pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro sobre 23 amostras 
colhidas na 2ª campanha (10 sondagens) indica a adequação das areias “tal qual” na indústria cerâmica e 
do vidro de cor (podendo ter de sofrer beneficiação simples numa unidade industrial de lavagem e 
classificação de areias) e, após beneficiação, no vidro branco. A adequação decorre dos elevados teores 
em SiO2, dos baixos teores em Al2O3 e em Fe2O3, bem como da granulometria apropriada. Segundo o EIA, 
algumas das amostras recolhidas revelaram especificações técnicas que dispensam qualquer beneficiação. 
Nessa beneficiação são produzidas várias classes granulométricas de areias quartzosas e um efluente 
constituído por água e argilas cauliníticas. A SARBLOCO pretende valorizar o aproveitamento das argilas 
cauliníticas através da sua introdução na indústria cerâmica, como caulino. 

De acordo com o EIA, na área de intervenção da Mina de Ribeiro Seco, as reservas atuais de areias 
quartzosas estão estimadas em 11.143.200 t e as de caulino em 1.114.300 t, a que acrescem 46.500 t já 
existentes na instalação de resíduos. Os resíduos de extração correspondem a 123.800 m3. Em termos do 
recurso mineral explorado, no EIA estima-se que o aproveitamento do recurso mineral seja quase total 
(≈99 %), considerando que da lavagem das areias irá resultar o caulino. 

A produção média da mina estará associada à produção das areias que é estimada em cerca de 400 000 
t/ano. Perspetiva-se que o caulino venha a ser expedido ao ritmo da sua produção, sempre condicionado 
à lavagem prévia das areias. Nesse sentido, estima-se que a mina venha a ter um período de vida de 
aproximadamente 28 anos.  

O impacte nos recursos minerais reflete-se na extração dos mesmos, impacte que é intrínseco à atividade, 
direto e permanente. O aproveitamento do recurso mineral, de forma quase integral (≈ 99%) traduz-se 
num impacte positivo. 

De acordo com os impactes identificados, deve proceder-se ao cumprimento do Plano de Lavra e do Plano 
de Recuperação Paisagística, que integram as ações preconizadas para mitigar aqueles impactes. Devem 
também ser seguidas as medidas de minimização de carácter geral propostas no EIA para a fase de 
exploração, desativação e de pós-desativação.  

 

5.3 RECURSOS HÍDRICOS 

 

Do processo de lavagem das areias resultam argilas características cauliníticas que presentemente são 

encaminhadas para bacias de lama; no entanto, no futuro, serão aproveitadas para a produção de caulino. 

A lavagem é realizada com água que funciona em circuito fechado, sendo a reposição das perdas de água 

feita a partir da captação de águas subterrânea localizada na área de implantação do projeto. O EIA indica 

que na produção máxima, anualmente, a central de lavagem irá necessitar de cerca de 25 000 l de água (a 

água irá circular sempre em circuito fechado). Para reposição das perdas de água inerentes ao processo 

produtivo e para rega dos caminhos nos períodos secos e/ou ventosos, o EIA estima um consumo anual 

de cerca de 5 000 l de água. 

Será também instalada uma oficina, apenas para ligeiras manutenções dos equipamentos, uma vez que 

as reparações e manutenções serão realizadas em oficinas localizadas nas imediações da área de 

implantação do projeto. Não obstante este facto o EIA prevê que na oficina seja instalada uma fossa 

estanque, para tratamento das águas a utilizar nas operações de manutenção dos equipamentos. Esta 
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fossa será dotada de um separador de hidrocarbonetos, sendo os efluentes retirados por um operador 

licenciado e encaminhados para adequado destino final. É ainda referido que na oficina existirá uma zona 

de armazenamento de óleos e massas lubrificantes sobre bacias de contenção de derrames, apesar do 

piso da oficina ser impermeabilizado (betão) e coberto. As bacias de contenção serão impermeabilizadas 

(em aço) e sem aberturas, de modo a evitar a possibilidade de dispersão e de contaminação. Junto às 

bacias existirá material absorvente para limpeza de eventuais derrames. 

As águas residuais domésticas produzidas nas instalações sanitárias serão encaminhadas para uma fossa 

estanque. Considerando o incremento de pessoal para 25 trabalhadores, o EIA prevê um consumo per 

capita na ordem dos 60 l/dia e um total de 250 dias de trabalho por ano, pelo que considera expectável 

um consumo total na ordem dos 375 000 l/ano. 

A água para utilizar nas instalações sanitárias será proveniente da captação de água, tendo já sido 

solicitada a atualização de uso do TURH, de modo a incluir o consumo humano.  

Os trabalhos extrativos não requerem a instalação de sistema de abastecimento de água, sendo que, como 

já referido, a exploração efetuada com a draga é feita com auxílio da água do aquífero livre e o transporte 

da areia é realizado em meio aquoso com a água do aquífero.  

A água a utilizar na unidade industrial de lavagem e na rega dos acessos, é proveniente dos lagos criados 

pela exploração abaixo do nível freático, sendo as perdas de água do processo de lavagem repostas pela 

água da captação (furo) existente na área de implantação do projeto. O EIA estima-se que o consumo de 

água atinja um volume de aproximadamente 5 000 l/ano. 

A água bebida pelos trabalhadores é adquirida engarrafada. 

O abastecimento de gasóleo aos equipamentos móveis é realizado a partir de dois depósitos localizados 

no interior do pavilhão do secador, sendo que o EIA prevê a construção de um novo depósito com 

encaminhamento das águas para separador de hidrocarbonetos. Os resíduos da separação serão 

encaminhados para um operador licenciado. 

Refere-se também que o EIA prevê que a exploração de toda a área seja realizada em cerca de 28 anos, 

sendo a totalidade da área explorada sujeita a recuperação paisagística, com exceção da área do lago que 

irá resultar da exploração abaixo do nível freático. 

 

Recursos Hídricos superficiais 

A área em estudo situa-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, na bacia de massa de água 
superficial PT05RDW1153 (Rio de Areia). Segundo o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste, 2º ciclo, o estado 
ecológico da massa de água superficial PT05RDW1153 é classificado de Razoável, desconhecendo o seu 
estado químico. 

Através da Carta Militar, verifica-se que a área do projeto é atravessada, que acompanha a estrema 
nascente da área norte da exploração, por um troço do rio Azenhas, afluente do rio de Areias, este localizado 
a sul do projeto. Segundo o EIA, o rio Azenhas tem uma extensão de cerca de 4,5 km e apenas possui 
escoamento quando a pluviosidade é intensa. Refere-se no entanto que os trabalhos extrativos contemplam 
uma faixa de proteção de cerca 20 m do leito desta linha de água, por forma a assegurar eventuais 
afetações desta linha de água. 

Para efeitos de caracterização da qualidade das águas superficiais, o EIA refere que foi consultado o SNIRH 
tendo sido identificadas como estações mais próximas a estação 16D/51 - Ferraria Alpedriz (Ribeira da 
Lama) e a estação 16C/51 – Rio Areia. A estação 16D/51 encontra-se a 1 km para este, a montante da 
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área de projeto e possui resultados analíticos de amostragens realizadas no período compreendido entre 
os anos 2009 e 2014. A estação 16C/51 – Rio Areia, situa-se 11km a jusante do projeto e apenas possui 
dados para o período 2011-2016.  

De acordo com os resultados destas estações, o EIA conclui que, na estação 16D/51, apenas o pH excede 
o intervalo definido como VMR no Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à rega) do DL 236/98, sendo 
que o VMA do Anexo XXI daquele diploma (Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas 
superficiais) é ultrapassado nas determinações analíticas de azoto amoniacal e de CBO5. No entanto, face 
ao desfasamento temporal dos dados utilizados para aquelas estações, não é possível proceder à 
caracterização da qualidade da água. 

Contudo, o EIA procedeu à análise da água recolhida numa das duas lagoas existentes na área do projeto 
(lagoa oeste – SUP3) e refere que os resultados obtidos foram coincidentes com os dados das estações de 
monitorização 16D/51 e a estação 16C/51. Refere, ainda, que o escoamento superficial é bastante reduzido 
e confinado no tempo, o que diminui de forma drástica a representatividade de quaisquer dados analíticos 
que aí se obtenham. 

Os principais impactes estão relacionados com a eventual afetação do regime de escoamento e com o 
arrastamento e a deposição de partículas sólidas em suspensão totais (SST) que poderão contaminar a 
qualidade da linha de água que atravessa a área de implantação do projeto. No entanto, atendendo ao 
carater temporário dessa linha de água e à elevada permeabilidade dos solos, considera-se o impacte 
negativo pouco significativo.  

Refere-se ainda que na lavagem das areias serão gerados efluentes líquidos, em águas com elevado teor 
de sólidos em suspensão; no entanto, com o aproveitamento do caulino (partículas de granulometria fina 
provenientes da lavagem das areias) será diminuída de forma substancial a quantidade de finos colocados 
nas bacias de decantação. 

Relativamente à produção de águas residuais domésticas considera-se que o impacte induzido é negativo, 
pouco significativo, uma vez que estas são encaminhadas para uma fossa estanque e posteriormente 
encaminhadas por operador licenciado para adequado destino final.  

Caso ocorra um derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, será induzido um impacte 
negativo e significativo na qualidade das águas superficiais. Contudo, é minimizável caso sejam tomadas 
medidas imediatas para o seu confinamento.  

Por forma a detetar o grau de assoreamento da Passagem hidráulica (PH) e, consequentemente, o 
escoamento do rio Azenha e ainda a qualidade da água a ser utilizada na rega dos caminhos e no processo 
de lavagem das areias, concorda-se com a monitorização proposta no EIA e constante do presente parecer. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área de implantação do projeto insere-se na massa de água subterrânea Caldas da Rainha-Nazaré 
(PTO33), parte integrante da unidade hidrogeológica Orla Ocidental. Em termos geológicos as formações 
aquíferas deste sistema são de idade pliocénica e assentam, em geral, sobre o complexo evaporítico 
hetangiano. Litologicamente, a formação da base é constituída por areias marinhas fossilíferas do Pliocénico 
superior, que assentam sobre a Formação de Dagorda. 

Em termos tectónicos, a geometria dos depósitos que preenchem o Vale Tifónico das Caldas da Rainha e 
da Nazaré e que constituem o reservatório do sistema aquífero, está intimamente relacionada com a génese 
daquela estrutura e com os esforços que afetaram o conjunto. A génese da estrutura diapírica das Caldas 
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da Rainha-Nazaré, bem como outras da Orla, está relacionada, por um lado, com a ocorrência de falhas 
profundas que afetam o soco hercínico, e por outro, com a presença do complexo evaporítico hetangiano, 
com um comportamento plástico, cuja ascensão deformou e perfurou a cobertura sedimentar. 

Para o enquadramento hidrogeológico local, o EIA refere que foi realizado um levantamento de campo com 
inventário de pontos de água tendo ainda sido considerada informação disponibilizada por esta ARH e pelo 
SNIRH. A área em estudo situa-se no vale tifónico da Nazaré, a aproximadamente 8 km para NE da Nazaré. 
As formações geológicas subjacentes são constituídas por areias marinhas fossilíferas do Pliocénico 
superior, com interesse regional e local para abastecimento público e particular. 

Em termos da rede piezométrica de pontos de água constantes do SNIRH, o EIA refere que o ponto mais 
próximo e ativo (307/174) da área a licenciar se encontra a 3 km de distância, para SSW. Da bibliografia e 
do levantamento de campo realizado, o EIA identifica vários pontos de água subterrânea na envolvente da 
área de projeto, nomeadamente ARH01 (furo), ARH02/SUBT1 (furo), ARH03/SUBT6 (poço), ARH04 (furo), 
ARH05 (furo), ARH06 (furo), SUBT2 (piezómetro), SUBT3 (piezómetro), SUBT4 (piezómetro) e SUBT5 
(piezómetro). 

Segundo o EIA, o nível piezométrico da área de implementação do projeto, correspondente a um nível 
freático de um aquífero livre, apresenta alguma variabilidade, tendo em conta os seguintes dados: 

 No furo “307/174” da rede piezométrica do SNIRH, o nível piezométrico encontra-se 
compreendido entre 26,30 e 28,85; 

 No poço da Ferraria (ARH03/SUBT6), observou-se em levantamento de campo, descarga natural 
à cota aproximada de 50; 

 Em dezembro de 2017, no piezómetro 1 (SUBT 2) instalado na área de projeto, o nível 
piezométrico era de 51,91; 

Nos restantes três piezómetros e uma vez que não se atingiu a superfície freática nas medições efetuadas, 
o EIA conclui que no piezómetro 2, o nível piezométrico encontra-se a cota inferior a 42,40; no piezómetro 
3, o nível piezométrico encontra-se a cota inferior a 44,74 e que no piezómetro 4, o nível piezométrico 
encontra-se a cota inferior a 42,97. 

Da consulta da base de dados desta ARH, verificou-se a existência na envolvente próxima do projeto de 
um elevado número de captações privadas (Figura 10) e de captações para abastecimento público (Figura 
11) 
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Figura 10 – Captações de água subterrânea privadas na envolvente do projeto e estações piezométricas do SNIRH 

(307/18 e 307/174) 

 

Tal como o EIA refere a captação de água subterrânea para abastecimento público pública mais próxima 
do projeto, é a captação Poço Ferraria de Alpedriz, pertencente aos Serviços Municipais (SM) de Alcobaça 
e com perímetro de proteção ainda em fase de análise. Esta captação encontra-se a montante do projeto, 
tendo em conta o sentido do escoamento subterrâneo. 

A jusante do projeto, no sentido do escoamento subterrâneo, além das captações de água subterrânea 
identificadas na Figura 1, privadas, existem várias captações de água subterrânea para abastecimento 
público dos SM de Alcobaça e dos SM da Nazaré (Figura 2), sendo que as captações mais próximas são os 
três poços de Fanhais (SM da Nazaré), situados a cerca de 1,7km de distância. Estas captações ainda não 
possuem proposta de perímetro de proteção e os SM da Nazaré apenas reportaram volumes de extração, 
no âmbito da emissão de Título de Recursos Hídricos (TURH), até dezembro de 2015, pelo que se supõe 
que estejam em reserva, ou seja, neste momento, inativas. 

Das 15 captações de água subterrânea para abastecimento público dos SM da Nazaré, 14 encontram-se na 
massa de água subterrânea Caldas da Rainha-Nazaré, mais concretamente do Setor da Nazaré e a jusante 
da Mina de Ribeiro Seco. Estas 14 captações correspondem a 3 poços (Fanhais) e 14 furos verticais (Águas 
Belas), sendo que todas são consideradas captações pouco profundas, incluindo os furos, cujas 
profundidades de captação (posição dos ralos) variam entre os 7 e os 33 metros. 
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Figura 11 Captações de água subterrânea para abastecimento público 

 

Para caracterização local da qualidade da água subterrânea, foram efetuadas análises à água do furo que 

abastece a área de implantação do projeto e a água do poço ARH03/SUBT6 (poço da rede municipal de 

abastecimento público). Dos resultados obtidos, o EIA conclui que os metais dissolvidos (arsénio, cádmio, 

crómio, cobalto, ferro, chumbo, manganês, mercúrio, molibdénio, níquel, estanho e vanádio) com 

concentrações inferiores aos respetivos limites de quantificação assim como os compostos orgânicos 

voláteis do grupo BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, os compostos orgânicos voláteis 

halogenados e os compostos orgânicos voláteis não-halogenados. O EIA refere, ainda, que foi pesquisado 

um conjunto de dezasseis hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (e.g. naftaleno, fluoreno, antraceno, 

etc.), sete PCB (hidrocarbonetos clorados), pesticidas organoclorados, clorofenóis e hidrocarbonetos 

alifáticos, sendo que nenhum destes compostos foi identificado. 
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De acordo com o PGRH, 2º ciclo, os estados quantitativo e qualitativo da massa de água subterrânea estão 

classificados de Bom. Segundo o método qualitativo EPPNA, o aquífero da área de implantação do projeto 

(aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial) possui uma 

vulnerabilidade à poluição Alta (V3). 

Os impactes induzidos pelo projeto nos recursos hídricos subterrâneos estão relacionados com os 

trabalhos efetuados em escavação e o rebaixamento nível freático assim como com a produção de 

efluentes resultantes da lavagem das areias. 

De acordo com o EIA, o nível freático na área de implementação do projeto situa-se entre as cotas 40 e 

52, acima da cota prevista para o piso base de exploração, que se situará na cota 20. Assim, é expectável 

a continuação da interseção do nível freático pela escavação, não se prevendo, contudo, alterações 

significativas no regime de fluxo (gradientes e sentidos de fluxo) das águas subterrâneas. 

Relativamente à descida do nível freático observado nas estações 307/18 e 307/174, considera-se que 

não é influenciada pela atividade existente na Mina de Ribeiro Seco, dada a distância de 5,9 e 2,3 km 

existente relativamente às estações 307/18 e 307/174, respetivamente, e atendendo a que o consumo 

de água na mina é reduzido, uma vez que o furo capta anualmente um máximo de 300 m3, sendo ainda 

retirado 25 m3 da lagoa criada pela exploração de areias, com vista à lavagem de areias (esta água é 

reutilizada em ciclo fechado). 

Tal descida do nível freático pode ser influência das captações existentes na envolvente das estações 

(Figura 1), sendo que a estação 307/18, se situa a poucos metros do polo de captação de Águas Belas 

dos SM da Nazaré, enquanto a estação 307/174, se situa muito próxima das várias captações existentes 

na Zona Industrial de Casal da Areia. 

Quanto aos impactes na qualidade da água subterrânea e mais concretamente na zona da corta, a draga 

utilizada para a exploração abaixo do nível freático, apesar de ser elétrica, possui componentes onde é 

suposto existirem óleos e outros lubrificantes. O risco associado a uma eventual contaminação 

proveniente da draga é assumido na avaliação de impactes e nas medidas de minimização. Nas restantes 

zonas de lavra, a exploração é efetuada com recurso a escavadoras e dumpers, alimentados a gasóleo. 

Assim e tendo em conta que a exploração se irá efetuar abaixo do nível freático, até uma profundidade 

máxima de 25 metros, originando uma área de exposição do nível freático com cerca de 30,4ha, 

considera-se que poderá acarretar grandes riscos de contaminação da massa de água subterrânea Caldas 

da Rainha-Nazaré, mais concretamente do Setor da Nazaré, podendo colocar em causa a qualidade da 

água nas captações situadas a jusante da exploração, e em consequência, em especial, o abastecimento 

de água ao concelho da Nazaré, uma vez que 14 das 15 captações dos SM da Nazaré se situam neste 

setor e a jusante da Mina do Ribeiro Seco.  

Neste contexto, considera-se que deverá ser realizado um Estudo Hidrogeológico, por forma a avaliar a 

eventual existência de ligação hidráulica entre o nível freático exposto e o aquífero das captações de 

água subterrânea existentes a jusante, no sentido do escoamento subterrâneo, em particular as 

captações destinadas ao abastecimento público dos SM da Nazaré existentes em Fanhais e em Águas 

Belas. 

Caso esse Estudo venha a demonstrar pela inexistência da referida ligação hidráulica, considera-se que 

a exploração poderá ser realizada abaixo do nível freático, devendo para o efeito ser apresentada, para 

aprovação por esta ARH, o seguinte: 

I. Proposta de uma rede de novos piezómetros (os existentes não garantem a existência de água 

em todos os meses do ano, que permita a obtenção de registos) com as caraterísticas necessárias 
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para que sejam representativos do nível freático existente na pedreira e nunca se encontrem 

secos; 

II. Proposta de plano de monitorização das águas subterrâneas (qualidade e piezometria), que 
inclua como pontos de monitorização, o lago criado pela exploração e os piezómetros 
construídos, de forma a garantir um acompanhamento permanente, em particular da qualidade 
da água subterrânea. 

No caso do citado Estudo comprovar a existência de ligação hidráulica entre o nível freático exposto e 

as captações de água subterrânea existentes a jusante, considera-se de interditar a exploração abaixo 

do nível freático. 

Tendo em conta o princípio da precaução, considera-se que deverá ser suspensa a sua operação de 

imediato, podendo ser dada continuidade ao projeto para a exploração dos níveis de quartzo e de caulino 

à primeira camada superficial (10-15 m de espessura, identificada no EIA), sem permitir que seja 

colocado a descoberto o nível freático. Assim, até à apresentação do Estudo não deverá ser alargada a 

área do plano de água do lago já criado, apenas sendo de aceitar a extração dos materiais que permitam 

o nivelamento da batimetria dos fundos e sem prejuízo da estabilidade dos atuais taludes. 

Da lavagem das areias resulta um efluente líquido com elevada carga de material silto-argiloso que 

atualmente é depositado em bacias de decantação que ocupam uma área de cerca de 0,7 ha. Com a 

implementação do projeto serão aproveitados os materiais de granulometria mais fina (caulino), 

diminuindo assim o teor de SST do efluente líquido libertado nas bacias de decantação, diminuindo o 

impacte negativo já existente. 

Quanto à água utilizada na lavagem das areias, esta é proveniente dos lagos criados pela exploração 

abaixo do nível freático e ainda do furo existente para abastecimento das instalações sanitárias. Estima-

se um volume anual de água extraída do furo de 5 m3, pelo que o impacte induzido é negativo e pouco 

significativo, uma vez que este volume é inferior ao volume máximo anual permitido pelo TURH (300 

m3/ano). 

Relativamente aos impactes induzidos na qualidade das águas subterrâneas pela produção de efluentes 

domésticos, considera-se que são negativos e pouco significativos, uma vez que os efluentes são 

encaminhados para uma fossa estanque que será limpa periodicamente e terão destino final adequado.   

Quanto à ocorrência de eventual derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, o impacte 

ao nível da qualidade das águas sendo incerto, será negativo e significativo, se não forem tomadas 

medidas imediatas para o confinamento destes derrames. Refira-se, contudo, que o manuseamento 

destas substâncias nas operações de manutenção será realizado em local devidamente 

impermeabilizado. 

Medidas de minimização e monitorização 

Por forma a minimizar os impactes induzidos pelo projeto nos recursos hídricos, considera-se que 

deverão ser implementadas as seguintes medidas: 

1. Garantir a manutenção/limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente, da passagem 

hidráulica (PH), identificada no EIA como “SUP2; 

2. Assegurar a manutenção dos taludes por forma a impedir ravinamentos;  
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3. Garantir a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 

presentes, sendo mantidos registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por equipamento 

de acordo com as especificações do respetivo fabricante; 

4. Assegurar a manutenção periódica da fossa estanque, assegurando a sua estanquicidade e o seu 

esvaziamento atempado; 

5. Efetuar o abastecimento dos equipamentos em local protegido com uma bacia para a retenção 

de eventuais derrames; 

6. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

7. Durante os períodos secos e, nomeadamente em dias de vento mais forte, proceder à aspersão 

de água nos caminhos não asfaltados. 

8. Durante o período de realização do Estudo Hidrogeológico e até à interrupção dos trabalhos em 

meio aquoso, para extração do material com vista ao nivelamento da atual batimetria dos fundos, 

deverá ser efetuada periodicamente a inspeção da draga em operação, fazendo registos semanais 

em livro próprio, acessível a entidade fiscalizadoras, do estado de conservação da parte mecânica 

e de eventuais ocorrências (incidentes ou acidentes) que possam comprometer a qualidade da 

água. 

9. Até à interrupção dos trabalhos em meio aquoso abaixo do nível freático e caso se verifique a 

afetação de uma captação de água subterrânea destinada ao abastecimento público, os trabalhos 

deverão ser interrompidos de imediato. 

10. Assegurar a vedação das áreas da exploração, de modo a impedir o acesso não controlado de 

pessoas, veículos e animais, com especial atenção para as áreas que se encontram neste momento 

já abaixo do nível freático. 

 

O Plano de Monitorização proposto pretende avaliar o grau de assoreamento da passagem hidráulica 

(PH) do rio Azenha, identificada no EIA como SUP2, na fase de exploração e na fase de desativação. 

 Local de amostragem – PH (coordenadas 39,6343º N / 8,9739º W). 

 Método de amostragem – Observação in loco e registo fotográfico. 

 Frequência - trimestral 

A monitorização das águas subterrâneas ficará condicionada aos resultados do Estudo Hidrogeológico. 

Caso seja viável a exploração abaixo do nível freático, deverá ser apresentado, para aprovação: 

I. Proposta de uma rede de novos piezómetros (os existentes não garantem a existência de água 

em todos os meses do ano), com as caraterísticas necessárias para que sejam representativos 

do nível freático existente na pedreira e nunca se encontrem secos; 

II. Proposta de plano de monitorização das águas subterrâneas (qualidade e piezometria), que 

inclua como pontos de monitorização, o lago criado pela exploração e os piezómetros 

construídos, de forma a garantir um acompanhamento permanente, em particular da qualidade 

da água subterrânea. 
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Da apreciação acima apresentada, considera-se que poderá ser dada continuidade à exploração dos níveis 

de quartzo e de caulino à primeira camada superficial (10-15 m de espessura, identificada no EIA) e à 

exploração com draga para extração dos materiais correspondentes ao nivelamento da atual batimetria 

dos fundos sem que haja aumento da área do atual plano de água, não prejudicando a estabilidade dos 

taludes. 

