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• Volume I  – Resumo Não Técnico (RNT): documento de divulgação pública que sumariza 
e traduz, em linguagem não técnica, o conteúdo do RECAPE de forma coerente e com 
uma apresentação acessível à generalidade do público. É uma peça essencial no processo 
de participação pública. 

• Volume II – Relatório Base (RB): contém a descrição do projeto de execução e a análise 
do cumprimento das condições estabelecidos pela DIA. É composto pelos seguintes 
capítulos: 

o 1 – Introdução: identifica o projeto, a entidade proponente, os responsáveis pelo 
Projeto de Execução e pelo RECAPE, a entidade licenciadora do projeto e a 
autoridade de AIA; 

o 2 – Antecedentes do procedimento de AIA: resume os antecedentes do presente 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental; 

o 3 - Âmbito, objetivos e programação temporal; 
o 4 - Enquadramento do projeto da Fase Inicial no projeto global; 
o 5 - Descrição e caracterização do projeto: apresenta uma breve descrição do 

projeto de execução, salientando-se as alterações do projeto de execução 
relativamente ao Estudo Prévio e o cronograma temporal do projeto; 

o 6 - Conformidade do Projeto de Execução com a DIA: demonstra a conformidade 
dos termos e condições fixados na DIA, bem como aprofunda a avaliação dos 
impactes ambientais. 

o 7 - Lacunas de conhecimento: neste capítulo serão identificadas eventuais 
lacunas técnicas ou de conhecimento que venham a ser identificadas no decurso 
da elaboração do presente RECAPE, analisando as implicações que as mesmas 
possam ter sobre a análise efetuada. 

o 8 – Conclusões: síntese das principais conclusões da avaliação do cumprimento 
dos requisitos DIA pelo Projeto. 

• Volume III – Anexos: contém os documentos ou informações complementares 
referenciadas no Relatório Base, organizados de acordo com: 

o Anexos cartográficos gerais; 
o Anexos a apresentar em sede de RECAPE; 
o Anexos administrativos. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO  

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
RECAPE, da Fase Inicial (Eluvial da Mua, anos 1 a 5), do Projeto de reativação das minas de ferro 
de Moncorvo, adiante designado simplesmente por Projeto, e nele se demonstra a conformidade 
do projeto de execução do Projeto com os termos e condições estabelecidos na DIA, para 
verificação pela Autoridade de AIA. 

O Projeto foi submetido, em fase de Estudo Prévio, a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) n.º 2828, através do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de reativação 
das Minas de Ferro de Moncorvo, incluindo o Estudo de Pré-viabilidade, procurando identificar e 
avaliar os impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente e a socio economia da área 
onde se pretende reativar a exploração de uma jazida mineira.  

O EIA foi posteriormente objeto de consulta pública, culminando o procedimento de AIA com a 
emissão de uma declaração (designada por Declaração de Impacte Ambiental – DIA) favorável, 
com condicionantes, ao desenvolvimento do Projeto.  

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) na sequência da qual o presente Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) é elaborado foi emitida a 19 de 
novembro de 2015, não tendo sido realizadas quaisquer prorrogações e/ou alterações desde a 
sua emissão. 

Uma vez que o Projeto avaliado no EIA correspondia à globalidade da área de exploração (4 
jazidas), e do período de concessão (60 anos), foi desenvolvido ao nível de estudo prévio, não se 
tendo finalizado todos os níveis de pormenorização e de conceção do projeto a desenvolver, que 
deveriam ser objeto de um mais completo nível de definição posterior, procedeu-se à elaboração 
do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), que agora se 
submete a avaliação.  

O RECAPE foi elaborado e coordenado pela MTI – Ferro de Moncorvo, S.A., no período 
compreendido entre maio de 2017 e abril de 2018, tendo para tal contratado os serviços de 
empresas de várias especialidades, que já tinham anteriormente colaborado na elaboração do 
EIA. 