A exploração futura realizada abaixo do nível freático ficará condicionada ao seguinte: 

 Realização de um Estudo Hidrogeológico, no prazo máximo de 1 ano, que permita avaliar a 

existência ou não de ligação hidráulica entre o nível freático exposto na Mina de Ribeiro Seco e o 

aquífero explorado pelas captações de água subterrânea existentes a jusante, no sentido do 

escoamento subterrâneo, em particular as captações destinadas ao abastecimento público dos 

SM da Nazaré existentes em Fanhais e, em Águas Belas. Caso haja ligação hidráulica, não será 

permitida a exploração abaixo do nível freático; 

 Cumprimento das medidas de minimização; 

 Monitorização do grau de assoreamento da passagem hidráulica (PH) do rio Azenha, identificada 

no EIA como SUP2 assim com da monitorização das águas subterrâneas a realizar caso a 

exploração seja também realizada abaixo do nível freático; 

 Atualização do TURH da captação subterrânea da exploração para o uso doméstico. 

 

  
5.4 SOLOS E USO DO SOLO 

De acordo com o EIA e na área de ampliação destinada à exploração, estão presentes solos de substrato 
arenoso, designadamente pódzois órticos com baixa fertilidade, pouco espessos e de textura ligeira. 

Em termos de capacidade de uso do solo, e de acordo com a respetiva carta, verifica-se que na área afetada 
pelo projeto os solos estão classificados como classe F. São solos com baixa capacidade de uso para a 
agricultura ou até, em casos especiais, para a floresta. 

Em termos de uso do solo verifica-se que a maioria da área de projeto já se encontrar intervencionada pela 
indústria extrativa. Relativamente à área envolvente à Mina Ribeiro Seco, a ocupação predominante é a 
florestal, a qual se carateriza pela extensa e densa mancha de pinhal de pinheiro bravo para produção. 

Os impactes no solo decorrem das atividades necessárias à extração do material arenoso, nomeadamente 
com a desmatação prévia da área e com a remoção do solo de cobertura (decapagem), no entanto, prevê-
se o seu armazenamento em pargas, para posterior utilização na recuperação das áreas exploradas servindo 
de substrato para a implantação da vegetação. 

Assim, considera-se que esses impactes serão pouco significativos, uma vez que, tal como foi mencionado 
acima, os solos presentes na área do projeto apresentam reduzida capacidade produtiva. 

Poderá ainda ocorrer uma eventual contaminação dos solos, devido a descargas acidentais de lubrificantes 
utilizados nos motores das máquinas afetas à exploração e nos veículos de transporte, no entanto se forem 
cumpridas as medidas preconizadas no projeto, que asseguram a manutenção adequada dos 
equipamentos, essa situação resultará unicamente por acidente, pelo que o impacte negativo resultante se 
considera incerto e pouco significativo. 

Relativamente ao uso do solo, considera-se que os impactes serão negativos uma vez que será alterado o 
seu uso atual, mas não significativos, pois o Plano de Recuperação Paisagística prevê uma recuperação 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3288 

23 
 

Mina de Ribeiro Seco 
Projeto de Execução 
 

concomitante com a lavra, onde necessariamente haverá aplicação das terras vegetais armazenadas em 
pargas. 

O planeamento das ações de lavra e recuperação paisagística será realizado em contínuo, havendo uma 
gestão cuidada das várias pargas, procurando seguir os seguintes princípios: 

 Utilizar na recuperação paisagística as terras vegetais armazenadas há mais tempo, desde que as 
distâncias o permitam; 

 As novas pargas a criar deverão estar suficientemente afastadas da bordadura da escavação, 
considerando a evolução futura da exploração; 

 Reparar os ravinamentos que possam ocorrer, preferencialmente, nas pargas mais próximas da 
bordadura da escavação. 

A medida de minimização mais importante para este fator ambiental consiste na implementação Plano de 
Recuperação, onde se preconizam ações de preservação e reconstituição do solo afetado e a sua 
subsequente revegetação com espécies autóctones. 

Após a desativação da mina, toda a área intervencionada será recuperada com vista à viabilização de um 
sistema florestal multifuncional, económica e ambientalmente sustentável, minimizando impactes 
negativos, gerados durante a fase de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num 
impacte positivo significativo e permanente. 

Face ao exposto, considera-se que do ponto de vista do fator ambiental Solo e Uso do Solo e face à situação 
de referência descrita no EIA e às características do projeto, os impactes identificados não são impeditivos 
da implementação do projeto. 

 

5.5 QUALIDADE DO AR 

As emissões de poluentes atmosféricos mais importantes na envolvente da exploração de minas estão 
associadas às partículas em suspensão (PM10 - partículas inferiores a 10 µm, uma vez que é a fração mais 
relevante em termos de saúde pública) sendo também de referir, mas em muito menor escala, as emissões 
de poluentes como o monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), óxidos de enxofre (S0x) 
associadas à maquinaria usada na exploração extrativa. O fluxo de emissão dos poluentes atmosféricos na 
envolvente desta mina depende basicamente da área desmatada e das condições de vento, e do ritmo das 
explorações que se encontram em laboração e da própria população envolvente. Tendo em conta a 
predominância das emissões de partículas neste tipo de atividade considerou-se que a avaliação da 
qualidade ao ar deveria incidir apenas nas concentrações no ar ambiente do poluente PM10. 

Para a caracterização da qualidade do ar na situação atual, uma vez que a mesma não pode ser 
caracterizada unicamente pelas estações de monitorização da qualidade do ar fixas, nomeadamente as 
mais próximas, Lourinhã e na Chamusca (que são estações rurais de fundo ou seja sem influência direta 
de nenhuma fonte poluente), uma vez que existem fontes específicas e locais de partículas, foram usados 
dados de uma campanha de partículas de dimensão inferior a 10 µm (PM10). 

As medições de qualidade do ar foram realizadas na envolvente da área da mina, no local de medição, P1, 
que ficou situado no exterior de uma habitação localizada na envolvente da Mina de Ribeiro Seco, a cerca 
de 800 metros sul-sudeste do limite exterior da mina. A envolvente ao local de medição é caracterizada por 
área florestal sobretudo de eucalipto e pinheiro, alguns campos agrícolas, estradas de acesso às localidades 
mais próximas, a autoestrada A8 e as povoações de Ribeira de Pereiro e Alpedriz. 
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De acordo com descrito no EIA, na campanha recorreu-se a um equipamento amostrador gravimétrico de 
PM10 seguindo o método de referência (Leckel®) Seq 47/50) e seguiram-se os procedimentos da Norma 
Europeia 12341, tendo sido enviados documentos que comprovam que foram implementados vários 
procedimentos de controlo e garantia de qualidade. 

A campanha decorreu durante 14 dias entre os dias 06/12/2017 e 19/12/2017, sendo amostrados períodos 
de 24 horas (com inicio às zero horas de cada dia). 

Foi ainda efetuada, em simultâneo com as medições de PM10, uma campanha meteorológica com 
caracterização das condições de precipitação, direção e velocidade do vento, humidade, pressão e 
temperatura. 

Durante o período de campanha, no ponto P1 o valor médio de concentração foi de 29 µg/m3, sendo o 
valor máximo de 42 µg/m3 e o valor mínimo de 11 µg/m3. Durante este período a estação rural de fundo 
da Chamusca registava uma média de 19 µg/m3 e a da Lourinhã de 18 µg/m3 o que indicia que os níveis 
junto a este recetor são superiores aos registados nas estações de fundo. No que diz respeito ao 
comportamento temporal os resultados no ponto de amostragem acompanham a evolução temporal das 
estações fixas durante o período de campanha. 

As condições meteorológicas durante o período da campanha apresentaram temperaturas baixas, com uma 
média de 9ºC e ocorrência pontual de precipitação em vários dias da campanha e mais significativa no dia 
11, num total de 69 mm. Os ventos foram maioritariamente fracos de norte (18%) e de nordeste (9,2%). 
Os ventos calmos registaram 63 % de ocorrências e a velocidade do vento máxima foi de 6,5 km/h. 

No EIA procedeu-se à estimativa dos indicadores anuais para o local amostrado tendo em consideração os 
valores obtidos para os 14 dias amostrados e os resultados para os mesmos dias e para o ano de 2016 das 
estações de monitorização da qualidade do ar fixas geridas pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Os resultados da estimativa indicam uma média anual 
de 26 µg/m3 e um 36.º máximo diário de 38 µg /m3. Estes valores indicam níveis superiores a uma estação 
rural de fundo correspondendo a 55% do valor limite anual (40 µg /m3) e um 76% do valor limite diário 
(50 µg /m3). 

É de salientar que a monitorização foi realizada no período de inverno com alguma precipitação pelo que 
os valores estimados poderão estar a ser subestimados. 

Relativamente à avaliação dos impactes da mina na situação futura é de referir que, as atividades 
associadas à exploração que contribuem, no presente e futuro, para a emissão de poluentes atmosféricos, 
em particular de partículas (PM10), incluem várias operações como a desmatação, decapagem, perfuração, 
desmonte e recuperação paisagística, a utilização de maquinaria, a circulação dos veículos em via 
pavimentadas e não pavimentadas para transporte de material e a exposição de áreas decapada à erosão 
pelo vento. 

As atividades consideradas como mais relevantes para a estimativa das emissões de PM10 foram as 
operações de desmonte, concretamente da área decapada sujeita a erosão um total de 6.5 ha) e a 
contribuição resultante do tráfego, de 9 camiões por hora, em vias não pavimentadas. Para o caso em 
estudo foi considerando que os trabalhos decorreriam em toda a área de escavação, em situação de piso 
seco (sem controlo de emissões), ou seja, na situação mais desfavorável. Foi considerada a existência de 
percursos internos não asfaltados de cerca de 300 m. 

A estimativa para o item erosão pelo vento na área decapada assumiu que toda a área é sujeita 
movimentações (por exemplo passagem de veículos) em simultâneo sendo que, a erosão pode ser 
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minimizada reduzindo a área "mexida/movimentada" o que promove a estabilização dos materiais finos e 
reduz o seu potencial de erosão pelo vento. 

Usando os fatores de emissão da EPA disponíveis no AP-42 (1995): Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors obteve-se uma emissão total de cerca de 82 t/ano, sendo que, 63 % das emissões previstas 
correspondem à estimativa para o item erosão pelo vento (52 t/ano) e 37 % das emissões previstas 
correspondem à estimativa para o item tráfego em vias não pavimentadas (30 t/ano). 

O item vias asfaltadas tem uma emissão associada muito baixa, no entanto, a prática noutros locais indica 
que se as vias não forem limpas com frequência podem ter emissões semelhantes às vias não 
pavimentadas. 

O modelo usado no EIA para modelar as médias diárias das concentrações de PM10, a partir das emissões 
estimadas para a mina, foi o AerMod View. Foram utilizados dados meteorológicos da região para 2014, 
dados estes adquiridos diretamente ao fornecedor do programa utilizado. Para os cálculos das emissões 
previstas, considerou-se a inexistência de controlo de emissões e foram criados 900 recetores, distribuídos 
por uma malha de 10m*90m. Assim, os resultados apresentados dizem respeito à situação mais 
desfavorável sem contabilização de medidas de controlo de emissões, como por exemplo a rega dos 
caminhos não asfaltados. 

A modelação efetuada pela aplicação do software AerMod View permitiu avaliar os indicadores anuais 36.º 
máximo diários (valor que permite avaliar o cumprimento do número máximo de dias com concentrações 
superiores ao limite diário) e média anual. Os resultados da modelação permitiram estimar que a 
contribuição da futura mina para a concentração de PM10 no ar ambiente, junto ao recetor monitorizado, 
seja de 1,4 µg/m3 para a média anual, e 5,2 µg/m3 para o 36.º máximo diário. Cumulativamente com a 
situação atual, estima-se assim que no futuro as concentrações de PM10 com projeto sejam de 27 µg/m3 
para a média anual, e de 43 µg/m3 para o 36.º máximo diário. 

É de salientar que estes valores poderão estar a ser sobrestimados uma vez que na situação atual as minas 
estão em laboração, apesar de ter uma atividade inferior ao que se prevê na situação futura (aumento de 
produção dos cerca de 150 mil t/ano atuais para 400 mil t/ano), e o seu impacte já está incluído na 
estimativa dos indicadores de acordo com a monitorização efetuada para a situação atual.  

Os resultados conjuntos da monitorização e da modelação permitem estimar um aumento no futuro, de 
cerca de 14%, resultante da contribuição da mina, para as concentrações médias diárias de PM10 junto aos 
recetores mais próximos da mesma. 

A minimização destes impactes é possível mediante a aplicação de um conjunto de medidas minimização. 
A contribuição da atividade da pedreira para os níveis de partículas registados junto aos recetores, assim 
como, a eficácia das medidas aplicadas será avaliada mediante a aplicação do plano de monitorização, nos 
termos propostos no ponto 8 deste parecer. 

Os principais impactes na qualidade do ar causados pela exploração da mina estão relacionados com as 
emissões de partículas em suspensão. 

De acordo com os resultados apresentados no EIA, os níveis, junto aos recetores sensíveis mais próximos 
da área de pedreira localizados a cerca de 800 metros na direção dos ventos predominantes, atualmente 
estimam-se abaixo dos valores limite de PM10, definidos na legislação atual mas notando-se que são 
superiores aos registados nas estações rurais em mais de 25%. 
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Para a situação futura com projeto estima-se que laboração futura desta pedreira venha a causar um 
aumento nas concentrações de PM10 junto aos recetores de cerca de 14 %, mantendo-se ainda assim, os 
valores abaixo, mas relativamente próximos, do valor limite diário de PM10 definido na legislação atual. 

O impacte futuro da mina classifica-se como negativo com algum significado para a qualidade do ar na sua 
envolvente. Considera-se importante implementar as medidas de minimização das emissões de partículas 
em suspensão propostas, para que se reduzam os impactes negativos tornando-se pouco significativos 
junto aos recetores sensíveis. A eficácia das medidas deverá ser avaliada com o plano de monitorização 
definido. 

5.6 AMBIENTE SONORO 

O estudo apresenta uma caracterização do ruído ambiente atual, cuja principal fonte é o ruído de tráfego 
rodoviário, uma vez que o relatório de medições refere não ter sido audível, nos 4 pontos de avaliação 
junto às habitações mais próximas do limite do projeto, o ruído proveniente da mina. 

As previsões de ruído da situação futura decorrente do projeto foram obtidas com recurso a software 
específico (CadnaA), tendo sido consideradas as fontes fixas (unidade de beneficiação) e as fontes móveis, 
designadamente camiões e máquinas a operarem à cota zero do limite futuro da área de exploração da 
mina. 

Os valores de ruído futuro calculados são sintetizados no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Fonte (EIA) 

O EIA verifica que Lden será inferior a 55 dB(A) e Ln inferior a 45 dB(A) e que o critério de incomodidade 
estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007) será cumprido, sendo portanto os impactes 
considerados negativos mas pouco significativos. 

São propostas no EIA medidas de carácter geral e regras de boas práticas com as quais se concorda, não 
se afigurando, pelos valores estimados de ruído futuro, necessidade de medidas específicas adicionais. 

Em relação ao Programa de Monitorização proposto, considera-se o seguinte: 

Deverá ser efetuada apenas uma campanha de medições, a ocorrer no ano em que a área de extração 
estiver mais próxima e com o menor desnível em relação à habitação R2, exceto se  

Locais 

Ruído 
particular do 

projeto 

LAeq 

dB(A) 

Ruído ambiente futuro 

dB(A) 

Ld Le Ln 

R1 44 51 43 41 

R2 50 52 45 40 

R3 49 51 44 40 

R4 47 50 44 37 
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i. nessa monitorização forem detetadas desconformidades ao RGR, que terão de ser corrigidas com 
medidas de redução de ruído após as quais se terá de monitorizar a sua eficácias e/ou  

ii. se forem recebidas reclamações de ruído. 

 

5.7 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

As ações/projeto não são diretamente convergentes com os objetivos e normas setoriais e territoriais do 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT).  

No que se refere área da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) não se verificam 
interferências. 

Até esta data não foi apresentado, na CCDRLVT, para apreciação em matéria de localização qualquer pedido 
com o mesmo objeto/entidade ao abrigo do Regime Extraordinário de Regularização da Atividade 
Económica-RERAE (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5/11). 

A pretensão não é abrangida na alteração do Plano Diretor Municipal de Alcobaça (PDMA), no âmbito do 
RERAE, publicada pela Deliberação n.º 485/2019 de 28/4. 

Aplicando-se a disciplina de uso/ocupação do solo prescrita no PDMA (RCM n.º 177/1997 de 25/10), 
verifica-se que a atividade em causa é incompatível em "Espaços Florestais", conforme artigos 43.º e 44.º 
do regulamento. Sendo uso incompatível/não admitido, fica afastada a aferição de conformidade da 
ocupação/edificabilidade. 

Relativamente ao Plano Diretor Municipal da Nazaré (RCM n.º 7/97 de 16/0 e sequentes dinâmicas, onde 
não se regista nenhuma alteração no âmbito do RERAE), verifica-se que a atividade em causa é incompatível 
em "Espaços Agrícolas - Áreas de agricultura intensiva e Outras áreas Agrícolas", segundo o disposto nos 
artigos 34.º e 35.º, e em "Espaço Florestais", conforme artigos 37.º e 38.º do regulamento. 

Sendo uso incompatível/não admitido, fica afastada a aferição de conformidade da 
ocupação/edificabilidade.  

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), verificou-se que: 

 No município da Nazaré, que não tem carta de REN publicada, a pretensão não se localiza nas 
áreas identificadas no anexo III do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, não carece de autorização da CCDRLVT, no âmbito da 
REN (artigo 42.º do mencionado diploma legal). 

 Sobre o município de Alcobaça, com carta de REN eficaz (RCM n.º 85/2000, de 14/7), verifica-se 
que a área de intervenção recai, pontualmente, na tipologia "áreas de máxima infiltração" e é 
atravessada por linha de água classificada. No entanto, sendo afirmado/explicitado pelo requerente 
no aditamento ao EIA que não há qualquer ação sobre essas áreas, não existe âmbito de pronúncia 
ao abrigo do regime legal da REN. 

Atento o exposto e considerando as caraterísticas físicas e funcionais da pretensão e o seu contexto 
territorial, bem como a presença do recurso geológico e a viabilidade económica da sua exploração, 
entende-se que o fator Ordenamento do Território é "significativo" nos impactes negativos e "sem 
significado" nos impactes positivos. 

Face à apreciação realizada conclui-se que o projeto da Mina Ribeiro Seco é desconforme com a disciplina 
dos PDM de Alcobaça e da Nazaré, pelo que a apreciação é desfavorável no âmbito deste fator ambiental.  
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5.8 SOCIOECONOMIA 

  

A caraterização da situação ambiental de referência baseou-se na análise do quadro sociodemográfico e 
económico dos concelhos de Alcobaça e da Nazaré e o seu enquadramento no contexto regional e nacional, 
nos aspetos socio territoriais locais e na importância da exploração de quartzo e caulino no contexto 
nacional, regional e local. 

A Mina do Ribeiro Seco encontra-se dividida entre dois concelhos: Alcobaça e Nazaré. As freguesias onde 
a mesma incide são: União de Freguesias de Cós, Alpedriz e Montes (concelho de Alcobaça) e Freguesia da 
Nazaré (concelho da Nazaré). 

Em termos regionais, segundo a Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS), 
insere-se na Região Centro e na Sub-região Oeste. 

Como área base de estudo considerou-se a área total da Mina de Ribeiro Seco, assim como a sua 
envolvente, sobre a qual terão maior incidência as eventuais alterações/perturbações associadas à 
execução do Projeto. 

O concelho de Alcobaça regista cerca de 4 448 ha de solo urbano identificado nos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território, enquanto o concelho da Nazaré apresenta apenas 647 ha na mesma categoria 
de espaço. Quanto ao solo rural, Alcobaça e a Nazaré registam, respetivamente, 35 974 e 7192 ha. 

Relativamente ao crescimento demográfico, verificou-se que, nos últimos anos (de 2001 e 2011), os 
concelhos de Alcobaça e da Nazaré registaram um aumento de 1317 e 98 residentes, respetivamente, 
fixando em 2,32% e 0,65% a sua taxa de variação intercensitária, no que respeita à densidade 
populacional. A exceção a este acréscimo verificou-se a nível local, na União das Freguesias de Cós, Alpedriz 
e Montes, a qual regista um decréscimo de 330 habitantes, apresentando uma taxa de variação 
intercensitária negativa, no que respeita à densidade populacional. Contrariamente à freguesia em análise, 
a quase totalidade das freguesias do concelho de Alcobaça e da Nazaré apresenta tendências de 
crescimento da população residente. 

Relativamente à composição da população verificou-se que em ambos os concelhos, em 2011, o escalão 
mais representado foi o escalão dos 25-64 anos. A evolução da composição da população residente por 
grupos etários traduz, em grande medida, a transição da população jovem para a idade adulta e os fluxos 
migratórios dentro do concelho e para o concelho, designadamente para as novas áreas habitacionais 
entretanto construídas. 

O forte aumento da proporção da população idosa resulta, em boa parte, da conjugação do processo normal 
de envelhecimento da população residente e do esvaziar do peso das camadas mais jovens, devido ao 
declínio da natalidade. A redução do peso das classes etárias mais jovens tem conduzido a um progressivo 
aumento do índice de Envelhecimento, que resulta do processo de transição demográfica em curso 

Relativamente à informação socioeconómica sobre o território em análise, verificou-se que proporção de 
população economicamente ativa empregada ao nível concelhio em 2011 era da ordem dos 89,0% no 
concelho de Alcobaça, e 85,7% no concelho da Nazaré. A freguesia da Nazaré registava o valor mais baixo, 
84%. 

Atenta a repartição da população pelos três sectores de atividade económica verificaram-se algumas 
disparidades ao nível dos sectores primário, secundário e terciário, denotando-se uma marcada distribuição 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3288 

29 
 

Mina de Ribeiro Seco 
Projeto de Execução 
 

da população economicamente ativa pelo sector terciário, que é transversal a quase todas as unidades 
territoriais em estudo. Apenas na União de Freguesias de Cós, Alpedriz e Montes o setor secundário se 
revelou mais expressivo (50%). Salienta-se a existência nesta freguesia das instalações industriais de 
cimento de Pataias da Secil e da Atlantis, do Grupo Vista Alegre Atlantis. 

Ao nível do desemprego nos concelhos e freguesias em análise e no período censitário considerado (2001 
e 2011) registou-se um acréscimo acentuado - aumento de 6,9% e 8,5%, respetivamente, no concelho de 
Alcobaça e no concelho da Nazaré. 

Quanto à taxa de atividade (relação entre a população ativa e a população total), verificou-se que de um 
modo geral, aquela diminuiu de 2001 para 2011. 

A Taxa de Atividade da população residente nos concelhos de Alcobaça e da Nazaré era de 46,1% e de 
45,2%, respetivamente, em 2011. Ao nível local, a União de Freguesias de Cós, Alpedriz e Montes 
apresentava nesse ano a menor taxa de atividade registada, com uma média de 41,9%. 

Relativamente ao tecido empresarial, a densidade de empresas verificada nos concelhos de Alcobaça e 
Nazaré situava-se, respetivamente, nas 15 e 22, empresas por quilómetro quadrado. Em termos de 
dimensão média, as empresas sediadas em Alcobaça apresentam uma média de 2,9 trabalhadores, 
enquanto na Nazaré a média situou-se em 2,2 trabalhadores; os referidos valores estão, de certa forma, 
alinhados com a média regional, a qual é de 2,6 trabalhadores. 

O concelho da Nazaré apresenta um volume de negócios por empresa da ordem dos 94 milhares de euros, 
valor inferior à média registada no concelho de Alcobaça (219 milhares de euros), conforme apresentado 
no EIA. 

O setor da indústria extrativa e transformadora de minerais não metálicos desempenha um papel 
importante na estrutura da economia. Relativamente à empresa SARBLOCO, criada há cerca de 30 anos, 
tem vindo a explorar nas pedreiras Ribeiro Seco e Ribeiro Seco 1 diversas tipologias de areias, cujos 
principais mercados são a indústria vidreira e a construção civil e obras públicas. 

Salienta-se ainda que uma boa parte do vidro produzido na região é destinada à exportação, pelo que a 
empresa SARBLOCO contribui indiretamente para o equilíbrio da balança comercial nacional. 

A mina de Ribeiro Seco conta atualmente com 10 empregados. Para além dos cerca de 10 postos de 
trabalho diretos, a SARBLOCO contribui ainda para a manutenção de vários postos de trabalho indiretos 
induzidos pela economia local, gerados pela sua atividade no setor desta indústria. 

A atividade extrativa representa, do ponto de vista da socioeconómico, um fator de desenvolvimento 
importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que alimenta 
a jusante, sendo, neste domínio, um polo de dinamização económica, gerador de emprego direto e indireto 
e polarizador de diversidade das atividades económicas locais e regionais. 

Assim, a avaliação dos impactes, de um projeto associado à indústria mineira, sobre o fator socioeconomia, 
apresenta alguma complexidade. De facto, a determinação da importância não se pode aferir simplesmente 
pelos empregos diretos que cria, no caso 15, ou pelo seu volume de faturação, dada a importância que 
assume para a viabilidade de toda uma fileira industrial que abastece, em especial para o sector vidreiro, 
para o sector cerâmico, e para o sector da construção civil e obras públicas. Deste modo, o projeto de 
ampliação da exploração da Mina tem um impacte positivo significativo na qualidade de vida das pessoas 
e na economia, tanto ao nível local como a nível regional. 

No entanto, o projeto em avaliação apresenta também eventuais riscos ambientais. Assim, os eventuais 
impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental, verificando-se impactes 
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de sentido negativo ao nível do ruído, da geração de poeiras, do impacte visual e da potencial afetação em 
geral das condições e qualidade de vida da população potencialmente exposta à atividade da mina. Estes 
impactes poderão também ser importantes em termos socioeconómicos se incidirem de forma negativa na 
qualidade de vida das populações e no seu quotidiano, podendo significar, por exemplo, custos relacionados 
com o setor da saúde pública. 

Concluindo, trata-se de um projeto com um impacte positivo significativo ao nível social e económico, pelo 
contributo direto e indireto em termos de emprego e melhoria da qualidade de vida e bem-estar das 
populações. 

Relativamente aos impactes biofísicos de natureza antrópica, em particular o ruído e a qualidade do ar, são 
na generalidade negativos mas pouco significativos. Ainda assim, o estudo preconiza medidas de 
minimização e planos de monitorização que acautelarão eventuais desvios. No que respeita à variável 
biofísica natural, os impactes são igualmente negativos e pouco significativos, caso o projeto acautele a 
preservação dos habitats prioritários existentes na área abrangida pelo plano de exploração da Mina Ribeiro 
Seco. 

  

5.9 SAÚDE HUMANA 

Para a análise efetuada foi necessário tomar em conta os impactes associados a outros fatores que podem 
ter influência na saúde humana. 

Relativamente ao clima e alterações climáticas, é mencionado que não se prevê que as atividades da mina 
venham a ter influência no clima e, ou nas alterações climáticas. No entanto, foi verificado que algumas 
características climáticas, por exemplo, os ventos e a chuva, poderão influenciar a dispersão de poeiras.  

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos é referido que não se prevê a ocorrência de impactes 
resultantes da escavação, embora a exploração se realize, como atualmente, em nível freático. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, também é referido que não se prevê que haja impactes 
significativos, dado que a permeabilidade das areias determina que a linha de água (rio das Azenhas) 
cartografada na área mineira, mesmo em épocas chuvosas, não possui praticamente água. O Projeto prevê 
ainda a manutenção desta linha de drenagem preferencial, que não será afetada. Ainda assim, na fase de 
exploração, o projeto prevê a instalação de valas de cintura que encaminham as águas. 

Ainda que não se prevejam quaisquer impactes negativos significativos sobre os recursos hídricos, reforça-
se a necessidade de dar cumprimento a medidas preventivas de onde se destaca a limpeza e manutenção 
das valas periféricas às áreas de escavação e dos acessos às zonas de trabalho, a limitação das emissões 
de poeiras e o cuidado redobrado no desmantelamento de todas as estruturas associadas à atividade 
industrial. 

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os principais impactes negativos poderão ser devidos 
a algum derrame acidental de esgotos das instalações sociais, ou no caso de se derramarem acidentalmente 
óleos ou combustíveis, que poderiam afetar as águas subterrâneas. Perante uma eventual situação de 
acidente, o impacte na qualidade das águas será negativo e muito importante, se não forem tomadas 
medidas imediatas de controlo. 

A qualidade das águas superficiais poderá ser afetada pelas atividades extrativas devido ao arrastamento 
ou deposição de partículas de poeiras ou por derrame acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas 
máquinas e veículos utilizados na exploração e transporte das areias. O impacte resultante, ao nível da 
qualidade da água, por partículas de poeiras é considerado pouco importante, uma vez que não existem 
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linhas de água de carácter permanente ou temporário que as transportem. O derrame de óleos e 
lubrificantes na água ou no solo poderá resultar de uma situação acidental, num curto espaço de tempo e 
de âmbito muito localizado, pelo que o impacte resultante, embora negativo, é considerado pouco 
importante. 

Para a salvaguarda da proteção da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, são apontadas como 
medidas a revisão e manutenção periódica da maquinaria, a implementação de sistemas de drenagem 
adequados e a respetiva conservação, a manutenção adequada da fossa séptica estanque, a contenção das 
fontes poluentes, especialmente no abastecimento do equipamento, e o desmantelamento final das 
infraestruturas de apoio à mina. 

Os solos presentes na área de intervenção da mina são, essencialmente, areias e apresentam bastantes 
limitações para a utilização agrícola, embora se encontre, junto à linha de água, uma área com cerca de 2 
ha classificada como Reserva Agrícola Nacional. 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, foi considerado que os 
impactes serão pouco importantes, uma vez que é mencionado que os solos serão preservados. 

Quanto à qualidade do ar é referido que as povoações existentes na envolvente da mina não serão, afetadas 
significativamente pela produção de poeiras que é expetável ocorrer.  
As poeiras constituem o principal poluente atmosférico que é emitido pelos trabalhos de exploração da 
mina, pelo que para seu controlo se prevê a rega por aspersão de água dos caminhos não asfaltados no 
interior da mina, 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 para este 
transporte. 

As principais fontes de ruído associadas à mina devem-se, essencialmente, ao funcionamento dos 
equipamentos associados à extração da areia e à unidade de beneficiação que se encontra confinada no 
interior de um pavilhão. O tráfego de viaturas pesadas, que transportam as areias lavadas e escolhidas 
para fora da mina, constituirá também uma importante fonte de ruído. Considera-se, por isso, que o projeto 
poderá conduzir a alterações no ambiente acústico da envolvente. 

No entanto, esta alteração será pouco importante, resultando do volume de tráfego de viaturas induzido 
pela exploração. Uma vez que os recetores sensíveis não se encontram próximos da mina não se esperam 
situações de incomodidade devido ao ruído. 

Foi considerado que a alteração no ambiente acústico da envolvente, resultando do volume de tráfego de 
viaturas induzido pela exploração, será pouco importante. Uma vez que os recetores sensíveis não se 
encontram próximos da mina não se esperam situações de incomodidade devido ao ruído. 

No que se refere aos impactes na sócio economia é mencionado que são, na sua generalidade positivos, 
sendo muito importantes à escala regional e local, pois garantirão a manutenção de emprego direto e, 
igualmente, muito relevantes ao nível da manutenção e criação de emprego indireto, contribuindo de forma 
importante para a diversificação do tecido económico local, regional e mesmo nacional. 

Nos postos de trabalho a criar (estão preenchidos 10 e serão criados mais 15), com o objetivo de reduzir 
os níveis de desemprego e permitir uma maior aceitação da incomodidade associada à implementação do 
projeto, está prevista a contratação na população local. Para diminuição da eventual incomodidade criada 
pela atividade serão ainda adotadas as medidas de minimização de ruído, qualidade do ar e paisagem, 
definidas especificamente para cada um dos fatores ambientais referidos. 
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Por fim, na Saúde Humana, considerando o projeto mineiro, as suas características e dimensão, a sua 
localização, não se prevê, que venham a ser gerados impactes relevantes na Saúde Humana, ou que venha 
a gerar dificuldades no acesso aos serviços e equipamentos de saúde. 

Foram ainda avaliados os impactes cumulativos, considerados como aqueles que resultam do somatório 
das afetações resultantes de ações humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área, 
independentemente do facto de a entidade responsável pela ação ser pública ou privada. Verificou-se que 
o resultado do somatório das afetações resultantes de ações humanas tem incidência sobretudo sobre a 
Qualidade do ar e no Ambiente Sonoro. No entanto, da avaliação efetuada concluiu-se que os impactes 
cumulativos expetáveis são, de uma forma geral, pouco importantes e bastante semelhantes à situação 
atualmente existente. 

Após a análise do EIA no âmbito do fator saúde humana, considera-se que o projeto é viável, desde que 
se verifique: 

 o cumprimento das medidas de minimização recomendadas no ponto 3 do Capitulo IV “Avaliação 
de impactes e medidas de minimização” para as diferentes fases do projeto do documento de EIA. 

 Ao cumprimento dos planos de monitorização previstos no ponto 1 do Capítulo V “Plano de 
monitorização” e das medidas a implementar em caso de desvio previstas no documento de EIA. 
 

 o cumprimento do definido no ponto 4 “Plano de Segurança e Saúde” do Capítulo II “Plano de 
Lavra” e no ponto 7 “Desativação” do Capítulo III “Plano de Recuperação Paisagística” constante 
no documento Plano de Lavra. 

 a manutenção, em toda a extensão da mina, de uma distância mínima entre o limite da autoestrada 
A8 e o limite da exploração mineira (zona de defesa), de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 
340/2007, de 12 de outubro. 

 

5.10 PATRIMÓNIO CULTURAL 

 
A metodologia usada teve por base a Circular “Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de Arqueologia 
a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra ao trabalho de campo, de 
prospeção sistemática da área de incidência do projeto.  

Para efeitos da caraterização da situação de referência do descritor Património foi definida uma área de 
estudo (AE), correspondente ao conjunto territorial constituído pela área de incidência (AI) do Projeto e 
por uma zona de enquadramento (ZE). A AI foi objeto de pesquisa documental e de prospeção. As 
ocorrências identificadas na ZE não foram alvo de reconhecimento, tendo a sua delimitação «como 
finalidade caracterizar, por intermédio das informações disponíveis nas fontes consultadas, o património 
cultural conhecido e o potencial arqueológico da AI» (RS). 

Assim, a caracterização do fator património foi baseada, numa primeira fase, na pesquisa documental da 
AI e respetiva ZE que incluiu a consulta das bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, 
seguida da prospeção arqueológica sistemática da AI do Projeto. 

É apresentada uma contextualização histórico-arqueológica da ocupação humana da região atualmente 
ocupada pelo concelho de Alcobaça e da Nazaré, que revela que a área de enquadramento histórico é 
ocupada desde tempos remotos, nomeadamente desde a Pré-História recente até aos nossos dias.  
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No que respeita à presença de populações durante a pré-história recente na região, o estudo realizado no 
âmbito de um PNTA em 20051 refere que “O início da habitação destas terras pelo homem perde-se na 
história do tempo, pois no lugar da Ribeira do Pereiro apareceu há pouco tempo um túmulo, do período 
neolítico, em local de difícil acesso (…) ” (RS). 

As referências escritas documentam que Alpedriz “foi uma antiga vila fundada pelos Árabes em meados do 
século IX e conquistada por Afonso Henriques em 1147, que lhe deu foral em 1150” (idem). 

Relativamente ao território administrativo da Nazaré “O município, e a freguesia designaram-se Pederneira 
até 1912, ano em que, por lei, o topónimo foi alterado para Nazaré. O antigo concelho da Pederneira teve 
foral, em 1514, dado por D. Manuel I, e esteve integrado nos coutos de Alcobaça” (ibid). 

De acordo com o EIA do levantamento documental realizado não resultou a identificação de ocorrências 
arqueológicas na área de estudo. Porém «A cartografia militar e geológica assinala um vasto conjunto de 
azenhas na ZE do projeto (Oc. 2 a 14), não havendo qualquer descrição das referidas estruturas» (ibid.). 

Não existem elementos do património classificado ou em vias de classificação na área de estudo do projeto. 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada a prospeção sistemática da AI do Projeto. O EIA refere que «a 
AI se encontra «bastante alterada pela extração de areias, por depósitos de areia e pelas instalações da 
mina», não tendo sido identificados níveis de cascalheira (ibidem), nem materiais arqueológicos.  

Ainda assim, pese embora as «condições menos favoráveis à ocupação humana, decorrentes da presença 
de extensa cobertura de areias soltas (eólicas)», foi identificada uma ocorrência patrimonial – Oc. 1 – Rio 
das Azenhas 1 – referente a um conjunto rural, contemporâneo, constituído por três casas habitáveis 
(dotadas de chaminé), atualmente em estado de ruína, com anexos de animais e um poço de boca circular. 
Refere que estas estruturas «Poderiam estar relacionadas com a exploração de culturas regadas no rio das 
Azenhas, ao longo do qual se situam as sete “azenhas” (ocorrências 2 a 8) identificadas na ZE. Aliás a 
quantidade de azenhas presentes neste trecho do rio, tanto a montante como a jusante da Oc. 1, indica 
um caudal significativo para aproveitamento motriz, o qual poderia estar disponível também para rega, 
embora a sua utilização pelos ocupantes da Oc. 1 pudesse limitar a sua utilização a jusante» (ibid.)  

No decurso dos trabalhos de campo não resultou a identificação de vestígios arqueológicos. Face às 
«características geológicas (cobertura de areias eólicas) dominantes na área pesquisada» o estudo 
considera o potencial arqueológico da AI «indeterminado a baixo». «Contudo, esse potencial arqueológico, 
conecto com assentamentos residenciais, temporários ou permanentes, poderá ser superior nas margens 
do rio das Azenhas, tendo em consideração a disponibilidade do recurso água, essencial à subsistência 
humana» (ibid.). 

As ocorrências identificadas na pesquisa documental e no trabalho de campo encontram-se listadas no 
Quadro III.62 do RS e caracterizadas com maior detalhe no anexo VI do EIA. 

A área de prospeção foi zonada, no que se refere às características da ocupação do terreno e de visibilidade 
do solo ( Figura III.48):  

 «Zona A – com visibilidade Nula para a deteção de estruturas, acima do solo e de artefactos, ao 
nível do solo. Área de exploração, com bancadas em diversos níveis, integralmente alterada pela 

                                                 
1 HAWS, Jonathan Adams (2005). Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos - PNTA/2005 - A Serra e o Mar: 
utilização dos recursos marinhos durante o quaternário da Estremadura Portuguesa. Relatório dos trabalhos de 
prospecção arqueológica. 
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extração. Área com depósito de areias, instalações e lagoas artificiais originadas pela extração. 
Encontram-se também nesta zona os edifícios administrativos. 

 Zona B – com visibilidade Reduzida para a deteção de estruturas, acima do solo, e Reduzida a 
Nula para artefactos ao nível do solo. Povoamento florestal (pinheiro) com solo encoberto por 
caruma, manta morta e coberto arbustivo. 

 Zona C – com visibilidade Reduzida para a deteção de estruturas, acima do solo, e Nula para 
artefactos ao nível do solo. Povoamento florestal cortado recentemente permanecendo ramagens 
e caruma a cobrir o solo» (ibid.). 

A implementação do projeto implicará, na fase de exploração e de desativação/desmantelamento, várias 
ações passíveis de causar impacte negativo (direto ou indireto), sobre ocorrências (incógnitas) de interesse 
cultural, nomeadamente a desmatação, a decapagem e armazenamento da terra vegetal, de remoção de 
material das frentes, criação de áreas de depósito temporário, criação de rampas/acessos na área de 
extração, circulação de maquinaria e equipamentos para transporte de pessoas e materiais, de modelações 
de terreno no âmbito da recuperação paisagística e de desmantelamento de todos os equipamentos e 
instalações de apoio. 

O trabalho de pesquisa documental permitiu a identificação de uma ocorrência patrimonial (Oc. 1 – Rio das 
Azenhas 1) na área de incidência direta do projeto. O EIA considera que, na fase de preparação, a Mina 
«pode interferir, mesmo que de modo indireto», com esta ocorrência «mas não interfere com as ocorrências 
identificadas na zona de enquadramento da área de incidência do projeto» (ibid.).  

Na eventualidade da ocorrência 1 ser afetada «essa situação configura um impacte direto ou indireto, 
negativo, provável, mas de magnitude indeterminada e pouco significativo, face ao baixo valor cultural da 
ocorrência». 

De referir que o Aditamento ao EIA acrescentou informação adicional relativamente a algumas ações 
necessárias realizar quanto às instalações existentes e necessário relocalizar e instalar futuramente que 
permitem concluir que, embora esteja em curso o procedimento de AIA, o proponente tem realizado várias 
ações que no EIA são apresentadas como propostas. Trata-se de ações com impactes ao nível do subsolo 
e não tiveram o devido acompanhamento arqueológico.  

A identificação de impactes na fase de desativação está dependente dos resultados obtidos na fase de 
exploração. 

Face aos resultados apresentados relativamente ao fator Património, o EIA preconiza o acompanhamento 
arqueológico de todas as atividades relativas à obra que envolvam interferência no solo e subsolo, princípio 
que se considera adequado à salvaguarda de eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar 
ocultos no terreno. Propõe ainda uma medida específica para a ocorrência 1, medidas com as quais 
genericamente se concorda que, no entanto, deverão sofrer alguns ajustes e complementadas por outras. 

Considera-se que os potenciais impactes gerados por este projeto deverão ser genericamente minimizáveis 
uma vez cumpridas as medidas de minimização cautelares propostas que se encontram integradas no ponto 
9 deste parecer. 

Face ao exposto, da análise do fator ambiental Património Cultural, considera-se estarem reunidos os 
elementos indispensáveis para a emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas 
de minimização preconizadas. 

 
5.11 SISTEMAS ECOLÓGICOS 
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De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) a caracterização da situação atual para o fator 
sistemas ecológicos compreende o limite da área da Mina (67 ha) e uma envolvente de 100 m, 
compreendendo uma área total de estudo de 108,8 ha. 

A área de estudo situa-se em dois concelhos: na Nazaré, a parte que abrange a área de intervenção a NW, 
e em Alcobaça, a zona da área de intervenção a Sudeste. 

De referir que a área de estudo não se encontra abrangida, do ponto de vista da preservação e da 
conservação da natureza, por nenhuma área classificada a nível nacional ou internacional. 

Relativamente à caracterização da flora, vegetação e habitats teve por base trabalho de campo efetuado 
em 25 de novembro de 2017. A época em que ocorreu o trabalho de campo não foi a ideal, uma vez que 
a grande maioria das espécies emergem na primavera. Ainda assim, o elenco florístico observado foi 
registado até à categoria taxonómica específica (ou intraespecífica, quando aplicável) e elementos de 
comunidades vegetais de forma a poder identificar os habitats que as albergam. 

No decorrer da elaboração do elenco florístico, foram identificadas as espécies vegetais inscritas no Anexo 
B-II do Decreto-Lei n0 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n2 49/2005, de 24 de fevereiro, 
cuja conservação requer a delimitação de zonas especiais de conservação, e espécies (ou categorias 
intraespecíficas) com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou as que se 
encontram abrangidas por legislação nacional (Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril (Convenção CITES); 
Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 254/2009 de 24 de Setembro, prorrogado pelo 
Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho). 

Após a identificação dos habitats da área de estudo, estes foram classificados de acordo com o Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril, e caracterizados de acordo com as comunidades vegetais que albergam. 

A cartografia de tipologias e habitats foi elaborada com base na fotointerpretação de fotografias aéreas 
disponibilizadas pelas aplicações das empresas Google e Microsoft Bing. As imagens referidas foram 
trabalhadas com recurso a sistemas de informação geográfica, a partir da carta de ocupação de solos de 
2010, de elementos do Atlas do Ambiente (SNIAmb, 2017) e dos elementos recolhidos nos levantamentos 
no terreno, realizada à escala de 1 para 6 000. 

Os resultados do elenco florístico e espécies RELAPE - Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em 
Perigo de Extinção, apontam para 74 espécies, contudo este resultado estará subestimado, uma vez que 
muitas espécies não se encontravam visíveis naquela altura do ano. 

Do referido elenco florístico, 15 espécies são RELAPE, distribuídas por 10 famílias constituindo cerca de 
20% da totalidade dos taxa inventariados. O EIA destaca ainda que, na área de estudo, ocorrem 7 espécies 
exóticas de carácter invasor, 6 das quais estão incluídas no Anexo I do Decreto-Lei n.2 565/99, de 21 de 
dezembro, espécies introduzidas em Portugal Continental - Invasoras. 

Com base na caracterização da flora e da vegetação presentes na área de estudo, foram identificados os 
habitats presentes na área de estudo e cartografados, com base na fotografia aérea através da delimitação 
das formações vegetais observadas. De acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, foram observados/identificados 3 habitats naturais, e 
respetivos subtipos, em conformidade com o Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, do citado Decreto-Lei, 
cuja distribuição territorial se apresenta na figura 1. 

Dos três habitats observados, um é prioritário (*). Os habitats presentes são: 

 Habitat2150* - Dunas fixas descalcificadas atlânticas: 
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—> Subtipo pt1 - Dunas fixas com tojais-urzais e tojais-estevais psamófilos com Ulex australis 
subsp. welwitschianus 

—> Subtipo pt2 - Dunas fixas com tojais psamófilos com Ulex europaeus subsp. latebracteatus; 

 Habitat2190 - Depressões húmidas intradunares 

—> Subtipo pt2 - Depressões intradunares com água doce livre e profunda durante todo o ano 

 Habitat 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

—> Subtipo pt5 - Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos. 

 

 

 

Figura 12 – Carta de Habitats (Fonte EIA) 

Atento o exposto, verificou-se que a área de estudo apresenta habitats importantes e protegidos, 
nomeadamente alguns habitats prioritários para a conservação da natureza, embora a área não esteja 
integrada na lista de áreas sensíveis. De referir ainda, que a presença dos citados habitats é mais efetiva 
na envolvente da Mina, uma vez que a área do projeto apresenta um grau de artificialização bastante 
elevado. 

Relativamente à fauna e biótopos, cuja cartografia teve por base a Carta de Habitats, a avaliação permitiu 
identificar nove biótopos na área de estudo (Figura 2), designadamente: área agrícola, área artificializada, 
comunidades exóticas, lago, linha de água, matagal, pinhal adulto, pinhal jovem e vias de comunicação, 
cuja distribuição territorial pode ser visualizada na figura seguinte. 
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Figura 12 – Carta de Biótopos (Fonte EIA) 

 

A avaliação global permitiu verificar que das 152 espécies faunísticas consideradas, tanto as confirmadas 
em trabalhos de campo como as potencialmente existentes, para a área em estudo, 17 espécies encontram-
se classificadas com estatuto de ameaça: 15 espécies Vulneráveis e 2 espécies Em perigo. Nenhuma destas 
espécies foi encontrada nos levantamentos de campo o que, a par da sua ecologia, faz prever apenas, da 
sua parte, uma eventual utilização ocasional da área. 

Os principais impactes ambientais associados à extração de areias na Mina Ribeiro Seco correspondem 
fundamentalmente aos impactes esperados durante a fase de exploração. O património vegetal da área de 
estudo, apesar de já bastante degradado, ainda inclui habitats sensíveis, designadamente três habitats 
naturais, um dos quais prioritário, bem como quinze espécies vegetais com estatuto biogeográfico. 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da exploração na área do Projeto serão essencialmente 
resultantes das atividades que promovem a destruição da vegetação, como a desmatação e a decapagem. 
Também a eliminação da camada fértil do solo, através de ações de decapagem, o aumento dos declives, 
o aumento da erosão e a eliminação do banco de sementes do solo, criam dificuldades à regeneração 
natural das espécies vegetais. 

Contudo, de acordo com o EIA, os impactes neste domínio são de reduzida magnitude, temporários a 
permanentes, incertos, locais, reversíveis ou irreversíveis, minimizáveis e pouco significativos. 

Relativamente à fauna e biótopos, as ações relacionadas com o projeto poderão atuar a três níveis distintos: 
alteração ou destruição de biótopos, perturbação dos locais de reprodução, alimentação ou repouso e morte 
acidental direta ou indireta de indivíduos. Assim, nesta fase são esperados impactes negativos, 
nomeadamente: o aumento de pressão antrópica, o eventual atropelamento ou morte acidental de 
espécimes faunísticos por descuido de manipulação e circulação de máquinas e viaturas, a fragmentação 
de habitat com redução da conetividade entre populações e atropelamentos em vias públicas (autoestrada). 
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De acordo com o EIA, este impacte será negativo, direto, de reduzida magnitude, permanente, incerto, 
local, irreversível, minimizável e pouco significativo (no caso de afetar espécies sem estatuto de ameaça) 
/significativo (no caso de afetar espécies com estatuto de ameaça). 

De salientar que tanto os impactes negativos na flora/vegetação e habitas como os impactes negativos na 
fauna e biótopos, serão mitigados através das atividades decorrentes da implementação do Plano de 
Recuperação Paisagística (PRP), o qual promove o revestimento vegetal com espécies autóctones 
proporcionando uma recuperação de biótopos, mais acelerada e orientada do que seria possível através de 
regeneração natural. 

No que respeita à fase de desativação do projeto, a qual corresponderá ao desmantelamento de todo o 
equipamento e instalações de apoio existentes nas áreas de extração, os impactes serão nulos neste fator, 
uma vez qua já ocorreram na fase anterior. De referir, no entanto, que esta fase coincidirá com a etapa de 
finalização do PRP, na qual será promovida a recuperação da vegetação natural, facto que será potenciado 
pelo elenco vegetal incluído nas medidas de minimização. 

O EIA apresenta para o fator Sistema Ecológicos, as seguintes medidas de minimização, com as quais se 
concorda: 

 Efetuar um acompanhamento ambiental da exploração que valide e verifique os limites das 
atividades de exploração bem como a implementação das medidas propostas; 

 Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em zonas de escavações; 

 Colocação de barreiras visuais e sonoras na autoestrada de forma a evitar o atravessamento da 
via pela fauna; 

 Iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as operações 
nos terrenos intervencionados. Desta forma previne-se a erosão dos solos e a sua infestação por 
espécies invasoras. 

O Plano de Recuperação deve incluir a recuperação de áreas afetadas, com os seguintes objetivos: 

 Valorizar e integrar exemplares das espécies RELAPE que foram identificadas na Situação de 
Referência; 

 Introduzir espécies pioneiras e resistentes que potenciam e evolução dos habitats;  

 Assegurar a total reposição do coberto vegetal das áreas intervencionadas. 

Ao nível do restabelecimento e recuperação paisagística, deverão ser mantidas massas de água e deve ser 
promovida a recuperação através do controlo e erradicação de espécies exóticas como o lagostim e o achigã 
presentes em todos os lagos amostrados. Tal irá trazer benefícios ecológicos tanto para a fauna como para 
a flora nativa típica deste biótopo, destacando a potencialidade de colonização do cartaxo-nortenho 
(Saxicola rubetra), da toutinegra-das-figueiras (Sylvia borla) e do rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae). 

Relativamente à dimensão da biodiversidade, o projeto da Mina Ribeiro Seco induzirá uma maior perda da 
diversidade florística, uma vez que a maior diversidade é observada nas áreas naturais existentes na área 
de estudo. Por outro lado, o aumento de áreas antropizadas implicará uma maior perda de biodiversidade, 
com possível expansão de comunidades exóticas como o acacial, concorrendo, no entanto, para atenuar 
este impacte, a implementação de medidas na fase de recuperação, como o controlo das espécies e 
indivíduos do Acacia sp.. 
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Em temos de fauna, a exploração do projeto tenderá a proporcionar um aumento do número de biótopos, 
com o surgimento de espécies, nomeadamente das espécies dependentes dos lagos resultantes da 
exploração, que naturalmente não ocorreriam neste local dominado por ecossistemas florestais. No entanto, 
este aumento de biodiversidade dá-se em espécies não nativas (ex. Estrilda astrild - Bico-de-lacre) o que 
acarreta impactes negativos ao nível global. 

Assim, considera-se que o ganho de diversidade faunística decorrente da variabilidade de biótopos 
(aparecimento de espécies exóticas) e o aumento do grau de artificialização da área do projeto não se 
traduz num relevante significado em termos de conservação da natureza. 

Em conclusão, da análise efetuada, considera-se a exploração da Mina Ribeiro Seco viável, desde que o 
plano de lavra seja condicionado à supressão da área para a qual está identificado o habitat 2150*, o qual 
deverá ser mantido e potenciado através da prática de medidas silvícolas específicas, nomeadamente o 
controlo de plantas exóticas infestantes, bem como proceder à sementeira das espécies características 
destes habitas e as medidas de minimização previstas no Plano de Recuperação Paisagística sejam 
cumpridas. 

 

5.12 PAISAGEM 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu et al. (2004), a Área de Estudo, a uma escala regional (macroescala), insere-se em dois Grupos de 
Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo H – “Beira Litoral” e Grupo L – “Estremadura Oeste”. 

A área concessionada do Projeto, assim como todas as componentes, localizam-se no Grupo H – “Beira 
Litoral”. Dentro deste grupo, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Pinhal Litoral Aveiro-Nazaré” (n.º 
57) e, dentro desta, maioritariamente, cerca de 90%, na Subunidade “Pataias e áreas artificializadas na 
envolvente”, designadamente, as componentes mais visíveis do mesmo, como são as infraestruturas de 
apoio, áreas de escavação e as locais de instalação de resíduos e, cerca de 10%, na subunidade “Espaços 
florestados/Floresta de Produção e Matos”. 

 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para a Área de Estudo, buffer de 3,5km de 
raio, com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da 
Paisagem. Da análise da cartografia que expressa os referidos parâmetros, verifica-se o seguinte: 

No que se refere à qualidade visual, as respetivas áreas inserem-se em áreas com, maioritariamente Qualidade 
Visual “Baixa”. Apenas, parte da área da componente “Áreas das Instalações de Apoio” e da mais pequena nova 
área de escavação se situam na classe de “Média”. Em termos físicos não se considera que haja afetação de áreas 
que revelem Qualidade Visual “Elevada”. 

A capacidade de absorção das áreas do projeto inserem-se em áreas, maioritariamente, com Capacidade 
de Absorção Visual “Elevada”, sobretudo, as áreas de escavação. No caso das componentes “Área de 
Instalações de Apoio” e “Área de Instalação de Resíduos” as mesmas ocupam áreas com Capacidade de 
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Absorção Visual “Média” e, consequentemente, mais expostas que as áreas de extração, que atualmente 
se localizam a menor cota altimétrica 

 

No que se refere à sensibilidade visual do projeto, as respetivas áreas/componentes inserem-se, 
maioritariamente, em áreas com Sensibilidade Visual “Baixa”. A componente área de menor dimensão 
proposta para exploração situa-se na classe “Média”.  

A exploração de uma mina a céu aberto induz, necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na 
Paisagem. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da intensidade e duração 
da ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em presença, geradores de 
descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente para a área de intervenção. 

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os seus 
valores/atributos, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência 
desses locais, condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem. As disrupções físicas e visuais 
mais significativas, serão criadas na Fase de Exploração e permanecerão, de forma irreversível, no tempo, 
com clara perda de valor cénico dos locais afetados e envolvente.  

Neste contexto, e, sobretudo, durante a Fase de Exploração, importa referir os impactes também sobre 
outra vertente, poucas vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade 
sonora da Paisagem, complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida 
pelas máquinas, fixas e/ou em circulação, comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a 
identidade sonora dos locais, de certa forma indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com 
níveis de qualidade elevados. Na Fase de Exploração a circulação de veículos determinará assim uma 
alteração do ambiente acústico da Paisagem, que será mais ou menos relevante em função dos níveis de 
exploração que decorrem da procura pelo mercado. 

Fase de Pré-Desmonte 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 
visual resultante da presença de maquinaria. Num segundo momento, ou em simultâneo, na Fase de Pré-
Desmonte, decorrem do resultado visual das ações ou das alterações introduzidas progressivamente ao 
nível estrutural - desflorestação, desmatação e alterações de morfologia (decapagem da terra viva) - 
desempenhadas por entidades artificiais (máquinas) que se traduz, inevitavelmente, em impactes de 
natureza visual, projetados pelas “feridas” que vão sendo, progressivamente, geradas/abertas assim como 
também pela decorrente perda de valores/atributos visuais naturais por destruição irreversível destes, 
sobretudo vegetação.  

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais da intervenção, são consideradas as bacias visuais 
elaboradas para o Projeto e/ou para as diversas componentes que o constituem, apresentadas no 
Aditamento, e que traduzam o impacte visual potencial final, pelo que serão objeto de maior detalhe na 
análise dos impactes visuais na Fase de Exploração. São considerados, e avaliados, os impactes visuais que 
se fazem sentir sobre: “Observadores permanentes – edificado/habitações”; “Observadores temporários - 
utentes das vias rodoviárias” e em “Áreas de Qualidade Visual “Elevada”. 

Os impactes visuais, que ocorrerão na “Área de Exploração” a intervencionar, em maior ou menor extensão, 
estão associados à eliminação progressiva de uma superfície coberta por vegetação e da sua substituição 
por uma superfície de solo nu. 
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Destas ações e alterações, tendo em consideração o faseamento das intervenções, decorrem impactes que 
se expressam por: 

 Desordem visual: decorrente das diversas ações que terão lugar, pela(s) área(s) de intervenção, 
podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente. Presença de 
um conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento das ações: circulação 
de veículos e maquinaria pesada envolvidos na desmatação, desflorestação, decapagem e 
transporte de resíduos florestais. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de 
qualidade cénica do local.  

Este impacte é negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida 
magnitude e pouco significativo. 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras no ar, resultante das ações 
de desmatação, decapagem e circulação de veículos. Poderá haver momentos em que se 
conjuguem um conjunto de atividades, incluindo circulação de camiões, a par de condições 
desfavoráveis do vento que podem criar situações de maior densidade de poeiras em suspensão 
no ar e consequentemente revestir-se, muito pontualmente, de um impacte significativo. 

Este impacte é negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida magnitude e pouco 
significativo a média magnitude e significativo (pontualmente sobre o IC1/A8). 

 

Os Impactes estruturais estão associados ao resultado final decorrente da materialização das ações de 
desflorestação, desmatação, decapagem e de armazenamento temporário de materiais e depósitos de terra 
vegetal. Este ocorrerá na componente “Área de Escavação” do Projeto a licenciar. 

 Remoção do coberto vegetal arbustivo - Desmatação 

Este impacte é negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, de baixa magnitude e pouco 
significativo. 

 Remoção do coberto vegetal arbóreo - Desflorestação: A vegetação é de porte arbóreo e 
maioritariamente de eucalipto e pinheiro-bravo. Esta alteração ocorre sobretudo na mais pequena 
área a explorar, dado que nas restantes duas em virtude de nelas se fazer os depósitos temporários 
apresentam uma muito reduzida presença de elementos vegetais. 

Este impacte é negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco 
significativo. 

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno decorrente da 
remoção/decapagem da cobertura de terras vivas/vegetais das “Áreas de Escavação”. 

É um impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, de baixa magnitude e pouco 
significativo. 

 
Fase de Desmonte ou de Exploração 

Os impactes visuais sobre a Paisagem que ocorrerão na “Área de Exploração”, em maior ou menor extensão, 
decorrem sobretudo de alterações ao nível estrutural, resultantes da alteração do uso do solo mas, 
sobretudo, da morfologia que se acentuarão durante esta Fase de Desmonte/Exploração e que se traduzem 
em alterações paisagísticas resultando em impactes visuais/cénicos. 
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Estão também associados à eliminação progressiva de uma superfície antes coberta por vegetação e sua 
substituição por uma superfície de solo nu outras alterações disruptivas ao nível: do contraste de cor; da 
reflexão de luz; da textura; de volumes; de formas geometrizadas e artificiais. Alterações que são 
geradas/reforçadas com aumento progressivo da superfície exposta dos taludes, das bacias de retenção, e 
dos depósitos em stock, cujo volume, altura e forma, sobretudo dos taludes, se revestem de grande 
artificialidade.  

Os impactes visuais negativos vão-se projetando para além do local físico da exploração, sobretudo, e neste 
caso, gerados pela presença dos depósitos ou stocks temporários de materiais assim como pelo 
equipamento industrial existente necessário ao tratamento do recurso. 

Os impactes visuais, e que ocorrerão na área a intervencionar e em toda a área do Projeto, em maior ou 
menor extensão, e durante a Fase de Exploração, estão associados a: 

i. Progressiva eliminação da vegetação – perda de valor visual natural. 
ii. Aumento em área de solo nu disruptiva com a envolvente florestal. 
iii. Substituição de um perfil do terreno natural por uma forma artificial e geometrizada – taludes de 

escavação e patamares. 
iv. Presença de estruturas de natureza industrial. 
v. Presença de volumes de materiais inertes em depósito temporário. 
vi. Ocorrência de poeiras com redução de visibilidade resultante do desmonte e da circulação de 

veículos. 

Assim, durante a Fase de Exploração ou de Desmonte, os impactes decorrem fundamentalmente do caráter 
visual intrusivo das alterações atrás referidas, sendo que muitas delas decorrem/ocorrem em simultâneo e 
de forma permanente. O fato de a exploração da atual área e da nova área, proposta no EIA, se realizar 
em profundidade face ao nível do terreno natural é, em si mesmo, minimizador da projeção do impacte 
visual sobre o território e, em particular, sobre as povoações.  

Por outro lado, há um efeito cumulativo, com carácter minimizador da projeção dos impactes visuais, que 
se deve ao coberto vegetal ser do tipo arbóreo no qual se insere a “Área de Projeto”. Ou seja, a área do 
Projeto e, consequentemente a área a explorar, encontram-se confinadas pela área florestal, que se 
constitui como barreira visual e natural, pelo que se tornam visualmente menos acessíveis a partir da Área 
de Estudo.  

Acresce ainda referir que na Área de Estudo não se registam situações que favoreçam significativamente, 
em termos de posicionamento altimétrico, vistas privilegiadas sobre a área do Projeto, quer ao nível de 
povoações - “Observadores permanentes” – e de vias rodoviárias - “Observadores temporários”. 

Decorrente destas mesmas considerações, acima expostas, e também com base nas bacias visuais a 
integridade visual das “Áreas de Qualidade Visual “Elevada” não é significativamente comprometida. Ainda 
que a atual área florestal possa sofrer cortes, uma vez que se encontra em regime de exploração, não é 
expectável que se façam numa extensão tal que exponha de forma significativa a nova área do Projeto. 

O impacte visual expetável apenas se fará sentir no local da própria exploração, sem se traduzir de forma 
significativa sobre a Área de Estudo. 

Este impacte é negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, de reduzida magnitude e pouco 
significativo (Área de Estudo). 

Os impactes estruturais estão associados à materialização das ações de escavação e dragagem da “Área 
de Escavação”. Incluem-se também as áreas de stock de materiais (armazenamento temporário) e 
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depósitos de terra viva/vegetal - Depósitos Temporários e Terras de Cobertura - que permanecem, 
praticamente, durante toda a Fase de Exploração. 

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração, em profundidade do perfil natural do terreno.  

Este impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, de média magnitude e significativo. 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de 
projetos na Área de Estudo, de igual e/ou de diferente tipologia, que contribuam para a alteração estrutural, 
funcional e visual da Paisagem.  

De igual tipologia está identificada, a área mineira, com dimensão relevante, em termos de área afetada, 
de que se destaca a área mineira da “SECIL CIBRA-Pataias”, pela sua maior área em exploração.  

No que se refere a projetos de diferente tipologia, destacam-se, pelas dimensões relevantes entre outras 
de menor dimensão, a Zona Industrial do Casal da Areia (ZICA) e a Zona Industrial de Alva-Pataias, assim 
como algumas infraestruturas lineares, caso das vias rodoviárias (IC1/A8, área de serviço e respetivos nós) 
e das linhas elétricas aéreas existentes. Estas últimas são responsáveis pelo seccionamento do campo 
visual, não só devido às próprias, como muito particularmente aos apoios que as sustentam, esses sim, 
com um desenvolvimento vertical assinalável e visíveis a distâncias significativas. Para além de se 
constituírem como uma intrusão visual no campo visual do observador, segmentam-no e comprometem a 
escala da Paisagem. 

Aos impactes visuais atrás referidos, acrescerão os impactes visuais decorrentes da implantação do Projeto 
em análise, com efeito cumulativo, contribuindo para a perda de Qualidade Visual, já significativa no local 
do mesmo. O contributo do Projeto, no seu todo, não se revela relevante, em termos de impacte cumulativo, 
quer pela área que ocupa quer pela projeção, relativamente, confinada do impacte visual. Não se considera 
que o Projeto represente um contributo negativo cumulativo muito significativo face às características atuais 
do território e ao reduzido número de observadores que potencialmente tenham visibilidade para a área do 
Projeto, dado que estes últimos não se localizam, maioritariamente, em posição proeminente que potencie 
níveis significativos de visibilidade sobre o Projeto. Por outro lado, a envolvente florestal, relativamente 
cerrada e de grande expressão territorial, minimiza significativamente o impacte visual, que se mantêm 
contido e muito localizado, com exceção dos depósitos temporários (IC1/A8) e da unidade industrial 
(povoação de Cabeço da Charneca), não potenciando assim a perceção visual simultânea dos vários 
projetos existentes na Área de Estudo considerada. 

Durante a Fase de Desativação 

Esta fase corresponderá fundamentalmente à desmontagem da Unidade Industrial e à estabilização dos 
taludes. Findas essas ações e operações ocorrerá a sua recuperação e integração paisagística, 
fundamentalmente com a modelação do terreno e a introdução de vegetação – plantações e sementeiras 
– prevista no Plano de Recuperação Paisagística (PRP). Os trabalhos associados a estas operações de 
recuperação, na sua componente negativa – recurso a máquinas -, não se consideram como sendo 
significativos assim como o impacte visual da sua exposição. 

Impactes Residuais 

Entendem-se como impactes residuais os que permanecem após a Fase de Desativação, ou após o término 
da Fase de Exploração da mina, e após a implementação das medidas de minimização, em particular do 
Plano de Recuperação Paisagística (PRP). Ou seja, consideram-se como geradores deste tipo de impactes, 
todas as situações que constituam uma alteração à Situação de Referência e que não é reposta no seu 
todo, ou em parte. Os impactes residuais que permanecerão no tempo estão relacionados 
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fundamentalmente com a alteração do relevo, devido à permanência dos taludes que ladeiam a área da 
lagoa, os quais o próprio Projeto de Recuperação Paisagística, não permite minimizar na sua totalidade. 

 

Em conclusão, da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto não se traduz, na sua globalidade, 
num impacte negativo significativo sobre a Área de Estudo, pese embora, se considerar que há situações 
com impactes significativos quer ao nível estrutural quer visual, devidamente identificados, mas mais 
localizados/confinados. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no tempo.  

Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como sobre as 
Áreas com Qualidade Visual “Elevada”, quer na Fase de Pré-Desmonte quer na Fase de 
Exploração/Desmonte mas que não se consideram significativos dado a baixa magnitude de que os mesmos 
se revestem.  

No caso dos Depósitos Temporários são as situações que configuram maior impacte visual, sobretudo sobre 
o IC1/A8, assim como de alteração do relevo. Para além de estarem expostos aos ventos, conduzindo à 
formação de poeiras que são transportadas a maiores distâncias, comprometem também a qualidade da 
vegetação na sua envolvente, por acumulação de poeiras sobre a mesma, assim como para a 
descaracterizar visualmente.  

Importa ainda realçar o estado atual dos taludes existentes, pouco consolidados, revelando mesmo pouca 
estabilidade, e níveis de segurança adequados, e sem tratamento ao nível da sua integração paisagística. 
A par desta situação, importa também referir a desorganização do espaço afeto à mina é elevado, revelado 
pelos inúmeros equipamentos, máquinas e tubagens abandonados e dispersos pela área. Destaca-se, a 
mero título de exemplo estruturas de ferro que expostas ao ambiente vão libertando substâncias das tintas 
e da ferrugem para o ambiente. 

O espelho de água da atual lagoa é, neste caso particular, a área visualmente menos impactante. A proposta 
de expansão da área de exploração conduzirá a um aumento significativo face à atual dimensão. No 
entanto, os taludes existentes acima do nível da água contribuem de forma desfavorável para a qualidade 
visual do local. Importa, neste contexto, referir, e destacar, que a mina se encontra “embebida” 
parcialmente numa envolvente considerada como tendo Qualidade Visual “Média”, mas a área afeta à mina 
em exploração – taludes envolventes à lagoa, área industrial, depósitos temporários – já se reveste de 
níveis de qualidade visual baixos pela atual desorganização, descaracterização e pelo elevado nível de 
artificialidade. 

Para uma parte das alterações, sobretudo, do relevo natural considera-se que o Plano de Recuperação 
Paisagística (PRP), uma vez implementado, contribuirá para minimizar parcialmente os efeitos das 
alterações introduzidas. No caso das situações em escavação em que estas se apresentem mais profundas 
não dá, por si só, resposta adequada, com vista à minimização dos impactes estruturais e visuais locais que 
permanecerão como residuais. 

Face às apreciações elaboradas ao longo do parecer, e tendo também em consideração o contexto industrial 
e mineiro, que determinou já uma profunda alteração da morfologia, emite-se decisão favorável ao Projeto 
da Ampliação da Mina de Ribeiro Seco, em Fase de Projeto de Execução, condicionada à aplicação restrita 
das medidas de minimização, com objetivos preventivos, integradas no item 9 do presente parecer.  
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5.13 PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO  

A análise efetuada incidiu sobre o preconizado no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto (Diploma 
REI), no que se refere à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição proveniente da atividade e ao 
estabelecimento de medidas adequadas ao combate da poluição, designadamente, mediante a utilização 
das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), destinadas a evitar, ou quando tal não for possível, a reduzir, as 
emissões resultantes dessas atividades, para o ar, para a água ou para o solo, a prevenir e controlar o 
ruído e a produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu 
todo, adotando medidas preventivas.  

Tendo em conta os elementos apresentados em sede de AIA e considerando os diversos aspetos ambientais 
relevantes em função das atividades que a instalação irá desenvolver, uma vez que não serão produzidos 
resíduos perigosos, , a Mina de Ribeiro Seco não se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 
30 de Agosto (Diploma REI), no que se refere à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição. 

  

 

6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

 

6.1 RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua versão atual, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto da “Mina de Ribeiro Seco” que decorreu durante 
30 dias úteis de 4 de novembro a 13 de dezembro de 2019.   

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas onze exposições apresentadas por: 

 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR) 
 Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
 Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 
 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 
 Direcção-Geral do Território (DGT). 
 EDP, Distribuição - Energia, S.A. 
 Auto Estradas do Atlântico - Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A. 
 QUERCUS, Associação Nacional de Conservação da Natureza.  
 Três Cidadãos (Daniel Malho, José Pimenta e Marco Almeida). 

As posições das exposições apresentadas relativas ao projeto e ao respetivo EIA incluem:  

Apreciação da documentação /cartografia do EIA: 

 A DGT verificou no que se refere à cartografia utilizada e, de acordo com o estipulado no n.º 6 do 
artigo 3.º do Decreto-lei n.º 130/2019, de 30 de Agosto, só pode ser utilizada cartografia oficial ou 
homologada no Registo Nacional de Dados Geográficos, que: 
o É utilizada cartografia de escala grande não homologada, violando o estipulado no n.º 1 do 

artigo 15.º do diploma acima referido; 
o São apresentadas imagens do Google Earth que não constituem cartografia oficial nem 

homologada; 
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o Deve ser apresentada declaração passada pelo Centro de Informação Geoespacial do Exército, 
comprovando o licenciamento da cartografia 1: 25 000 para a presente finalidade 

o Relativamente aos Limites Administrativos e no âmbito da carta Administrativa Oficial de 
Portugal (CAOP), as peças desenhadas não apresentam os limites de Freguesia nem de 
Concelho. 

Com base nesta análise a DGT apresenta, parecer desfavorável relativamente à Cartografia e ser 
tomada em consideração a recomendação apresentada relativa aos Limites Administrativos. 

 

Não oposição ao projeto por não interferir com infraestruturas sob a sua competência: 

 Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) informa que não se opõe à 
implementação do Projeto dado que o mesmo não interfere com quaisquer áreas de estudo ou 
projetos no âmbito das suas atribuições. 
 

 Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que o local em apreço não é abrangido por 
qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, nem 
o projeto contempla elementos que se possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, 
conforme definindo na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03, de 6 de Maio, “Limites em 
Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, pelo que em termos das servidões 
aeronáuticas, nada há a obstar. Assim, apresenta parecer favorável a este projeto. 
 

 Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que o projeto em questão não se 
encontra abrangido por qualquer Servidão de unidades afetas á Força Aérea pelo que não há 
inconveniente na sua concretização. 
 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de 
natureza radioelétrica, aplicáveis à área em causa. Assim, não coloca objeção à implementação do 
projeto naquela área. 
 

 Direção-Geral do Território informa que dentro do limite da área de intervenção deste Projeto não 
existem vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) nem marcas de 
nivelamento pertencente à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).Assim, não 
constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas por esta Entidade. 
 

Orientações/condições para a execução do projeto pela existência de infraestruturas de outras entidades 
na mina ou na sua envolvente direta: 

 EDP, Distribuição verificou a existência de um Posto de Transformação de Cliente de serviço à 
atividade, que se irá manter em exploração, ainda que não sejam clarificadas as condições de 
contratação e, consequentemente, se haverá necessidade de efetuar aumento potência. O Posto 
de Transformação de Cliente encontra-se imediatamente à entrada das instalações do requerente, 
sendo alimentado em antena, através da rede subterrânea constituinte da rede pública e instalada 
em caminho público, infraestruturas estas que estão integradas na Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) e concessionadas à EDP Distribuição. 
Considerando o acima referido, deverão ser cumpridos os seguintes pressupostos: 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3288 

47 
 

Mina de Ribeiro Seco 
Projeto de Execução 
 

o No decorrer de eventuais trabalhos, na proximidade das infraestruturas existentes, deverão 
ser salvaguardadas as distâncias de segurança previstas na legislação, nomeadamente nos 
artigos 28º, 29º e 30º do Decreto Regulamentar n.º1/92; 

o Preservar os corredores e zonas de proteção das linhas aéreas de Média Tensão existentes, 
considerando para o efeito as distâncias previstas no ponto 2 do artigo 28º d9o Decreto 
Regulamentar n.º1/92; 

o Caso se verifique a necessidade de alterar alguma infraestrutura elétrica existente, por 
abertura de novas vias de circulação ou construção e/ou ampliação de edificações, deverão 
solicitar atempadamente a intervenção das mesmas. As intervenções em causa serão 
enquadradas de acordo com o Decreto- Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960; 

o Face à existência de infraestruturas elétricas nas proximidades, caso o requerente o 
entenda, poderá solicitar o acompanhamento por parte da EDP Distribuição de eventuais 
trabalhos, podendo ser utilizados os canais disponibilizados para o efeito, nomeadamente, 
o que se encontra em www.edpdistribuicao.pt. 

Alerta, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções de modo a evitar a 
proximidade de pessoas, materiais e equipamentos a distâncias inferiores às previstas no Decreto-
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-
se como resultado do incumprimento da distância de segurança. 
 

 Auto-Estradas do Atlântico, concessionária da Autoestrada A8, refere que perante as peças escritas 
e desenhadas submetidas no âmbito do Projeto, este parece não obedecer às distâncias impostas 
pela zona de defesa de 70 metros, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, 
de 12 de Outubro, pelo que a aprovação deverá estar condicionada à demonstração do 
cumprimento da referida legislação. 
Acresce que, inserindo-se a área de intervenção na zona de respeito da autoestrada, a aprovação 
do projeto deverá ser objeto de parecer prévio vinculativo da administração rodoviária, nos termos 
do disposto no artigo 42.º, n.º 2, alínea b) da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril. 
Por outro lado, nota-se que, nos elementos disponibilizados, não é apresentado qualquer estudo 
geotécnico que permita concluir que a inclinação e altura dos taludes propostos no EIA não afetam 
a segurança e a estabilidade da autoestrada, pelo que estes elementos deverão ser solicitados e 
publicados antes de qualquer aprovação. 
Deste modo, e considerando o período de laboração mineira, a aprovação do projeto deverá ficar 
condicionada à apresentação de estudo de estabilidade de taludes em modelo de cálculo baseado 
nas condições geológico-geotécnicas do local, que garanta a estabilidade e condições de segurança 
da autoestrada A8. 
Anexa, a Nota Técnica n.º 121/2019, “A8 - Análise Geotécnica ao EIA da Mina de Ribeira Seco – 
SARBLOCO - Assessoria Geotécnica”, preparada pela CÊGÊ – Consultores para Estudos de Geologia 
e Engenharia, Lda., documento que sustentou a pronúncia da Autoestradas do Atlântico, S.A. na 
análise deste Projeto. 

 

Expressam preocupação face à concretização do projeto os cidadãos: 

http://www.edpdistribuicao.pt/
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 José Pimenta aponta que esta zona tem sofrido uma desflorestação agravada com os incêndios. 
Refere que o local de exploração está próximo de locais de captação de água e da rodovia A8 
colocando em risco a saúde e segurança dos munícipes. 
 

 Marco Almeida no seu comentário refere que é necessário zelar pela segurança dos cidadãos. 

 

Oposição ao projeto: 

Opõem-se ao projetos um cidadão e a Organização não-governamental de Ambiente (QUERCUS) 

 Daniel Malho refere que existem várias razões importantes pelas quais este projeto proposto deve 
ser rejeitado: 

o No que se refere ao ruído este é emitido pela mina durante vários intervalos durante o dia 
e a noite, incluindo vibrações, parece estar causando dores de cabeça e tonturas nas 
pessoas que moram nas proximidades. 

o a água marrom / bronze despejada diretamente do solo em áreas húmidas (área RAN e 
REN) que têm riachos vivos que correm ao longo dela. 

o a flora em relação à vegetação nessas áreas afetadas inclui o arbusto camarinha, uma 
espécie muito importante para o nosso país. As árvores nativas também são abundantes e 
devem ser protegidas ainda mais. 

o numerosas espécies de aves habitam esta área, ainda mais agora devido à destruição que 
o pinhal do rei sofreu alguns anos atrás. 

 
 

 QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza fundamenta o seu parecer nos pontos 
que se apresentam em seguida e que decorrem da análise do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
em avaliação. 

  Área de concessão solicitada 

Os Quadro II.1. e Quadro II.2., fazem um enquadramento do uso das áreas atual e futuro, sendo 
que nestes dois quadros resulta evidente que a área atualmente licenciada para as duas pedreiras, 
correspondem apenas a 12% do total pedido para concessão. 

É também possível perceber que as pedreiras ocupam e exploram de forma ilegal 339.270m2, ou 
seja, cerca de 50% da área sob a qual se pede concessão. 

Resulta assim que, dos 675.800m2 requeridos, 419.460m2 já estão a ser explorados, sendo a 
restante área solicitada para serviços de operação. Entende esta associação que o atual processo 
de concessão tem como principal objetivo a legalização de uma atividade que se desenvolveu de 
forma abusiva e em desrespeito pela legislação ambiental e dos próprios regulamentos municipais 
de Alcobaça e da Nazaré, mais propriamente dos respetivos Planos Diretores Municipais, tal como 
é assumido no próprio EIA. 

 

Planos Diretores Municipais (PDM) 

De acordo com os dois PDM abrangidos, Alcobaça e Nazaré, nas respetivas cartas de ordenamento 
a área proposta para Mina inclui-se em “Espaços Florestais, Rede Rodoviária Nacional; REN e RAN, 
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com restrições de utilidade pública identificadas nas Cartas de Condicionantes na área Mina, 
relativamente à REN, RAN e Rede Rodoviária Nacional”. 

Entende a QUERCUS que conceder concessão sob estes pressupostos (independentemente das 
declarações municipais anexas ao processo) constitui-se como uma perda efetiva de área florestal, 
bem como da respetiva biodiversidade, valores naturais e ecossistemas. É relevante dizer que esta 
zona/região bem recentemente viu ser destruído pelo fogo cerca de 85% do seu património 
florestal. Neste contexto, é inadmissível permitir e premiar quem prevarica e quem de forma ilegal, 
completamente à margem das boas práticas ambientais, ao longo dos últimos anos vem destruindo 
coberto vegetal e área florestal. 

A QUERCUS entende, que a declaração e a cópia de reunião municipal, poderão ter validade legal 
no âmbito da futura concessão, contudo não tem qualquer validade sob as ações passadas, ou 
seja, entendemos deverem ser apuradas responsabilidades sob as ações de destruição florestal e 
ambiental já ocorridas, bem como sob os incumprimentos dos PDM locais. 

 

Águas subterrâneas e superficiais 

A QUERCUS critica a falta de representatividade (assumida no EIA) da Estação 16C/01H – Valado 
de Frades, utilizada para a análise do regime hidrográfico na envolvente da área do projeto. 

É completamente inaceitável que um EIA desta natureza sejam utilizados dados que à partida se 
consideram inúteis e por tal ineficientes. Assim, é incompreensível estes dados terem servido para 
concluir que “Não são assim, expectáveis nem escoamentos superficiais significativos nem 
escoamentos duradouros na proximidade da área de implantação do Projeto.” 

Esta conclusão por parte do requerente é completamente infundada, abusiva e direcionada no 
sentido pretendido pelo requerente, admitindo-se desta forma um cenário sob o qual não se tem 
informação suficiente para projetar um qualquer cenário. 

Mas se à superfície se retiram conclusões com este tipo de fundamentação, no que diz respeito às 
reservas subterrâneas, as perspetivas não igualmente negativas. 

A Mina estará localizada sob o Sistema Aquífero Caldas da Rainha – Nazaré (O33), facto que se 
constitui como um risco grave de eventuais contaminações deste lençol freático. Numa unidade 
deste tipo, o risco de ocorrência de derrames (óleos, combustíveis, e outros) é sempre bastante 
elevado, pelo que este risco é evidente. 

Soma-se ao anteriormente descrito o facto, de acordo com o plano de lavra, a exploração de 
sedimentos ser efetuada maioritariamente em meio aquático, ou seja, trabalhando diretamente no 
lençol freático, tal como fica percetível pela interpretação da Figura III.14 - Evolução temporal da 
profundidade do nível freático em dois furos da rede piezométrica SNIRH/APA. 

Neste contexto, pode dar-se o caso de um derrame direto para o sistema “aquático” e deste modo 
ser ainda muito mais difícil a contenção do derrame. Por si só, este facto exponencia ainda mais o 
risco de contaminação de lençol freático, onde existem pelo menos duas captações de água para 
consumo humano a menos de 1.000 m de distância. 

Como se não bastasse (ao que nos foi possível verificar), no plano de lavra não está contemplado 
qualquer tipo de sistema/tecnologia de contenção de derrames/poluição na massa de água. 
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A QUERCUS entende que, é inaceitável permitir o desenvolvimento desta atividade em ação direta 
no lençol freático, não sendo possível ignorar a atual situação nacional de seca generalizada de 
Portugal continental, seca essa com tendências a acentuar-se devido às alterações climáticas. 

Este recurso hídrico deve ser protegido, sendo que este desempenhará um papel ainda mais 
importante no contexto de abastecimento de água às populações, com o eventual agravamento do 
cenário de seca. 

 

Biodiversidade, Fauna e Flora 

Relativamente ao elenco florístico e espécies RELAPE, foram identificadas 15 espécies no Quadro 
III.34, a que correspondem 20% dos taxa inventariados. 

A QUERCUS considera que este número tão elevado de espécies com valor conservacionista na 
área de estudo deve merecer a maior atenção e precaução, uma vez que a estas somam-se 17 
espécies classificadas com estatuto de ameaçadas, 15 espécies vulneráveis, e 2 espécies em perigo, 
relativamente à fauna existente. 

No entender da QUERCUS, este contexto tão representativo do valor natural, biológico e ambiental, 
inviabiliza por completo a concessão requerida. É de interesse nacional promover a conservação da 
natureza numa zona tão ameaça e que registou perdas tão elevadas resultantes dos incêndios de 
Outubro de 2017. 

 

Rede Rodoviária Nacional – Autoestrada 8 

Considera a QUERCUS que é do mais puro bom senso que não seja viabilizada uma concessão com 
a área identificada, em que esta é atravessada por uma das Autoestadas mais movimentadas do 
país (Autoestrada A8), num troço (Valado de Frades – Pataias) onde anualmente circulam cerca de 
146.861 veículos, numa média mensal e diária de 12.238 e 408 veículos, respetivamente. 

É importante referir que este EIA, não fora uma ou duas breves referências a este aspeto, ignorava, 
olimpicamente este facto, numa atitude que só pode ser entendida como uma tentativa de 
normalização deste elemento (A8) numa exploração deste género e magnitude. 

É necessário afirmar que este especto não é normal, não deve acontecer, e deve a Agência 
Portuguesa do Ambiente, reprovar este projeto e emitir DIA desfavorável, em nome do princípio 
de salvaguarda da segurança dos condutores da Autoestrada A8. 

É de referir ainda que, pelo que nos foi possível verificar, o EIA omite também a análise sob a 
eventualidade de ocorrência de acidentes rodoviários, por exemplo, com camiões cisterna que 
possam casualmente derramar substâncias de forma direta ou por escorrência para qualquer uma 
das lagoas, e consequentemente contaminando o lençol freático em causa. Chamamos a atenção 
que, 20m de faixa de salvaguardada a partir da berma da via serão com toda a certeza percorridos 
com facilidade por um qualquer camião que entre em despiste. 

Reafirmamos uma vez mais que, para além dos aspetos ambientais suprarreferidos, desde o seu 
início, e de acordo com o que está descrito no EIA e no seu Aditamento, este pedido resulta de 
duas pedreiras pré-existentes não licenciadas, que atingiram dimensões que extravasam as 
competências municipais de licenciamento de pedreiras tipo 3 e/ou 4, pelo que vem agora a atual 
detentora tentar promover uma legalização mais abrangente na tentativa de dissimular e mascarar 
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uma exploração de inertes que tem até aos dias de hoje desenvolvido a sua atividade à margem 
da lei. 

Esta tentativa de legalização de uma atividade ilegal e atentatória dos valores ambientais, no 
entender da QUERCUS não pode merecer a aprovação da APA, sendo que a QUERCUS, promoverá 
junto de entidades judiciais o apuramento de eventuais responsabilidades, entregando este parecer 
(e todos os documentos que entende necessários ao total esclarecimento e responsabilização desta 
situação) no sentido de diligenciar uma averiguação profunda dos procedimentos e ações até agora 
adotados. 

Os aspetos referidos anteriormente, no entender da QUERCUS, constituem base suficiente para 
inviabilizar este projeto de Mina, e de acordo com a exposição efetuada, considera que não resta 
outra alternativa à Agência Portuguesa do Ambiente, que não a emissão de uma Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) Desfavorável. 

 

6.2 ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NO ÂMBITO DA CONSULTA 

PÚBLICA 

 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR), Autoridade Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA), Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM) e Direcção-Geral do Território (DGT). 

Da análise efetuada aos comentários tecidos, verifica-se que estas entidades não obstam à concretização 
do projeto.  

No que se refere à cartografia apresentada no EIA Direcção-Geral do Território (DGT) emitiu parecer 
desfavorável à por não ter sido utilizada cartografia oficial ou homologada no Registo Nacional de Dados 
Geográficos, conforme disposto no n.º 6 do artigo 3.º do Decreto-lei n.º 130/2019, de 30 de Agosto. Esta 
situação deve ser tida em conta na documentação a submeter. 

 EDP, Distribuição - Energia, S.A. 

As condições e orientações técnicas apresentadas pela EDP constituem obrigações legais decorrentes da 
aplicação do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960 e do Decreto Regulamentar n.º1/92, de 
18 de fevereiro. 

 Auto Estradas do Atlântico  

As condições apresentadas pela concessionária da A8 Auto-Estradas do Atlântico para aprovação do projeto 
por esta entidade e que incluem: 

o Demonstrar o cumprimento das distâncias impostas pela zona de defesa de 70 metros, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 
Outubro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro; 

o Apresentar estudo de estabilidade de taludes em modelo de cálculo baseado nas condições 
geológico-geotécnicas do local, que garanta a estabilidade e condições de segurança da 
autoestrada A8. 

o Obter parecer prévio vinculativo da administração rodoviária, nos termos do disposto no artigo 
42.º, n.º 2, alínea b) da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril; 

Estas condições foram integradas no capítulo 9 do presente parecer. 
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 QUERCUS 
  
Área de concessão solicitada 

No que se refere às questões colocadas por esta Associação relativas à legalidade da exploração da mina 
em causa, remete-se para o ponto 3.1 deste parecer onde se apresentam os antecedentes do projeto. 

Planos Diretores Municipais 
 

A análise da CA demonstra que efetivamente a disciplina de uso/ocupação do solo prescrita no PDM de 
Alcobaça (RCM n.º 177/1997 de 25/10) aponta para que a atividade em causa é incompatível em "Espaços 
Florestais", conforme artigos 43.º e 44.º do regulamento, pelo que trata-se de um uso incompatível/não 
admitido. 
Relativamente ao Plano Diretor Municipal da Nazaré (RCM n.º 7/97 de 16/0 e sequentes dinâmicas, onde 
não se regista nenhuma alteração no âmbito do RERAE), verifica-se que a atividade em causa é incompatível 
em "Espaços Agrícolas - Áreas de agricultura intensiva e Outras áreas Agrícolas", segundo o disposto nos 
artigos 34.º e 35.º, e em "Espaço Florestais", conforme artigos 37.º e 38.º do regulamento. 
Posto isto, a viabilidade ambiental da Mina Ribeiro Seco só é possível através dos mecanismos previsto no 
n.º 6 do artigo 18.º do RJAIA, caso o ordenamento do território constitua a única objeção à viabilidade do 
projeto. 

 

Águas subterrâneas e superficiais 

 
Recursos Hídricos Superficiais 
A QUERCUS considera incompreensível que o EIA conclua que não são expectáveis escoamentos superficiais 
significativos e duradouros, considerando a falta de representatividade da estação hidrométrica do sistema 
Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) mencionada no EIA. 
Relativamente aos recursos hídricos superficiais, o EIA apresenta o enquadramento hidrográfico da área do 
projeto, baseando-se para o efeito nos dados disponíveis no SNIRH e nas visitas de campo realizadas. 
Da consulta ao SNIRH, o EIA considera que os dados disponíveis não são representativos dos escoamentos 
superficiais na proximidade do projeto, porque respeitam a uma estação hidrométrica localizada a 8,5 km 
a jusante do projeto (observação mencionada pela QUERCUS), complementando ainda o EIA “mas 
fundamentalmente, devido à diferença de áreas drenadas, destacando o caráter permeável das formações 
sedimentares aflorantes na área em estudo”.  
Neste âmbito, o EIA caracteriza ainda a rede hidrográfica do projeto e envolvente próxima (pág.II15 do 
RS), apresentando para o efeito, a figura III-11 (pág. II.16 do RS) e o registo fotográfico da visita de campo 
(Figura III. 12 do RS). Refere ainda que a área drenada é inferior a 2km2. 
Assim, considera-se que, no EIA a caraterização do regime hidrológico não se encontra apenas suportada 
na estação 16C/01H, mas também por outros elementos complementares, sendo ainda de referir a área do 
projeto gera um escoamento superficial que pode ser considerado despiciente. 
 
Recursos hídricos subterrâneos 
 
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a QUERCUS dá particular enfase ao risco de 
contaminação do lençol freático por derrames (óleos, combustíveis e outros) acrescido do facto de poderem 
ocorrer contaminações da água das captações para abastecimento localizadas a menos de 1 km de 
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distância. Por outro lado, manifesta preocupação sobre a evolução temporal observada em 2 furos da rede 
piezométrica do SNIRH, visto a exploração ser efetuada maioritariamente em meio aquoso. 
Nesta matéria cabe referir o seguinte: 

 Os níveis aquíferos pertencem à massa de água subterrânea Caldas da Rainha-Nazaré (PTO33); 
Os níveis de quartzo e de caulino ocorrem, tanto na camada superficial (10-15 m de espessura) 
seca, ou seja, acima do nível freático, como na camada subjacente a esta (espessura superior a 15 
m), onde ocorrem níveis aquíferos;  

 O sentido de fluxo regional na área do Vale Tifónico da Nazaré será preferencialmente NE-SO, 
sendo influenciado pela bombagem das captações públicas existentes na envolvente; 

 Existe uma captação pública de água subterrânea próxima a 560 m de distância para NW, dos 
limites da área de projeto - Poço de Ferraria de Alpedriz, no concelho de Alcobaça, sendo que a 
delimitação dos perímetros de proteção do encontra-se em análise. 

 No que respeita aos perímetros de proteção de captações de água subterrânea para abastecimento 
público, o perímetro mais próximo de captações ativas – polo de Águas Belas, encontra-se a uma 
distância superior a 4 km para SW, correspondendo ao perímetro de proteção alargado da 
captação.  

 Verifica-se ainda a existência do polo de captação de Fanhais, no concelho da Nazaré, que, não se 
encontrando neste momento em exploração, constitui reserva para abastecimento público desse 
concelho. Acresce que outras captações públicas da Nazaré, estando mais afastadas, se encontram 
também a jusante da exploração, tendo em conta o sentido preferencial do escoamento 
subterrâneo. 

 O rebaixamento dos níveis freáticos é visível, tanto nas medições feitas no piezómetro da rede 
APA/SNIRH, 307/174, como nos piezómetros existentes dentro da área da mina, Piezómetros 
SUBT2, SUBT3, SUBT4 e SUBT5; 

 O rebaixamento do nível freático estará naturalmente associado à exploração do projeto, julgando-
se, no entanto, ser significativamente influenciado pelo volume de água captado pelas captações 
públicas na envolvente, acima referidas. 

 A operação da exploração, em contato direto com o aquífero, terá impactes negativos, diretos e 
significativos, na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, podendo ser responsável pela 
introdução direta de contaminantes no aquífero, na medida em que colocará a descoberto os níveis 
piezómetros do aquífero, numa extensão significativa, se tivermos em conta a dimensão da área a 
explorar. 

Assim e tendo em conta que a exploração se irá efetuar abaixo do nível freático, até uma profundidade 
máxima de 25 metros, originando uma área de exposição do nível freático com cerca de 30,4ha, considera-
se que poderá acarretar grandes riscos de contaminação da massa de água subterrânea Caldas da Rainha-
Nazaré, mais concretamente do Setor da Nazaré, podendo colocar em causa a qualidade da água nas 
captações situadas a jusante da exploração, e em consequência, em especial, o abastecimento de água ao 
concelho da Nazaré, uma vez que 14 das 15 captações dos Sistema Municipal da Nazaré se situam neste 
setor e a jusante da Mina do Ribeiro Seco.  

Neste contexto, considera-se que deverá ser realizado um Estudo Hidrogeológico, por forma a avaliar a 
eventual existência de ligação hidráulica entre o nível freático exposto e o aquífero das captações de água 
subterrânea existentes a jusante, no sentido do escoamento subterrâneo, em particular as captações 
destinadas ao abastecimento público dos Sistemas Municipais da Nazaré existentes em Fanhais e em Águas 
Belas. 
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Biodiversidade, Fauna e Flora 

Relativamente às questões levantadas ao nível dos Sistemas Ecológicos, verificou-se que os valores mais 
relevantes (habitats prioritários e das espécies protegidas) são pouco expressivos ou a sua presença 
restringe-se a poucos indivíduos, pelo que os impactes associados à ampliação da Mina Ribeiro Seco são 
globalmente negativos e pouco significativos (a significativos no caso dos habitats prioritários, no entanto, 
passiveis de serem preservados através da supressão da área para a qual está identificado o habitat 2150* 
do plano de exploração da Mina. Neste sentido, a CA propostos a implementação de uma condicionante à 
reformulação do plano de lavra. 

 

Rede Rodoviária Nacional – Autoestrada 8 

Sobre este aspeto refere-se o seguinte:  

A Pedreira nº 6508 – Ribeiro Seco sita no concelho de Alcobaça requereu uma licença de exploração de 4,6 
ha, a 13 de setembro de 1995. 

Com a construção do lanço Valado de Frades / Pataias, da autoestrada A8 (IC1), inaugurado em 2001, a 
pedreira foi alvo de expropriação numa faixa de terreno com uma área de aproximadamente 12.000m2, 
pelo que a sua área passou para 34.000m2. A pedreira passou assim, a ter duas áreas separadas 
fisicamente pela referida autoestrada.  

Na fase de construção da A8 foi executada uma passagem inferior para garantia da circulação entre as 
duas áreas separadas pela rodovia e ainda uma passagem hidráulica para assegurar a conetividade da linha 
de água que atravessa a área. 

Ainda na fase de construção da A8 o empreiteiro criou duas barreiras visuais no lado Este, a fim de minimizar 
os impactes da exploração da pedreira para a A8, que nessa altura desenvolvia a sua exploração 
precisamente nesse lado.  

Foram entretanto contruídas barreiras visuais, com o mesmo fim, no lado Oeste da A8, onde decorre agora 
a exploração. 

No que se refere às condições de segurança o presente parecer inclui nas condições a impor à realização 
do projeto as que a seguir se indicam e que foram propostas pela Concessionária da rodovia em questão: 

 Demonstrar o cumprimento das distâncias impostas pela zona de defesa de 70 metros, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, 
na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. 

 Apresentar estudo de estabilidade de taludes em modelo de cálculo baseado nas condições 
geológico-geotécnicas do local, que garanta a estabilidade e condições de segurança da 
autoestrada A8. Decorrente dos resultados deste estudo poderão ser impostas restrições/condições 
à implementação do projeto bem como, medidas de mitigação e programas de monitorização 
adicionais. 

 Obter parecer prévio vinculativo da administração rodoviária, nos termos do disposto no artigo 
42.º, n.º 2, alínea b) da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril. 

A QUERCUS considera, ainda, que a ocorrência de acidentes rodoviários poderão contaminar o lençol 
freático por derrames de forma direta ou por escorrência para uma das lagoas. Na realidade, é imprevisível 
a ocorrência de acidentes e suas consequências, sendo que, por forma a minimizar eventuais 
contaminações do lençol freático, sugere-se que, no âmbito do EIA, o proponente em articulação com a 
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concessionária da A8 apresentem uma solução para o efeito, para além do cumprimento da faixa de 
servidão estipulada legalmente. 

 
 Cidadãos 

Os cidadãos expressaram algumas preocupações face ao projeto. No que se refere à afetação de captações, 
biodiversidade e segurança dos utentes da autoestrada remete-se para os parágrafos acima onde foram já 
abordados estes aspetos. Esclarecem-se seguidamente as questões associados ao ruído e à drenagem das 
águas. 

Ruído  

A análise efetuada não prevê o incumprimento do critério de incomodidade estabelecido no Regulamento 
Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007). Foi proposto um programa de monitorização que deverá ser cumprido e, 
no que ao horário de laboração diz respeito, está interdito o seu funcionamento noturno. 

Drenagem de águas com sedimentos 

Por último e relativamente à afirmação de um cidadão em como “água marron/bronze despejada 
diretamente do solo em áreas húmidas (Área RAN e REN) que têm riachos ao longo dela”, julga-se que este 
está a referir-se à solução líquida resultantes do processo de lavagem das areias e que é encaminhada 
para bacias de decantação de lama e não para a linha de água. Acresce que o EIA prevê que, no futuro, 
essas bacias deixem de existir, pois serão exploradas em si próprias, visto serem ricas em caulino, que será 
extraído e comercializado. 

 

 

7. PARECERES EXTERNOS  

Foram solicitados pareceres externos às seguintes entidades: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
Infraestruturas de Portugal, Brisa, Concessão Rodoviária, Municípios de Alcobaça e da Nazaré, Direção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo e Direção Regional de Conservação da Natureza 
e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

7.1 Exposições recebidas 

Foram recebidas exposições apresentadas pela Câmara Municipal de Alcobaça, Direção Regional de 
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT), Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), 
BRISA e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

Câmara Municipal de Alcobaça  

No seu parecer o município começou por fazer um historial dos antecedentes do projeto. A SARBLOCO 
Areias Industriais, S.A. procede desde há largos anos à extração de areias e caulino nas explorações de 
pedreira "Ribeiro Seco" - 6508 e "Ribeiro Seco n.º 1" — 6518, esta última localizada quase na sua totalidade 
no concelho de Nazaré, as quais constituem o núcleo de exploração de Ribeiro Seco. 

Pedreira “Rio Seco” 

 Em 13 de setembro de 1995 foi requerida, na então DRELVT, a atribuição de licença de 
estabelecimento de pedreira, para uma área de 4,6 ha do concelho de Alcobaça. 
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 Em 21 de outubro de 2005 obteve licença de exploração para a pedreira" Ribeiro Seco", com uma 
área de 4,6 ha, tendo a mesma integrado a base de dados nacional com o número de ordem 6508. 
A atribuição de licença foi então possível devido ao facto do parecer emitido pela CCRLVT ser 
anterior à publicação do PDM de Alcobaça, aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 
177/97, de 25 de outubro de 1997, na sua atual redação. 

 Devido à construção da autoestrada A8 a pedreira 6508 foi alvo de expropriação de uma faixa de 
terreno com 1,2 ha, peio que a área de pedreira licenciada cifra-se atualmente em cerca de 3,4 
ha. 

 Em abril de 2008 a requerente recorreu ao regime especial previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 340/2007, de 12 de outubro, no sentido de ver regularizada a exploração, uma vez que à data 
já tinham ultrapassado os 3,4 ha. 

 No seguimento das reuniões realizadas a 15/01/2009, 11/02/2009 e 22/05/2009, o Grupo de 
Trabalho emitiu decisão desfavorável, argumentada na incompatibilidade com os artigos 39.º, 
40.º, 41.º, 43.º e 44.º do Regulamento do PDM de Alcobaça, por não haver uma Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) favorável, por interferir com o domínio hídrico e pelas implicações que a 
constituição de zonas de proteção à autoestrada A8 iriam ter sob a área a explorar. 

 A pedreira "Ribeiro Seco n.º 1" obteve urna licença de exploração para uma área de cerca de 4,6 ha, por 
despacho do Diretor da DRELVT, datado de 2 de fevereiro de 2006, tendo a mesma integrado a base de 
dados nacional com o número de ordem 6518. 

 Posteriormente, a SARBLOCO — Areias industriais, S,A., ao abrigo do artigo 17.º, do Decreto-Lei 
88190, de 16 de março, efetuou um pedido para a celebração de um contrato de concessão de 
exploração de depósitos minerais de quartzo e caulino, para a área em apreço (Aviso n.º 
25721/2010, no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro). 

 A Assembleia Municipal de Alcobaça deliberou, em sede de reunião de 24 de junho de 2016, 
aprovar o reconhecimento público municipal para efeitos de instrução do pedido de regularização 
de atividade económica, ao abrigo do regime especial previsto no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 
165/2015 de 5 de novembro, na sua atual redação (RERAE). O pedido de regularização encontra-
se em tramitação na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

 Recentemente, a Associação Ambientalista Quercus tem vindo a contestar publicamente o projeto, 
agora em procedimento de AIA, entre outros espetos, devido à proximidade do eixo viário A8 e 
ao risco de contaminação aquífera. 

Passou depois a enquadrar o projeto em termos de Ordenamento do Território   

Plano Diretor Municipal (PDM) 

A área do projeto de exploração mineira localizada no concelho de Alcobaça está integralmente inserida na 
classe de espaço "Espaços florestais" e parcialmente em "Outras áreas agrícolas" às quais se aplicam 
respetivamente os artigos 43.º e 44.º e o artigo 41.º do Regulamento do PDM. De acordo com os 
suprarreferidos artigos verifica-se que, a exploração de recursos geológicos não é compatível com o regime 
de uso dos solos previsto para os "Espaços florestais" e as "Outras áreas agrícolas", estando os "Espaços 
para indústria extrativa" expressamente previstos no artigo 71.º do Regulamento e representados na Planta 
de Ordenamento do PDM. 

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública  
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REN 

Feito o enquadramento do projeto face à Carta da REN do Conselho de Alcobaça, aprovada pela RCM 
85/2000, de 1 de junho, na sua atual redação, verificamos que a área está parcialmente abrangida por 
REN, tipologia 'Áreas de máxima infiltração" agora designadas ''Áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos", conforme estabelecido no Anexo IV, do regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação, contudo o plano de lavra não prevê intervenção na REN. 

RAN 

De acordo com a Carta da Reserva Agrícola Nacional do concelho de Alcobaça, à qual se aplica o artigo 
40.º do Regulamento do PDM de Alcobaça, cujo regime jurídico se encontra estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 73/2009, de 31 de março, na sua atual redação, verificamos que área do projeto se encontra 
parcialmente abrangida pela RAN. 

Domínio Público Hídrico (DPH) 

A área do projeto é atravessada pela Ribeira das Azenhas, à qual se aplica o artigo 10.º do Regulamento 
do PDM de Alcobaça e se encontra regulamentada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua atual 
redação, contudo o plano de lavra não afeta o DPH, estando prevista uma faixa de 20 metros para cada 
lado da linha de água. 

Património natural, cultural e edificado 

Confrontada a localização da pretensão com os dados referentes ao património natural, cultural ou edificado 
inventariado, não se verificou estar referenciada a existência de património geológico, arqueológico, 
monumentos ou imóveis de interesse público, na área do projeto ou sua envolvente. 

Outras condicionantes 

Nos termos do disposto na alínea b), n.º 8, do artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, na 
sua atual redação, a A8 constitui uma servidão administrativa numa faixa de "50 metros para cada lado do 
eixo da estrada e nunca a menos de 20 metros da zona da estrada". No caso de realização de escavações 
as mesmas terão que observar o disposto na alínea b), do artigo 57º, isto é, a distância terá que ser 
superior a três vezes a profundidade. 

A legislação referente à revelação e aproveitamento de recursos geológicos prevê uma zona de defesa de 
70 metros. 

Na análise desenvolvida a CM de Alcobaça, face à especificidade do projeto e às particularidades da área 
de implantação, concordou com a estrutura e o conteúdo do EIA, caraterização da situação de referência, 
profundidade e domínios de análise, medidas de minimização propostas e o plano de monitorização. No 
entanto, tendo em conta a tipologia de exploração, intervenções projetadas e caraterísticas territoriais da 
área a afetar pelo projeto, considera que: 

 A conformidade do projeto com Plano Diretor de Alcobaça implica a sua alteração em sede RERAE 
(ponto 3.9) ou a sua revisão (em curso). 

 O plano de lavra prevê uma distância de salvaguarda para a autoestrada A8 igual ou superior a 70 
metros em quase toda a extensão, com exceção de uma pequena faixa a noroeste do sector 
nascente que prevê cerca de 62 m, pelo que está parcialmente cumprida a condicionante prevista 
na legislação referente à revelação e aproveitamento de recursos geológicos (anexo). Contudo, 
essa distância pode ser alterada pela entidade competente pela aprovação do plano de lavra, sem 
prejuízo dos requisitos de segurança. 
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 Tendo em consideração que a cota local aproximada da A8 é de 51 metros e que estão previstas 
distâncias para as cotas de escavação de 45 metros, 42 metros e 20 metros iguais ou superiores 
a respetivamente 70 metros, 62 metros e 160 metros, verificamos que está cumprida a 
condicionante imposta pelo referido artigo 57.º, do Decreto-Lei n.º 341/2015, de 27 de abril, na 
sua atual redação. 

 O primeiro talude de escavação, com um pendor de 45.º, deveria apresentar um perfil com ângulo 
igual ou inferior ao ângulo médio de repouso para um maciço arenoso, tal como o que está previsto 
para a profundidade de 15 metros aos 25 metros (20.º). 

 Face à proximidade da A8, aconselha-se o estudo geológico-geotécnico para avaliar o 
comportamento geotécnico do maciço arenoso e a estabilidade dos taludes de escavação, em 
especial no setor confinante com a A8. 

 A unidade industrial de lavagem e classificação de areias e aproveitamento de caulino deverá 
dispor de um evoluído sistema de canalização e decantação de forma a evitar que as partículas 
finas em suspensão possam vir a contaminar o meio hídrico superficial ou o sistema aquífero. 

 Deverá ser efetuada a rega/expressão periódica dos acessos à exploração e dos percursos 
internos, de forma a evitar a ressuspensão de poeiras; 

 Deverá ser adotado plano de monitorização/prevenção, na área e envolvente ao projeto, dos 
parâmetros qualidade das águas superficiais e subterrâneas, através na rede de piezométrica e 
furos existentes, concentração de partículas em suspensão [PM10] e ruído ambiental [Ln e Lden 
para o critério de exposição máxima e LAr para o critério de incomodidade], de forma a que as 
observações periódicas permitam a deteção célere de possíveis desvios e se possa corrigir os 
métodos e processos em uso ou adotar medidas de mitigação adicionais. 

 A manutenção e reparação de equipamentos móveis e maquinaria deverá ser efetuada em local 
próprio para o efeito, de forma a se evitarem possíveis contaminações com óleos, combustíveis ou 
outros consumíveis. Os efluentes provenientes das instalações de apoio deverão ser armazenados 
em fossa séptica estanque, que permita o vazamento periódico e a verificação da sua 
estanquicidade. 

 Sendo previsíveis impactes negativos não minimizáveis, ainda que residuais, durante a fase de 
exploração, considera-se que deveriam estar previstas medidas de compensação, no sentido de 
favorecer o desenvolvimento sustentável e compensar a população afetada. 

Em conclusão o Município de Alcobaça emite parecer favorável condicionado à observância das orientações 
acima referidas, nomeadamente: 

 Conformidade do projeto com PDM; 

 A faixa noroeste do sector nascente deve observar 70 metros para a lavra; 

 O primeiro talude deve apresentar um perfil inferior ao proposto, de forma a conferir maior 
estabilidade;  

 Realização de estudo geológico-geotécnico no setor confinante com a A8; 

 Unidade industrial provida de um evoluído sistema de canalização e decantação de forma a evitar 
a dispersão de partículas finas; 

 Rega/expressão periódica dos acessos e percursos internos; 
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 Plano de monitorização/prevenção com observação frequente dos parâmetros qualidade da água, 
concentração de partículas em suspensão [PM10] e ruído ambiental; 

 Sempre que possível, a manutenção e reparação de equipamentos móveis e maquinaria deverá 
ser efetuada em local especifico para o efeito; 

 Adoção de medidas de compensação, no sentido de favorecer o desenvolvimento sustentável e 
compensar a população que eventualmente possa ser afetada. 

 

Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

 Tendo em conta a carta de ordenamento do PDM de Alcobaça e Nazaré, verifica-se que o projeto 
de Lavra da mina de Ribeiro Seco insere-se em classe de espaço agroflorestal; 

 De acordo com a planta de condicionantes destes PDM a área da mina está parcialmente em RAN, 
com cerca de 2 ha, na envolvente ao rio das Azenhas que atravessa a propriedade; 

 Verifica-se ainda que a área de intervenção não se insere em área integrada na Zona Vulnerável 
do Tejo, nem em qualquer outra área de reserva ou protegida e da esfera de competências desta 
DRAP; 

 A área de estudo insere-se integralmente em solos do tipo podzóis. Solos com baixa fertilidade por 
serem pouco espessos e de textura ligeira, 

 Em termos de capacidades de uso, predominam solos da classe D, ou seja, solos com limitações 
severas, com reduzida capacidade de retenção de água, não são suscetíveis de utilização agrícola 
e com risco máximo de erosão, com exceção das manchas RAN que correspondem a solos da classe 
Ch e Cs solos com uma capacidade de uso mediana e de utilização agrícola pouco intensiva; 

 Em termos das ocupações culturais e usos atuais dos solos, predominam na área do projeto, e 
respetiva envolvente o sistema florestal constituído por uma extensa e densa mancha de pinhal de 
pinheiro bravo; 

 Constata-se que os estudos incluem, para a área do projeto e sua envolvente, uma caracterização 
adequada do descritor "solos" (tipos de solos, respetivas capacidades de uso, ocupações culturais 
e usos atuais), bem como uma adequada avaliação dos impactes ambientais resultantes da 
implementação do projeto e a preconização de diversas medidas conducentes à minimização dos 
impactes ambientais negativos esperados. 

Assim, a Direção Regional de Agricultura e Pescas emite parecer favorável à conformidade do ELA supra 
referenciado, embora condicionado a: 

 Demonstração da conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, publicado 
pelo Decreto-Lei n° 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei no 199/2015 
de 16 de setembro e regulamentado pela Portaria n° 162/2011, de 18 de abril, através da obtenção 
de parecer favorável da ERRA LVT (Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do 
Tejo), o qual deverá ser requerido e instruído, pelo proponente junto desta DRAP, de requerimento, 
dos elementos instrutórios e do comprovativo da liquidação da taxa de apreciação, conforme 
estipulado nessa Portaria no 162/2011, bem como na Portaria n° 1403/2002, de 29 de outubro. 
 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes tendo em conta estarem previstas escavações de profundidade 
apreciável, em ambos os lados da A8, entre o km 111,850 e o Km 112,650, considerou que as mesmas 
deverem ser analisadas, em confrontação com o estudo geológico e geotécnico do projeto de implantação 
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da A8, bem como com o projeto de drenagem longitudinal da autoestrada, dadas as potenciais 
consequências na estabilidade da plataforma da mesma. 

O projeto em análise prevê que a A8 fique futuramente implantada num "falso aterro" com lagos em ambos 
os lados.  

Nos termos do Anexo II - Zonas de defesa, referidas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 
outubro, devem ter as seguintes distâncias, medidas a partir da bordadura da escavação: 

 

A bordadura de escavação da Mina de Ribeiro Seco já se encontra atualmente em situação ilegal, em 
condições de comprometer a estabilidade da autoestrada A8. 

Face ao exposto, e por se constatar que não se encontram cumpridas as distâncias das zonas de defesa, 
de 70 m medidos entre o limite da zona da autoestrada e o início da bordadura de escavação da mina, em 
ambos os lados da autoestrada A8, informa-se que por deliberação do Conselho Diretivo, o IMT, I.P emite 
parecer desfavorável.  

 

A BRISA Concessão Rodoviária, S.A. informou que na área do projeto não existe qualquer concessão de 
construção, conservação e exploração de autoestradas que lhe tenha sido outorgada. 

 

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no âmbito das suas competências e face ao projeto 
em análise, salientou os seguintes aspetos: 
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 A área de implantação do projeto não se insere em áreas definidas como sensíveis nos termos da 
legislação aplicável às áreas protegidas ou à conservação de espécies ou habitats protegidos, ou 
seja, em Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas 
de Proteção Especial, estando localizada a mais de 10 km do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros e do Sitio de Interesse Comunitário "Serras de Aire e Candeeiros"; 

 Não interfere igualmente com áreas sujeitas ao Perímetro Florestal, estando a cerca de 2,5 km da 
Mata Nacional do Valado de Frades e a 4 km do Perímetro Florestal de Alva de Pataias; 

 Em relação ao Fator Ambiental "Ecologia e Biodiversidade", que inclui a área do projeto e um 
buffer de 100 metros, de acordo com os elementos constantes do EIA verifica-se o seguinte: 

o Foi realizada apenas uma saída de campo, a 25 de novembro de 2017, para efetuar os 
levantamentos de flora, vegetação e habitats reconhecíveis, o que se considera bastante 
insuficiente para se fazer uma avaliação correta da situação de referência, até porque de 
acordo com o indicado no Relatório Síntese, "a expectativa de identificar plantas anuais e 
vivazes era muito pequena, uma vez que a grande maioria emerge na Primavera"; 

o Assim, foram identificadas 74 espécies vegetais, sendo que o EIA salienta "que este número 
estará subestimado, uma vez que muitas espécies não se encontram visíveis nesta altura 
do ano"; 

o Na área de estudo constam do elenco 15 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), das quais 8 espécies são endemismos ibéricos; 1 é 
um endemismo lusitânico e 6 são espécies de distribuição localizada a nível global, 
constituindo cerca de 20% da totalidade dos taxa inventariados; 

o Nesta área "ocorrem 7 espécies exóticas de carácter invasor, seis das quais estão incluídas 
no Anexo 1 do Decreto-Lei n.2 565/99, de 21 de dezembro, espécies introduzidas em 
Portugal Continental — Invasoras", salientando-se que o Decreto-Lei referido foi entretanto 
revogado pelo Decreto-Lei n.2 92/2019, de 10 de julho; 

 Em termos de vegetação constatam o seguinte: 

o A maior parte da área de estudo é despida de vegetação devido aos trabalhos que 
decorrem e que envolvem mobilizações e transformações profundas na fisiografia do 
terreno"; 

o "Ocorrem povoamentos de Pinheiro-bravo fora das vedações e dentro do buffer de 
100m, acompanhado raramente de eucalipto"; 

o "No interior do areeiro há indivíduos adultos de pinheiro dispersos, alguns poucos 
eucaliptos e acácia de espigas"; 

o "A vegetação arbustiva é fruto de regeneração natural mais ou menos recente, onde, 
além dos referidos elementos do parágrafo anterior, ocorrem de forma pontual 
elementos de bosque e matagal mediterrânico como Quercus broteroi (Carvalho 
português, até 1,5m de altura), Olea europaea (Zambujeiro), Phillyrea angustifolia 
(Aderno-de-folhas-estreitas) ou Rhamnus alaternus (Aderno-bastardo)"; 

o "As zonas mais baixas e sem água contêm alguma vegetação junciforme, ao passo 
que os lagos artificiais são marginados por comunidades das depressões intradunares, 
sobretudo caniçais, dominadas por Salix atrocinerea (Borrazeiranegra), onde também 
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ocorrem Salix salviifolia (Borrazeira-branca) e S. alba (Salgueiro-branco) e, com forte 
presença de Phragmites australis (Caniço)"; 

 Em termos de habitats, no EIA informam que a "caracterização dos habitats tem como base 
principal a flora e a vegetação presentes na área de estudo. Para além de identificados e 
caraterizados, os habitats foram cartografados com base na fotografia aérea através da 
delimitação das formações vegetais observadas. Embora com um estado de conservação 
apenas médio, foram observados quatro habitats naturais na área de estudo, abrangidos pelo 
Anexo B-1 do Decreto-Lei n.g 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei ng 49/2005, 
de 24 de fevereiro"; 

Assim, foram identificados 3 habitats naturais (conforme esclarecimentos prestados no 
Aditamento ao EIA), a saber: 

o Habitat 2150* (habitat prioritário): Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Subtipo pt1 
— Dunas fixas com tojais-urzais e tojais-estevais psamófilos com Ulex australis subsp. 
welwitschianus e Subtipo pt2 — Dunas fixas com tojais psamófilos com Ulex 
europaeus subsp. latebracteatus); 

o Habitat 2190: Depressões húmidas intradunares (Subtipo pt2 — Depressões 
intradunares com água doce livre e profunda durante todo o ano); 

o Habitat 5330: Matos termomediterrânicos pré-desérticos (Subtipo pt5 —Carrascais, 
espargueirais e matagais afins basófilos); 

Em relação ao Habitat 2150* é indicando que "a sua presença é mais efetiva na envolvente, 
sendo que na área de projeto o grau de artificialização é atualmente muito elevado"; Ainda 
em relação a este habitat, no Aditamento ao EIA é mencionado que " tendo em consideração 
a área prevista para exploração no Plano de Lavra, serão afetados, aproximadamente, 1,15 
ha de habitat prioritário 2150*pt2 (Dunas fixas com tojais psamófilos com Ulex europaeus 
subsp. latebracteatus) ", propondo como Medida de Mitigação a "recuperação e valorização 
das áreas intervencionadas com sementeiras de espécies caraterísticas destes habitats, 
colhidas antes do início da lavra"; 

De acordo com a "Cartografia de habitats e usos de solo na área de estudo" (Figura 111.34 
do Relatório Síntese que se reproduz), além dos habitats naturais anteriormente 
mencionados, verificam-se os seguintes usos: 

o Áreas agrícolas; 

o Áreas sem vegetação (áreas decapadas, áreas de exploração mineira, áreas de 
estacionamento, vias de comunicação, áreas de depósito e áreas humanizadas); 

o Áreas com vegetação exótica de Acacial e Canavial; 

o Áreas com matos e regeneração de comunidades arbustivas não enquadráveis nos 
habitats naturais classificados; 

o Pinhal (quer em plantação recente, quer mais antiga), no subcoberto do qual não foi 
possível observar comunidades naturais enquadráveis nos habitats classificados;  

Relativamente à avaliação de impactes para a Flora, Vegetação e Habitats, o EIA conclui que, o 
património vegetal da área de estudo, apesar de já bastante degradado, ainda inclui habitats 
sensíveis, pelo que é possível antever efeitos adversos sobre a flora e vegetação da área estudada, 
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nomeadamente nos habitantes naturais, com especial incidência no habitat 2150* que é considerado 
prioritário. 

No entanto, com a aplicação do Plano de Recuperação consideram que o mesmo irá promover o 
seguinte: 

o Valorização e integração de exemplares das espécies RELAPE que foram identificadas 
na Situação de Referência"; 

o "Introdução de espécies pioneiras e resistentes que potenciam e evolução dos habitats"; 
o "Assegurar a total reposição do coberto vegetal das áreas intervencionadas"; 

No que concerne à Fauna e Biótopos, também apenas foi efetuada uma saída de campo, a qual 
se realizou em 4 de dezembro de 2017, sendo que relativamente à caracterização da fauna da 
mina, a mesma baseou-se na realização de transeptos pedestres e de pontos de observação. 

Das 152 espécies faunísticas consideradas (confirmadas e potenciais) para a área em estudo 
(11 anfíbios, 7 répteis, 113 aves e 21 mamíferos), 17 espécies encontram-se classificadas com 
estatuto de ameaça, sendo que 15 são consideradas "Vulneráveis" e 2 "Em perigo", embora 
nenhuma destas espécies foi encontrada nos levantamentos de campo o que, "a par da sua 
ecologia, faz prever apenas da sua parte, uma eventual utilização ocasional da área". 

Nos levantamentos de campo foi possível apenas confirmar a ocorrência de 13 espécies (10 
aves e 3 mamíferos) daquelas elencadas como potenciais para a zona, destacando-se 
igualmente a confirmação de duas espécies exóticas (1 invertebrado e 1 peixe) nos lagos. 

Ao nível dos biótopos e comunidades faunísticas a estes associados, destacam-se os lagos pelo 
grande potencial que apresenta para as comunidades faunísticas e pela capacidade de 
proporcionar não só alimento, como também locais de reprodução. 

Já no que respeita à avaliação de impactes no que Fauna e Biótopos dizem respeito, o EIA 
assinala que "as ações relacionadas com este projeto poderão atuar a três níveis distintos: 
alteração ou destruição de biótopos, perturbação dos locais de reprodução, alimentação ou 
repouso e morte acidental direta ou indireta de indivíduos"; 

No entanto, dada a significativa dominância do biótopo "áreas artificializadas", a área de estudo 
não apresenta especial interesse para a conservação de comunidades faunísticas com estatuto 
de conservação desfavorável, sendo que com a aplicação do Plano de Recuperação, o mesmo 
irá promover "o revestimento vegetal com espécies autóctones proporcionando uma 
recuperação de biótopos, mais acelerada e orientada do que seria possível através de 
regeneração natural". 

Ao nível da "Biodiversidade" da área de estudo com a implementação do projeto, o EIA concluí 
o seguinte: 

 "Ao nível da flora o projeto em análise promove a perda de diversidade uma vez que a 
maior diversidade florística é observada nas áreas naturais ainda existentes na área de 
estudo e um aumento do grau de artificialização devido ao projeto implicará uma perda 
ainda maior, com possível expansão de comunidades exóticas como o acacial"; 

 "No entanto, com a aplicação de algumas medidas na fase de recuperação, como por 
exemplo o controlo das espécies e indivíduos do género Acacia sp., este impacto 
negativo poderá ser atenuado"; 

 "No que se refere à fauna (...) o projeto em análise resultou num aumento do número 
de biótopos na área em estudo, com o surgimento de espécies, nomeadamente das 
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espécies dependentes dos lagos resultantes da exploração, que naturalmente não 
ocorreriam neste local dominado por ecossistemas florestais"; 

 "No entanto, o aumento do número de espécies verificado é também em parte devido 
ao surgimento de espécies não nativas (...) que trazem impactes negativos ao nível 
global". 

Importa ainda referir, que no EIA, em termos de Medidas de Minimização, está previsto que 
"ao nível do restabelecimento e recuperação paisagística, deverão ser mantidas massas de 
água e deve ser promovida a recuperação através do controlo e erradicação de espécies 
exóticas como o lagostim e o achigã presentes em todos os lagos amostrados". 

Neste âmbito, como Medida de Minimização também deverá ser acrescentada uma que 
promova o controlo das espécies exóticas identificadas no EIA nas áreas não afetadas pelo 
projeto, bem como a requalificação imediata dessas áreas com espécies autóctones, caso se 
justifique, na qual estão incluídas as zonas de defesa. 

Concluindo, relativamente a este fator ambiental o ICNF considera que o EIA apresenta, quer ao 
nível da situação de referência, quer ao nível da Avaliação de Impactes, uma caracterização correta, 
embora exista deficiências nomeadamente no trabalho de campo efetuado, o qual não foi realizado 
na(s) época(s) mais propicia(s), estranhando-se este facto, dado que os trabalhos de campo foram 
realizados em 2017, sendo que o EIA é datado de julho de 2018, o que teria permitido efetuar 
esses trabalhos na época mais propícia. 

Realça-se ainda, que com a aplicação do projeto, está previsto a afetação de habitats com estatuto 
de proteção, com particular destaque para o habitat 2150*, que é considerado prioritário, situação 
que o ICNF considera que deverá ser salvaguardada. 

Face ao exposto, e caso seja emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável, coloca-se à 
consideração da Autoridade de AIA a implementação das seguintes condicionantes: 

 Retirar da área de lavra a zona para a qual está identificado o habitat 2150*, o qual deverá 
ser mantido e potenciado através da prática de medidas silvícolas específicas, 
nomeadamente o controlo de plantas exóticas infestantes, bem como proceder à 
sementeira das espécies caraterísticas destes habitats, conforme proposta apresentada no 
EIA, caso o local fosse sujeito a lavra. 
 

 Aplicação das Medidas de Minimização previstas, bem como a inclusão de uma que 

promova o controlo das espécies exóticas identificadas no EIA nas áreas não afetadas 

pelo projeto, através da requalificação imediata dessas áreas com espécies autóctones; 
 

 Uma vez que está prevista a utilização de espécies florestais no Plano de Recuperação, 

este deve cumprir com o estipulado no regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

96/2013, de 19 de julho, com as alterações subsequentes. 

 

8.1 ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NOS PARECERES EXTERNOS 

 

Câmara Municipal de Alcobaça /DRAP/ICNF 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3288 

65 
 

Mina de Ribeiro Seco 
Projeto de Execução 
 

As condições e medidas propostas pelo Município de Alcobaça, bem como pelo ICNF foram integradas no 
ponto 9 deste parecer. A condição relativa à RAN integra os elementos a apresentar no item 9 deste parecer. 

 

IMT 

Parecer desfavorável 

Atualmente a zona de defesa existente não garante a distância de 70m à autoestrada, legalmente prevista. 
Nas condições para a viabilização do projeto inclui-se a “demonstração do cumprimento das distâncias 
impostas pela zona de defesa de 70 metros, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 
do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 
de Outubro.” 

As referidas condições incluem ainda a apresentação de estudo de estabilidade de taludes em modelo de 
cálculo baseado nas condições geológico-geotécnicas do local, que garanta a estabilidade e condições de 
segurança da autoestrada A8 e a implementação das restrições ou condições que o mesmo venha a 
determinar. 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

O projeto consiste na exploração de areias quartzíticas e caulinos destinadas à produção de areias especiais 
(quartzo) e caulino para abastecimento das indústrias vidreira, cerâmica e de construção civil, a nível 
nacional e internacional. A área de concessão requerida é de 675 800m2 e inclui as áreas de exploração de 
duas pedreiras pré-existentes. Estas têm uma área já licenciada de 80 190m2, sendo, no entanto, a área já 
intervencionada superior, cerca de 339 270m2. De acordo com o Plano de Lavra apresentado pretende-se 
explorar uma área total de 425 600 m2, tendo sido excluídos da mesma 44 195 m2 correspondentes à área 
expropriada aquando da construção da A8 e 34 570 m2 correspondentes aos Anexos de Mina. 

A exploração inicial será feita por desmonte com escavadora giratória e remoção por dumpers. Abaixo do 
nível freático será efetuada com recurso a draga sendo a remoção das areias efetuada através de tubagem. 
A beneficiação das areias inclui um circuito de lavagem e classificação e um circuito de secagem, utilizando 
GPL como combustível. Está também prevista a introdução de um sistema de moagem. Atualmente, os 
rejeitados da unidade de lavagem são encaminhados para uma instalação de resíduos (bacia de lamas) 
com uma área de 15 300 m2. Um filtro-prensa a instalar, futuramente, permitirá o aproveitamento dos 
caulinos. 

Prevê-se a extração de 11 143 200 t de areias quartzosas e de 1 114 300 t de caulinos. A produção anual 
prevista é de 400 000 t pelo que se estima que a mina tenha um período de vida útil de 28 anos.  

O trabalho será efetuado nos dias úteis entre as 8h e as 17 h, 5 dias por semana, 12 meses/ano, o número 
de horas diárias ser alargado, quando necessário. Prevê-se que venham a trabalhar na mina 25 pessoas, 
entre operários, administrativos, motoristas e direção.  

Face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como a natureza dos 
aspetos ambientais associados, foram analisadas as seguintes vertentes de análise: alterações climáticas, 
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geologia, recursos hídricos, solos e uso do solo, qualidade do ar, ordenamento do território, ambiente 
sonoro, socioeconomia, saúde humana, património cultural, sistemas ecológicos e paisagem. 

Assumiram-se como mais relevantes para a avaliação do projeto os fatores recursos hídricos, qualidade do 
ar, socioeconomia, sistemas ecológicos, paisagem e ordenamento do território. 

Da análise efetuada aos diversos fatores ambientais conclui-se: 

O projeto apresenta impactes positivos significativos associados: 

 Ao aproveitamento dos recursos minerais, de forma quase integral; 
 À dinamização da economia, com a utilização dos minerais extraídos nas indústrias vidreira, 

cerâmica e de construção civil, regional, nacional e para exportação. 
 Criação e manutenção de emprego afetos à atividade da empresa e  criação de postos de trabalho 

indiretos associados ao transporte e às indústrias vidraceira, cerâmica e construção Civil e obra 
públicas.  

Os impactes negativos do projeto estão associados a/aos: 

Recursos hídricos Subterrâneos: 

Os impactes negativos muito significativos estão associados à exploração abaixo do nível freático, até uma 
profundidade máxima de 25 metros, originando uma área de exposição do nível freático com cerca de 30,4 
ha, que poderá acarretar grandes riscos de contaminação da massa de água subterrânea Caldas da Rainha-
Nazaré, mais concretamente do Setor da Nazaré, podendo colocar em causa a qualidade da água nas 
captações situadas a jusante da exploração, e, em consequência, em especial, o abastecimento de água 
ao concelho da Nazaré, uma vez que 14 das 15 captações dos Serviços Municipais da Nazaré se situam 
neste setor e a jusante da Mina do Ribeiro Seco. Tendo em conta o referido deve ser realizado um Estudo 
Hidrogeológico, que permita avaliar a existência ou não de ligação hidráulica entre o nível freático exposto 
na Mina de Ribeiro Seco e o aquífero explorado pelas captações de água subterrânea existentes a jusante, 
no sentido do escoamento subterrâneo, em particular as captações destinadas ao abastecimento público 
dos Serviços Municipais da Nazaré existentes em Fanhais e, em Águas Belas. Caso haja ligação hidráulica, 
não será permitida a exploração abaixo do nível freático. 

Ordenamento do Território 

Eventual afetação da autoestrada A8 por incumprimento das distâncias legais previstas. A segurança da 
rodovia deve ser verificada pela realização de um estudo de estabilidade de taludes. 

O projeto da Mina Ribeiro Seco é desconforme com a disciplina dos PDM de Alcobaça e da Nazaré, pelo 
que a apreciação é desfavorável neste âmbito. Acresce referir que, tendo em conta as caraterísticas físicas 
e funcionais da pretensão e o seu contexto territorial, bem como a presença do recurso geológico e a 
viabilidade económica da sua exploração, entende-se que o fator ordenamento do território é "significativo" 
nos impactes negativos e "sem significado" nos impactes positivos. O sentido desfavorável desta pronúncia 
poderá ser ultrapassado pelo condicionamento da DIA à utilização dos procedimentos de dinâmica previstos 
no regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, conforme estabelecido no n.º 6 do artigo 18º do 
Regime Jurídico de AIA. 

 

Para os restantes fatores os impactes negativos previstos são genericamente pouco significativos e 
minimizáveis com a implementação das condições, medidas e monitorização propostas. 
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 Dada a tipologia de atividade, sua dimensão e prazo previsto de exploração, os riscos associados 
às alterações climáticas não se consideram relevantes para o projeto em causa. 
 

 O projeto em estudo exerce impactes negativos na geologia por extração das formações geológicas 
presentes na área de intervenção, como resultado das operações de desmonte, o qual constituirá 
um impacte negativo permanente, mas pouco significativo uma vez que estas formações geológicas 
não constituem valores geológicos a preservar, nem formações raras. 
Ao nível da geomorfologia os impactes negativos gerados devem-se à alteração do modelo 
geomorfológico, nomeadamente ao nível do relevo, processos erosivos, considerando-se estes 
impactes diretos e negativos mas pouco significativos.  
Ao nível da estabilidade do maciço arenoso, a possibilidade de ocorrência de fenómenos de 
escorregamento ou de aluimento de terras traduz-se num impacte direto e negativo, cuja 
magnitude será função das consequências que daí advierem. Contudo, apesar da alteração de 
relevo resultante da atividade extrativa definir ângulos de talude com inclinações superiores às do 
relevo natural, bastante inclinados (45º), no final da exploração, os taludes acima do nível freático 
serão alvo de modelação, com reperfilamento, no sentido de garantir a estabilidade a longo prazo. 
A metodologia de lavra prevista no Plano de Lavra prevê o estudo de fatores presentes que motivem 
o escorregamento ou aluimento de terras de modo a garantir a estabilidade da escavação, pelo 
que a probabilidade de ocorrência destes fenómenos, segundo a empresa, é praticamente nula. 
 

 No que se refere aos recursos hídricos superficiais os principais impactes estão relacionados com a 
eventual afetação do regime de escoamento e com o arrastamento e a deposição de partículas 
sólidas em suspensão totais (SST) que poderão contaminar a qualidade da linha de água que 
atravessa a área de implantação do projeto. No entanto, atendendo ao carater temporário dessa 
linha de água e à elevada permeabilidade dos solos, considera-se o impacte negativo pouco 
significativo. Na lavagem das areias serão gerados efluentes líquidos, em águas com elevado teor 
de sólidos em suspensão; no entanto, com o aproveitamento do caulino será diminuída de forma 
substancial a quantidade de finos colocados nas bacias de decantação. Caso ocorra um derrame 
acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, será induzido um impacte negativo e 
significativo na qualidade das águas superficiais. Contudo, é minimizável caso sejam tomadas 
medidas imediatas para o seu confinamento. 
 

 Os impactes no solo decorrem das atividades necessárias à extração do material arenoso, 
nomeadamente, com a desmatação prévia da área e com a remoção do solo de cobertura. Uma 
vez que os solos apresentam reduzida capacidade produtiva e está previsto o seu armazenamento 
em pargas, para posterior utilização na recuperação das áreas exploradas, servindo de substrato 
para a implantação da vegetação, esses impactes serão pouco significativos. Poderá ainda ocorrer 
uma eventual contaminação dos solos, devido a descargas acidentais de lubrificantes utilizados nos 
motores das máquinas afetas à exploração e nos veículos de transporte, pelo que o impacte 
negativo resultante se considera incerto e pouco significativo.  
 

 Relativamente ao uso do solo, considera-se que os impactes serão negativos uma vez que será 
alterado o seu uso atual, mas não significativos, pois o Plano de Recuperação Paisagística prevê a 
sua recuperação. 
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 Relativamente ao fator da qualidade do ar ambiente exterior classifica-se como negativo com algum 
significado, uma vez que a situação futura resultante da exploração da mina causará um aumento 
nas concentrações de PM10 junto aos recetores, de cerca de 14% (aumento no valor 36.º máximo 
diário, da situação de referência, de µg/m3, para 43 µg/m3, na situação futura), porém, ainda 
abaixo do Valor-limite legalmente admissível (50 µg/m3). A implementação das medidas de 
minimização propostas para as emissões de partículas em suspensão, permitirá reduzir os impactes 
negativos tornando-se pouco significativos junto aos recetores sensíveis.  
 

 Os impactes no ambiente sonoro foram considerados negativos mas pouco significativos, uma vez 
que se prevê que Lden será inferior a 55 dB(A) e que o critério de incomodidade estabelecido no 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-lei n.º 9/2007) será cumprido. 
 

 Considerando o projeto mineiro, as suas características e dimensão, a sua localização, não se prevê, 
que venham a ser gerados impactes relevantes na saúde humana, ou que venha a gerar 
dificuldades no acesso aos serviços e equipamentos de saúde. 
 

 A atividade extrativa representa, do ponto de vista socioeconómico, um fator de desenvolvimento 
importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que 
alimenta a jusante, sendo, neste domínio, um polo de dinamização económica, gerador de emprego 
direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades económicas locais e regionais. Os 
impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental, verificando-se 
impactes de sentido negativo ao nível do ruído, da geração de poeiras, do impacte visual e da 
potencial afetação em geral das condições e qualidade de vida da população potencialmente 
exposta à atividade da mina. Trata-se de um projeto com um impacte positivo significativo ao nível 
social e económico, pelo contributo direto e indireto em termos de emprego e melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar das populações e, relativamente aos impactes biofísicos de natureza antrópica, 
em particular o ruído e a qualidade do ar, são na generalidade negativos mas pouco significativos. 
 

 No que ao património cultural se refere a implementação do projeto implicará nas fases de 
exploração e de desativação/desmantelamento, várias ações passíveis de causar impacte negativo 
(direto ou indireto), sobre ocorrências (incógnitas) de interesse cultural, nomeadamente a 
desmatação, a decapagem e armazenamento da terra vegetal, de remoção de material das frentes, 
criação de áreas de depósito temporário, criação de rampas/acessos na área de extração, circulação 
de maquinaria e equipamentos para transporte de pessoas e materiais, de modelações de terreno 
no âmbito da recuperação paisagística e de desmantelamento de todos os equipamentos e 
instalações de apoio. Considera-se que os potenciais impactes gerados por este projeto deverão 
ser genericamente minimizáveis uma vez cumpridas as medidas de minimização cautelares 
propostas. 
 

 Ao nível dos sistemas ecológicos, verificou-se que os valores mais relevantes (habitais prioritários 
e das espécies protegidas) são pouco expressivos ou a sua presença restringe-se a poucos 
indivíduos, pelo que os impactes associados à ampliação da Mina Ribeiro Seco são globalmente 
negativos e pouco significativos a significativos no caso dos habitats prioritários, no entanto, 
passiveis de serem preservados através da supressão da área para a qual está identificado o habitat 
2150* do plano de exploração da Mina. 
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 Em termos de paisagem, o projeto não se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo 
significativo sobre a área de estudo, pese embora, se considerar que há situações com impactes 
significativos quer ao nível estrutural quer visual, devidamente identificados, mas mais 
localizados/confinados. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no tempo. Há 
impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como sobre 
as Áreas com Qualidade Visual “Elevada”, quer na Fase de Pré-Desmonte quer na Fase de 
Exploração/Desmonte mas que não se consideram significativos dado a baixa magnitude de que 
os mesmos se revestem. Considera-se que o Plano de Recuperação Paisagística (PRP), uma vez 
implementado, contribuirá para minimizar parcialmente os efeitos das alterações introduzidas. 
Alguns impactes negativos apresentam-se com algum significado salientando-se os aspetos 
referentes à qualidade do ar, habitats e geomorfologia. 
 

As exposições apresentadas no âmbito da consulta pública diferiram quanto à posição relativamente ao 
projeto. Assim, a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Autoridade Nacional da Aviação 
Civil, o Estado Maior da Força Aérea, a Autoridade Nacional de Comunicações e a Direção-Geral do Território 
não se opõem ao projeto por não interferir com infraestruturas sob a sua competência. 

A EDP, Distribuição, tendo em conta a existência na área do projeto de um posto de transformação enunciou 
um conjunto de condições/orientações que os trabalhos do projeto devem seguir. 

As Auto-Estradas do Atlântico, enquanto concessionária da Autoestrada A8, condicionou o projeto à: 

 apresentação de um estudo de estabilidade de taludes em modelo de cálculo baseado nas 
condições geológico-geotécnicas do local, que garanta a estabilidade e condições de segurança da 
autoestrada A8.  

 demonstração do cumprimento das distâncias impostas pela zona de defesa de 70 metros, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 
Outubro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro;  

 obtenção de parecer prévio da administração rodoviária, nos termos do disposto no artigo 42.º, 
n.º 2, alínea b) da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril; 

Dois cidadãos manifestaram preocupações relativamente ao projeto e um cidadão e a ONGA - QUERCUS 
desaprovaram a sua execução.  

A QUERCUS considera que o projeto não deve ser aprovado por se tratar de uma regularização de 
exploração não legalizada, por não ser compatível com os planos diretores municipais dos municípios onde 
se localiza (Alcobaça e Nazaré), por implicar a afetação de águas subterrâneas e superficiais, pela perda 
de biodiversidade patente no local e ainda pela proximidade da exploração à Autoestrada A 8 colocando 
questões de segurança inerentes à circulação na mesma.  

Os pareceres externos solicitados apresentados pela Câmara Municipal de Alcobaça, Direção Regional de 
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT) e Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) deram parecer favorável condicionado a um conjunto de quesitos: compatibilização com 
os IGT, parecer favorável da ERRA LVT, implementação do Plano de Recuperação Paisagística, das medidas 
de minimização e Programas de Monitorização previstos, propondo algumas medidas adicionais. 

O ICNF apresentou pronúncia favorável condicionada à exclusão da área de lavra da zona para a qual está 
identificado o habitat 2150*, o qual deverá ser mantido e potenciado através da prática de medidas 
silvícolas específicas e à implementação das medidas de mitigação previstas bem como ao controle das 
espécies exóticas nas áreas não afetadas pelo projeto.  
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O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) emitiu parecer desfavorável por constatar que não se 
encontram cumpridas as distâncias das zonas de defesa, de 70 m, medidos entre o limite da zona da 
autoestrada e o início da bordadura de escavação da mina, em ambos os lados da autoestrada A8. 

Do acima exposto e tendo em consideração que: 

 Trata-se de uma ampliação de unidade extrativa já existente. 

 Os Impactes positivos do projeto associados ao aproveitamento dos recursos minerais, à 
manutenção e criação de emprego direto e indireto, e à dinamização da economia, com a utilização 
dos minerais extraídos nas indústrias vidreira, cerâmica e de construção civil, regional, nacional e 
para exportação. 

 No que aos impactes negativos se refere: 

o Será realizado um estudo Hidrogeológico, que permitirá avaliar a existência ou não de ligação 
hidráulica entre o nível freático exposto na Mina de Ribeiro Seco e o aquífero explorado pelas 
captações de água subterrânea existentes a jusante. Face aos resultados do mesmo será 
aferida a possibilidade de continuar a efetuar a exploração abaixo do nível freático; 

o Será realização de um estudo de estabilidade de taludes para a área mais próxima da A8 a fim 
de garantir a segurança da mesma; 

o Serão realizados os procedimentos previstos no regime jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial para compatibilizar o projeto com os Planos Diretores Municipais de Alcobaça e 
Nazaré; 

o Os impactes negativos previstos nos restantes fatores avaliados são genericamente pouco 
significativos e minimizáveis com a implementação das condições, medidas e monitorização 
propostas. 

 Foram tidas em conta as exposições apresentadas no âmbito da consulta pública e pareceres 
externos, designadamente as preocupações relativas às captações para abastecimento público e a 
segurança rodoviária, tendo sido introduzidas condições à aprovação do projeto propostas, 
designadamente, pelo Município de Alcobaça, Auto-Estradas do Atlântico e ICNF. 

Face ao exposto propõe-se a emite-se parecer favorável condicionado ao cumprimento dos termos e 
condições expressos no capítulo 9 do presente documento. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

 

1. Excluir da exploração (Plano de Lavra) as áreas de matagal onde foi identificado o habitat 2150*, 
o qual deverá ser mantido e potenciado através da prática de medidas silvícolas específicas, 
nomeadamente de controlo de plantas exóticas infestantes, e de sementeira de espécies 
características destes habitats. 

 
 Fonte: EIA 

2. Até à emissão de pronúncia da autoridade de AIA sobre o Estudo previsto no Elemento n.º 1: 

2.1. A exploração dos depósitos minerais em áreas atualmente em exploração abaixo do nível 
freático fica: 

2.1.1. Limitada ao nivelamento da atual batimetria dos fundos, não podendo ocorrer 
aumento da área do atual plano de água nem comprometer a estabilidade dos 
taludes.  

2.1.2. Condicionada à inspeção periódica da draga em operação, fazendo registos 
semanais em livro próprio, acessível a entidade fiscalizadoras, do estado de 
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conservação da parte mecânica e de eventuais ocorrências (incidentes ou acidentes) 
que possam comprometer a qualidade da água. 

2.1.3. Condicionada à interrupção imediata dos trabalhos, caso se verifique a afetação de 
uma captação de água subterrânea destinada ao abastecimento público. 

2.2. A exploração dos depósitos minerais abaixo do nível freático fica interdita nas restantes 
áreas. 

3. Implementação das restrições e/ou condições ao Plano de Lavra que venham a resultar das 
conclusões dos estudos previstos nos Elementos n.º 1 e 2 e, das pronúncias das respetivas 
entidades competentes. 

4. À utilização dos procedimentos de dinâmica previstos no regime jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial para compatibilização do projeto com os Planos Diretores Municipais de Alcobaça 
e da Nazaré. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, previamente à aprovação do plano de 
Lavra (licenciamento) e no prazo máximo de 1 ano após a emissão da DIA: 

1. Estudo hidrogeológico com recurso por exemplo a traçadores, isótopos, entre outros, que avalie a 
eventual existência de ligação hidráulica entre o nível freático exposto e o aquífero das captações 
de água subterrânea existentes a jusante da Mina de Ribeiro Seco, no sentido do escoamento 
subterrâneo. Na realização do Estudo deverão ser consideradas todas as captações de água 
subterrâneas privadas licenciadas e as destinadas ao abastecimento público, em especial as 
captações para abastecimento público dos Serviços Municipais da Nazaré existentes em Fanhais e, 
em Águas Belas. 

Caso esse Estudo venha a demonstrar a inexistência da referida ligação hidráulica, devem ser 
apresentadas propostas para: 

i. Uma rede de novos piezómetros, (dado que os existentes não garantem a presença de 
água em todos os meses do ano, que permita a obtenção de registos) com as caraterísticas 
necessárias para que sejam representativos do nível freático existente na mina e nunca se 
encontrem secos; 

ii. Plano de monitorização das águas subterrâneas (qualidade e piezometria), que inclua como 
pontos de monitorização, o lago criado pela exploração e os piezómetros construídos, de 
forma a garantir um acompanhamento permanente, em particular da qualidade da água 
subterrânea. 

No caso do citado Estudo comprovar a existência de ligação hidráulica entre o nível freático exposto 
e as captações de água subterrânea existentes a jusante, a exploração abaixo do nível freático 
deve ser abandonada. Deve ser apresentada uma proposta de monitorização das águas 
subterrâneas (qualidade e piezometria, devendo a rede de piezómetros permitir a obtenção de 
registos de água em todos os meses do ano). 
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2. Estudo de estabilidade de taludes em modelo de cálculo baseado nas condições geológico-
geotécnicas do local, que garanta a estabilidade e condições de segurança da autoestrada A8 para 
a área para o talude noroeste da escavação localizada a nascente da rodovia, isto é onde a distância 
à A8 é inferior. Decorrente dos resultados do mesmo poderão ser impostas restrições e/ou 
condições ao desenvolvimento da lavra. 

 

Apresentar à entidade licenciadora, em sede de licenciamento: 

3. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo. 

4. Demonstração do cumprimento das distâncias impostas pela zona de defesa de 70 metros, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 
outubro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

5. Parecer prévio da administração rodoviária, nos termos do disposto no artigo 42.º, n.º 2, alínea b) 
da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril. 

Apresentar à autoridade de AIA, previamente ao início da exploração: 

6. Comprovativo da autorização concedida pela tutela do Património Cultural para a realização dos 
trabalhos de acompanhamento arqueológico da fase de exploração do projeto.  

 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, até 6 meses após o licenciamento: 

7. Plano de Ordenamento do Espaço da Área da Mina: 

O plano deve ser elaborado de acordo com as seguintes orientações: 
i. Elaboração por um Arquiteto Paisagista ou com a sua colaboração. 
ii. Estabelecimento de um prazo curto a médio para implementação integral do plano. 
iii. Estabelecimento das fases intermédias, se necessário, e prazos de cumprimento parciais. 
iv. Identificação e levantamento dos locais onde se registe a existência de equipamentos, 

tubagens, máquinas, pneus, ferros e outros que se encontram dispersos pela área 
concessionada do Projeto. Os materiais e outros resíduos representam riscos de 
contaminação ambiental (óleos, combustíveis, ferrugem, tintas, etc.) e são geradores de 
impactes paisagísticos. 

v. Os locais devem ser localizados em cartografia – Carta Militar ou outra, como o 
levantamento topográfico existente 

vi. Destino final dado a cada tipologia de materiais/resíduos. 
vii. Proceder ao reforço das plantações nas situações críticas – taludes de maior dimensão – 

através da constituição de cortinas multiestratificadas - arbóreo-arbustivas - e 
multiespecíficas expostos ao IC1/A8. 

viii. Calendarização para a realização integral das ações necessárias à eliminação dos 
referidos materiais. 

ix. Apresentação de relatório final, após a conclusão de todos os trabalhos necessários, onde 
conste um claro e demonstrativo registo fotográfico de cada um dos locais onde se 
encontrem, atualmente, acumulados ou isolados os materiais, antes e depois da recolha. 

8. Plano de Combate às Espécies Exóticas Invasoras.  

O Plano de Combate às Espécies Exóticas Invasoras deve pautar-se pelas seguintes orientações: 
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i. Elaborado por um especialista reconhecido na área do combate às espécies exóticas 
invasoras. 

ii. Proceder ao levantamento e quantificação das áreas onde se registe a presença das 
espécies em presença, em mancha ou exemplares isolados, devendo ser apresentado 
graficamente em cartografia adequada, sobre o levantamento topográfico completo 
existente ou sobre o orto. 

iii. As diversas medidas de controlo devem ser, fundamentalmente, físicas e de acordo com 
as técnicas e metodologias mais eficazes para cada uma das espécies em presença. 

iv. Estratégias de plantação, em paralelo, de espécies autóctones como forma de reduzir o 
potencial de germinação, rebentação, de desenvolvimento e de crescimento das espécies 
em presença, nos locais onde se efetive o presente combate. 

v. Identificar, cartografar, proteger e potenciar as áreas onde se registe regeneração 
natural de espécies autóctones. 

vi. Soluções de aproveitamento da biomassa ou outra resultante da sua eliminação, se 
aplicável. 

vii. Planificação temporal de todas as tarefas a desenvolver. 
viii. Mapa de quantidades. 
ix. No 3 ano, e de 3 em 3 anos, deverá ser apresentado um relatório do trabalho 

devidamente documentado e com adequado registo fotográfico evidenciando os objetivos 
alcançados. 

9. Plano de Recuperação Paisagística (PRP) revisto de acordo com as seguintes orientações: 

i. Deve ser elaborado por um arquiteto paisagista e especialista em vegetação dunar. 
ii. Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução 

como todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão tendo em 
consideração que o mesmo irá para execução. 

iii. Considera-se incluído nas Peças Escritas a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, 
Mapa de Quantidades e Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a 
fase de garantia e exploração. Nas peças desenhadas, o Plano Geral, Plano de Plantações 
e de Sementeiras (separados), Plano de Modelação e todos os pormenores necessários 
à sua correta execução. 

iv. Proposta de modelação mais orgânica e que preveja uma modelação em relevo mais 
pronunciado/ondulado nas áreas que se apresentem mais aplanadas. 

v. Devem ser estabelecidas as fases de implementação com clara delimitação física de 
áreas/zonas e a calendarização (cronograma) para o cumprimento do plano para cada 
fase. O Mapa de Quantidades deve ser discriminado de acordo com as fases que venham 
a ser estabelecidas. 

vi. Devem ser definidos graficamente os habitat potenciais tendo em consideração que se 
trata de sistema dunar – tipo de duna, espaços/depressões interdunares e exposição - 
no qual a área do Projeto se implanta e atendendo à sucessão natural. 

vii. Deve acomodar o mais possível todos os exemplares arbóreos e áreas de regeneração 
natural existentes com base num levantamento e identificação em cartografia de 
elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater, se e quando aplicável. 

viii. Rever o elenco de espécies proposto. Utilização apenas de espécies autóctones do elenco 
florístico da região (ou tradicionalmente utilizadas na região como forrageiras, por 
exemplo) e com as características do local mas em respeito pelo habitat/ecologia própria 
de cada espécie a propor e, sobretudo, em função dos habitat dunares em presença. 
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Deverão obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, 
quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local.  

ix. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica 
incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais assim como o uso de espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território 
nacional. Tal ação corresponderá a uma contaminação genética das populações locais, 
pela introdução maciça de genótipos exóticos.  

x. Identificação e elenco e número dos exemplares transplantados, se aplicável. 
xi. Plantações específicas e a discriminar para a linha de água. 
xii. Considerar a constituição de áreas-ilhas com vegetação. 
xiii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de 

forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem 
das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo 
ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à 
obtenção dos exemplares em causa. 

xiv. Valorizar e integrar exemplares das espécies RELAPE que foram identificadas na Situação 
de Referência; 

xv. Introduzir espécies pioneiras e resistentes que potenciam e evolução dos habitats;  
xvi. Assegurar a total reposição do coberto vegetal das áreas intervencionadas. 
xvii. Ao nível do restabelecimento e recuperação paisagística, manter as massas de água e 

promover a recuperação através do controlo e erradicação de espécies exóticas como o 
lagostim e o achigã presentes em todos os lagos amostrados.  

 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada da aprovação do Plano de Lavra e início da 
exploração, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das 
suas competências em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração 
o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no 
portal da APA. 

Atendendo a que o projeto em causa não tem uma fase de construção, as duas auditorias previstas na 
disposição acima referida devem ser realizadas durante o primeiro e terceiro anos de exploração das 
áreas de ampliação. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal 
da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

 

 

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXPLORAÇÃO 
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1. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo das fases de desmatação e 
decapagem superficial do terreno e de todas as etapas de exploração que consistam na 
mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento, deposição e aterro). 

2. Efetuar, todas as ações com impacte no solo (desmatação, decapagens superficiais, deposição 
de pargas, terraplanagens e escavação), de acordo com o faseamento da exploração, num único 
momento e em toda a área de intervenção, de forma a tornar viável o acompanhamento 
arqueológico. 

3. Efetuar o registo documental para memória futura da Ocorrência patrimonial 1 – Rio das 
Azenhas. Este deve constar de descrição detalhada de todas as construções e sua representação 
gráfica e fotográfica do conjunto agrícola incluindo o poço existente. 

4. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática da área de incidência do projeto, após desmatação 
e antes do avanço das operações de decapagem e escavação, incluindo áreas das rampas/acessos, 
depósitos temporários e empréstimos de inertes (quer se localizem dentro da área de incidência 
direta, quer em outras proveniências). Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão 
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efetuados no decurso 
desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

5. Realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da Mina sobre as normas e cuidados 
ambientais e de segurança, a ter em conta no decorrer dos trabalhos  

6. Adotar medidas de divulgação de informação, através de folhetos a disponibilizar aos condutores. 
Sensibilizar os trabalhadores  

i. 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.  

ii. no que respeita às condições de condução a adotar,  

iii. no que respeita às condições mecânicas e de manutenção desses mesmos veículos.  

7. É proibida a laboração da mina entre as 20h e as 7h da manhã. 

8. Efetuar o avanço da exploração de forma a promover a revitalização das áreas intervencionadas 
no mais curto espaço de tempo possível, concentrando as afetações em áreas bem delimitadas. 

9. Confinar as ações respeitantes à exploração no menor espaço possível, limitando as áreas de 
intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas limítrofes 
não intervencionadas. 

10. Garantir que o primeiro talude de escavação, com um pendor de 45.º, apresente um perfil com 
ângulo igual ou inferior ao ângulo médio de repouso para um maciço arenoso, tal como o que está 
previsto para a profundidade de 15 metros aos 25 metros (20.º). 
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11. Assegurar a vedação das áreas da exploração, de modo a impedir o acesso não controlado de 
pessoas, veículos e animais, com especial atenção para as áreas que se encontram neste momento 
já abaixo do nível freático. 

12. Reduzir ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos as ações de desarborização, 
desmatação ou limpeza do coberto vegetal e garantir que as mesmas serão convenientemente 
recuperadas no mais curto espaço de tempo possível (pelo avanço concomitante da recuperação 
em função da lavra). 

13. Garantir, sempre que se verifique a necessidade de intervencionar novos locais e proceder à 
decapagem dos solos, nomeadamente, no âmbito da abertura de caminhos, infraestruturações ou 
escavações, o armazenamento e preservação da camada superficial decapada, correspondente às 
terras vegetais com maior capacidade produtiva, de modo a serem utilizadas na recuperação 
paisagística das áreas intervencionadas. 

14. A decapagem da terra viva deve realizar-se tendo em consideração as seguintes orientações: 

i. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve 
ser realizada em todas as áreas objeto de intervenção.  

ii. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade do 
recurso “terra viva”, em toda a profundidade do horizonte local – O e A - e não em função de 
uma profundidade pré-estabelecida.  

iii. A decapagem deve realizar-se de forma segregadora em função de as áreas acusarem ou não 
a presença de espécies exóticas invasoras respeitando o levantamento a apresentar em 
cartografia onde conste a representação gráfica das referidas áreas. 

iv. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais 
invasoras deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal e que não deverá nunca 
ser reutilizada nas ações de recuperação e integração paisagística.  

v. A referida terra deve ser levada a depósito devidamente acondicionada ou colocada em níveis 
de profundidade superior a 1m. 

vi. Deve ser sempre realizada de forma a que a máquina nunca circule sobre a mesma. A 
progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado.  

vii. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da 
camada de solo abaixo da terra viva/vegetal.  

viii. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, 
sendo a espessura destas a definir em cada local.  

15. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros 
materiais inertes e terras de escavação.  

16. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2m de altura, com 
o topo relativamente côncavo, para uma boa infiltração da água.  

17. As mesmas deverão ser semeadas com para evitar o aparecimento de ervas infestantes e melhor 
conservar esses solos. 

18. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas (tremocilha ou abóbora à razão de 
3 g/m2) de forma a manter a sua qualidade. Deverá ser protegida de quaisquer ações de 
compactação por máquinas em obra. 
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19. No caso de importação de terras vivas/vegetais deve ser assegurado que as mesmas não provêm 
de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e 
alterem a ecologia local. 

20. Assegurar a manutenção dos taludes por forma a impedir ravinamentos. 

21. Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em zonas de escavações. 

22. Iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as operações nos 
terrenos intervencionados, prevenindo a erosão dos solos e a sua infestação por espécies invasoras. 

23. Garantir que os estéreis serão transportados e depositados o mais rapidamente possível para as 
áreas a modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior 
da mina. 

24. Implementar a Gestão de resíduos de forma a garantir 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, reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações. 

25. Dotar a unidade industrial de lavagem e classificação de areias e aproveitamento de caulino de um 
evoluído sistema de canalização e decantação de forma a evitar que as partículas finas em 
suspensão possam vir a contaminar o meio hídrico superficial ou o sistema aquífero.  

26. Dado o caráter arenoso do local, com elevada permeabilidade e potencial de infiltração, em caso de 
acidente durante o manuseamento de máquinas e equipamentos (derrame ou fuga de combustíveis, 
lubrificantes, ou outros), garantir que os produtos derramados serão imediatamente contidos e o 
solo/material contaminado imediatamente removido, até que não sejam percetíveis vestígios do 
derrame, de forma a minimizar a contaminação do solo e recursos hídricos subterrâneos por 
substâncias ou misturas perigosas. 

27. Colocar um contentor na zona da oficina, destinado à armazenagem temporária de solo ou outro 
material geológico contaminado, e implementação de medidas destinadas a minimizar a lixiviação 
ou a dispersão pelo vento de partículas do material contaminado. Quaisquer escorrências que 
ocorram no armazenamento temporário serão recolhidas e encaminhadas para o separador de 
hidrocarbonetos. 

28. Criar pontos de apoio, com materiais absorventes, destinados a serem utilizados para conter as 
fugas/derrames que possam ocorrer, nas frentes de desmonte ativas bem como em locais 
estratégicos no(s) trajeto(s) do material extraído para as instalações industriais, nomeadamente 
para a unidade de lavagem e crivagem. 

29. Elaborar uma lista de operações críticas, do ponto de vista das respetivas emissões sonoras, para 
os recetores sensíveis e divulgá-la por todos os operadores da mina, garantindo, a sua sensibilização 
e conhecimento, no sentido de evitarem sempre que possível a simultaneidade de funcionamento 
de tais operações. 

30. Manter os acessos do interior da Mina em boas condições de circulação, por aplicação de “tout 
venant” nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos. 

31. Melhorar continuamente o circuito de circulação e desenho dos acessos com o objetivo de diminuir 
o respetivo nível de ruído emitido. 
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32. Efetuar 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.  

33. Efetuar o abastecimento dos equipamentos em local protegido com uma bacia para a retenção de 
eventuais derrames. 

34. Considerar a emissão sonora/ potência sonora na aquisição de novos equipamentos. 

35. Garantir que os equipamentos a utilizados na exploração da mina respeitam as normas legais em 
vigor, relativas às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença. 

36. A manutenção e reparação de equipamentos móveis e maquinaria deverá ser efetuada em local 
próprio para o efeito, de forma a se evitarem possíveis contaminações com óleos, combustíveis ou 
outros consumíveis.  

37. Garantir a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 
presentes, sendo mantidos registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por equipamento 
de acordo com as especificações do respetivo fabricante. 

38.  Efetuar o controlo do estado de conservação e de limpeza das viaturas utilizadas e dos tapetes. 

39. Realizar uma manutenção correta dos equipamentos e das máquinas, verificando o adequado 
funcionamento de todos os dispositivos de controlo de ruído instalados. 

40. Realizar uma manutenção intensiva dos equipamentos, componentes e elementos submetidos a 
fricção, verificando a sua correta lubrificação. 

41. Desligar os motores de equipamentos e/ou veículos quando estes se encontram parados ou em não 
utilização. 

42. Modificar ou proceder à substituição de componentes dos equipamentos que se mostrem ruidosos. 

43. Racionalizar as deslocações dos equipamentos móveis. 

44. Reduzir os efeitos negativos da circulação atuando em fatores como, por exemplo, velocidades, 
arranques frequentes e pendentes.  

45. Proceder à descarga de materiais (com recurso a pá ou outros equipamentos) à menor altura de 
queda possível, em particular, durante o carregamento de camiões. 

46. Garantir a manutenção/limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente, da passagem 
hidráulica (PH), identificada no EIA como “SUP2. 

47. Assegurar a manutenção e revisão periódicas da fossa estanque assegurando a sua estanquicidade 
e o seu esvaziamento atempado. 

48. 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. 

49. 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. 

50. Sempre que surgir uma descoberta de âmbito arqueológico durante a lavra da mina, deverá a 
mesma ser suspensa e ser de imediato comunicado ao organismo da tutela do Património Cultural 
para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de minimização. Se a 
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destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos 
vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

51. A iluminação exterior da mina, caso não observe, ou acautele, todas as situações que conduzam a 
um excesso de iluminação artificial, deve ser progressivamente substituída no que se refere ao tipo 
de luminária por uma outra que permita que a projeção do feixe luminoso se faça segundo a vertical, 
com vista a minimizar a poluição luminosa e a redução da iluminação intrusiva.  

 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

52. O Plano de Fecho da mina a submeter à Entidade Licenciadora deverá ser também apresentado 
Autoridade de AIA, para análise e pronúncia, identificando as ações a realizar, a forma de 
implementação das mesmas, a sua calendarização/ faseamento, e a(s) entidade(s) responsável(eis) 
pela sua implementação. Deve ter em conta a legislação aplicável à data e integrar as medidas 
propostas para outas fases aplicáveis à desativação. 

53. Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração são devidamente 
recuperadas, de acordo com Plano de Recuperação Paisagística. 

 

FASE Pós - DESATIVAÇÃO 

54. 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. 
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PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E OUTROS 

 
 

1. Programa de Monitorização dos Recursos hídricos  

Recursos Hídricos Superficiais  

Pretende-se avaliar o grau de assoreamento da passagem hidráulica (PH) do rio Azenha, identificada no 
EIA como SUP2, na fase de exploração e na fase de desativação. 

 Local de amostragem – PH (coordenadas 39,6343º N / 8,9739º W). 

 Método de amostragem – Observação in loco e registo fotográfico. 

 Frequência - trimestral 

Recursos Hídricos subterrâneos 

A monitorização das águas subterrâneas ficará condicionada aos resultados do Estudo Hidrogeológico. Caso 
seja viável a exploração abaixo do nível freático, deverá ser apresentado, para aprovação: 

 uma rede de novos piezómetros (dado os existentes não garantirem a presença de água em todos 
os meses do ano), com as caraterísticas necessárias para que sejam representativos do nível 
freático existente na pedreira e nunca se encontrem secos; 

 programa de monitorização das águas subterrâneas (qualidade e piezometria), que inclua como 
pontos de monitorização, o lago criado pela exploração e os piezómetros construídos, de forma 
a garantir um acompanhamento permanente, em particular da qualidade da água subterrânea. 

 

2. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

Parâmetros a Monitorizar: 
 
O plano de monitorização deve incidir sobre a avaliação da concentração no ar ambiente de partículas 
em suspensão PM10 (µg/ml). 
 
Avaliação dos resultados: 
 
Os critérios de avaliação do descritor qualidade do ar baseiam-se numa estimativa das concentrações de 
PM10 no ar ambiente expressa nos indicadores legais anuais para PM10 (média anual e 36.º máximo diário) 
para cada local amostrado (junto ao(s) recetor(es) sensível(is)), considerando os resultados da 
monitorização, os resultados das estações de monitorização fixas durante o período de monitorização e 
os indicadores anuais para as mesmas estações.  
 
Estas estimativas têm em vista a verificação do cumprimento dos valores limite de PM10: anual (40 µg/m3 
para a média anual) e diário (50 µg/m3 para o 36.º máximo das médias diárias). (valores definidos no 
Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março e 
pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, ou outros valores definidos em nova legislação que a 
revogue). 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3288 

 

 

Mina de Ribeiro Seco 
Projeto de Execução 
 

 
Locais de amostragem: 
 
A monitorização deve ser efetuada junto ao recetor sensível monitorizado no EIA:  

 P1 situado no exterior de uma habitação localizada na envolvente da Mina de Ribeiro Seco, a 
cerca de 800 metros sul-sudeste do limite exterior da mina. 

 
 

 
Figura 13 - Anexo III “Monitorização da qualidade do ar na envolvente da mina de Ribeiro Seco, Alcobaça”  

(Fonte: EIA p. 13/34) 

 
 Para além deste podem ser monitorizados outros recetores que venham a ser considerados 

relevantes. 
 
 

Micro-localização dos pontos de amostragem e método de amostragem e análise: 
 
Devem seguir as indicações do Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto - Lei 
n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio (ou legislação nova que a 
revogue). 
 
O relatório de monitorização deve incluir documentação que demonstre que: 

 o equipamento usado para a amostragem cumpre a Norma Europeia 12341:2014 (certificado 
emitido por entidade competente), ou que é equivalente (ensaios de intercomparação); 

 foram implementados os procedimentos de manutenção e calibração do equipamento de acordo 
com as indicações do fabricante. 

 quando usado equipamento gravimétrico, foram implementados os procedimentos de QA/QC 
definidos na Norma Europeia 12341:2014, relativamente à amostragem e pesagem dos filtros. 

 
Período de amostragem em cada local: 
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De acordo com o disposto no Anexo II, Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio (ou legislação 
nova que a revogue), relativo aos "Objetivos de qualidade dos dados" período mínimo das amostragens 
para medições indicativas (onde se incluem as campanhas de monitorização de qualidade do ar, neste 
caso de PM10), não poderá ser inferior a 52 dias no ano (14% do ano). É ainda referido que os 14% do 
ano devem corresponder a uma medição aleatória por semana, repartida de modo uniforme ao longo do 
ano, ou oito semanas repartidas de modo uniforme ao longo do ano. Para a presente plano de 
monitorização, o período de amostragem pode ser reduzido para um mínimo de 14  dias, desde que seja 
efetuada uma estimativa dos indicadores anuais de acordo com o descrito no ponto acima, relativo à 
avaliação dos resultados. 

 
O período amostrado deve ser representativo de um ano meteorológico, por exemplo não deve haver 
precipitação em mais de 10% dos dias amostrados e deve ser amostrado um período de inverno e um 
período de verão. O período poderá ser alterado em função dos resultados obtidos nos anos anteriores, 
nomeadamente em função das estimativas dos indicadores legais anuais para PM10, ultrapassarem, ou 
não, 80% de algum dos valores limite (32 µg/m3 para a média anual e 40 µg/ m3 para o 36.º máximo 
das médias diárias do ano). 
As amostragens devem decorrer num período representativo do normal funcionamento e produção da 
mina para o ano em avaliação. 
 
Frequência de amostragem 
 
A frequência de amostragem deverá ser definida em função dos resultados das monitorizações anteriores. 
 
Relatório e interpretação de resultados 
 
A estrutura e conteúdo do relatório, a entregar no final de cada ano em que tenham sido efetuadas 
amostragens, devem seguir o definido no Anexo V, relativo aos relatórios de monitorização, da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
 
Relativamente à interpretação dos resultados da monitorização considera-se fundamental a inclusão da 
seguinte informação: 

 Análise dos resultados da campanha em conjunto com os resultados de estações fixas para o 
mesmo período (gráfico e tabela), devendo ser apresentada uma estimativa para os indicadores 
legais anuais para PM10 (média anual e 36.º máximo diário) para cada local de amostragem (com 
base nos resultados, anuais e durante o período de campanha, obtidos nas estações fixas) de modo 
a avaliar o cumprimento da legislação em vigor para PM10. 

 Análise comparativa dos resultados da monitorização para o ano em avaliação com os resultados 
e as estimativas de concentrações apresentados no EIA, assim como, caso já existam os resultados 
e estimativas de anos anteriores. 

 Apreciação dos resultados obtidos em função das condições meteorológicas observadas e do ritmo 
de laboração da mina (dados de produção para o período monitorizado e anual, volume extraído, 
e número de veículos médios diários para o ano da monitorização) face ao ano de referência, e, 
da existência de novas situações em termos da qualidade do ar com significância, nomeadamente, 
novos recetores sensíveis, novas unidades de tratamento, novos acessos rodoviários, ou outros. 
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 Análise da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes das emissões de 
partículas decorrentes da atividade da mina na qualidade do ar, sustentada com registos 
fotográficos e registos das fichas técnicas associados a cada medida de minimização implementada 
que comprove a execução das mesmas. 
 

Nas conclusões do relatório terá de ser feita uma avaliação da necessidade de revisão do plano de 
monitorização, e, em caso afirmativo deverão ser apresentadas propostas. Deverá ainda ser avaliada a 
necessidade de implementar novas medidas, com apresentação da respetiva proposta, e/ou de eliminação 
de medidas que não se revelaram eficazes. 

 
Revisão do plano de amostragem: 
 
O plano de monitorização pode vir a ser alterado em função dos resultados das amostragens, reclamações 
sobre poluição atmosférica resultante do funcionamento da mina, na presença de novas condições 
sensíveis em termos da qualidade do ar, alterações na atividade, nova legislação e de novas diretrizes 
definidas pelas entidades competentes. 
 
A revisão do plano poderá passar pelo ajuste do ponto a monitorizar, pela alteração da periodicidade das 
campanhas de amostragem, a imposição de medidas de minimização adicionais e/ou pela aplicação de 
outras ações que se entenda convenientes, nomeadamente a realização de mais campanhas de avaliação 
da qualidade do ar para acompanhamento de situações específicas. 

 

3. Programa de Monitorização Ambiente Sonoro 

Parâmetros a avaliar: 

 LAeq em modo fast; 
 LAeq em modo impulsivo; 
 Análise em classes de frequência da banda de terços de oitava. 

 

Local de Amostragem: 
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Figura 14 – Localização dos pontos de medição do ruído (Fonte: EIA) 
 
 
Na envolvente da mina e zonas mais sensíveis ao ruído, face aos potenciais recetores. 

 

Métodos de Amostragem: 

Analisador de Ruído em tempo real de classe 1, equipado com filtro de terços de oitava. Efetuar a 
avaliação na presença e na ausência do ruído gerado pela exploração da mina. 
 

Frequência e período de amostragem: 

Deverá ser efetuada apenas uma campanha de medições, a ocorrer no ano em que a área de extração 
estiver mais próxima e com o menor desnível em relação à habitação R2, exceto se: 

 nessa monitorização forem detetadas desconformidades ao Regulamento Geral do Ruído, que terão 
de ser corrigidas com medidas de redução de ruído após as quais se terá de monitorizar a sua 
eficácias e/ou 

 se forem recebidas reclamações de ruído. 
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Critérios de Avaliação do Desempenho: 

 Valores limite estabelecidos para as zonas sensíveis e mistas, para os parâmetros Lden e Ln, de 
acordo com o RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

 Critério de incomodidade estabelecido pela alínea b do ponto 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro. 

Medidas a implementar em caso de desvio: 

 Técnicas – Reavaliar o equipamento utilizado e/ou das técnicas de desmonte. 
 Acústicas – Implementar equipamentos acústicos, tais como barreiras acústicas. 
 Medidas Organizacionais – Rever a alocação espacial e temporal de meios e a organização espacial 

da área de intervenção. 
 Medidas Gerais – Sensibilizar e informar os trabalhadores. 
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ANEXO I 

 

Implantação Territorial do Projeto  
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ANEXO II 

 

Pareceres Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