Considerando que, tal como foi aprovado, o Projeto se desenvolve em duas Fases distintas, e 
considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos de atividade, decorrendo 
numa localização diferente, e até física e visualmente distante (cerca de 4 Km), da localização da 
área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente Projeto de Execução refere-se 
apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), tendo em conta as diferenças 
temporais e físicas com a localização das áreas de exploração seguintes e as diferenças nos 
métodos de extração e beneficiação previstos.  
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Posteriormente, será apresentado um futuro RECAPE, que à data se prevê que venha a ser 
submetido no final de 2019, antes da conclusão dos cinco anos da Fase Inicial, e que conterá o 
Plano de Lavra em projeto de execução, para a Fase Definitiva, a iniciar no depósito mineral da 
Pedrada (anos 6 a 30), seguindo-se o depósito mineral de Reboredo-Apriscos (anos 31 a 49) e 
terminando com a exploração do depósito mineral da Carvalhosa (anos 50 a 58), tal como 
aprovado em sede de AIA. 

Desde o início do Projeto que se adotou a opção de manter sempre apenas uma frente de 
trabalho ativa e iniciar a sua recuperação ambiental e paisagística, sempre que a exploração 
termina num depósito e passa para o seguinte. Esta opção sequencial de exploração, resulta 
numa minimização da área intervencionada num dado momento, permitindo uma otimização de 
projeto, da qual resultam óbvias vantagens económicas e ambientais, nomeadamente uma 
menor área intervencionada num dado momento e a utilização de estéreis e rejeitados de uma 
frente de exploração no processo de recuperação ambiental e paisagística da frente de trabalho 
anterior, por utilização no preenchimento dos vazios de exploração. 

Esta solução de Projeto, permite a posterior incorporação na Fase Definitiva de procedimentos e 
soluções tecnologicamente mais evoluídas, dentro dos critérios ambientais obrigatórios, 
resultando numa solução técnica, económica, ambiental e paisagisticamente mais compatível 

Com a conclusão do desenvolvimento do projeto de execução da obra a realizar, que contém 
todos os pormenores de detalhe, que permitirão proceder à construção da obra, podem ser 
avaliados todos os impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente e a socio economia 
da área onde se pretende reativar a exploração de uma jazida mineira, e verificar se as 
condicionantes impostas pela DIA ao desenvolvimento do Projeto estão cabalmente integradas. 

1.2 ESTRUTURA DO RECAPE 

O âmbito do presente RECAPE abrange todos os aspetos considerados necessários para a 
verificação da conformidade do Projeto com a Declaração de Impacte Ambiental, emitida em fase 
de Estudo Prévio, apresentada em Anexo.  

Neste contexto, o relatório que se apresenta contém a descrição do projeto de execução e a 
análise do cumprimento das condições estabelecidas pela DIA para análise pela Autoridade de 
AIA e a emissão da correspondente Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (DCAPE).  

A estrutura e conteúdo do RECAPE foram definidos de acordo com o estabelecido no módulo X.ii 
do Anexo II da Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro. 

Como resultado da avaliação do EIA do Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo e 
da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com decisão favorável condicionada, emitida a 19 de 
novembro de 2015, que é apresentada no Anexo 1 do Volume III - Anexos, do RECAPE, elaborou-
se o presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução da Fase Inicial – 
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Eluvial da Mua, do Projeto, adiante designado por RECAPE da Fase Inicial (Eluvial da Mua, anos 1 
a 5), ou simplesmente RECAPE, constituído pelos seguintes volumes: 

• Volume I   –  Resumo Não Técnico (RNT): documento de divulgação pública que sumariza 
e traduz, em linguagem não técnica, o conteúdo do RECAPE de forma coerente e com 
uma apresentação acessível à generalidade do público. É uma peça essencial no processo 
de participação pública. 

• Volume II   –  Relatório Base (RB): contém a descrição do projeto de execução e a análise 
do cumprimento das condições estabelecidos pela DIA. É composto pelos seguintes 
capítulos: 

o 1 – Introdução: identifica o projeto, a entidade proponente, os responsáveis pelo 
Projeto de Execução e pelo RECAPE, a entidade licenciadora do projeto e a 
autoridade de AIA; 

o 2 – Antecedentes do procedimento de AIA: resume os antecedentes do presente 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental; 

o 3 - Âmbito, objetivos e programação temporal; 
o 4 - Enquadramento do projeto da Fase Inicial no projeto global; 
o 5 - Descrição e caracterização do projeto: apresenta uma breve descrição do 

projeto de execução, salientando-se as alterações do projeto de execução 
relativamente ao Estudo Prévio e o cronograma temporal do projeto; 

o 6 - Conformidade do Projeto de Execução com a DIA: demonstra a conformidade 
dos termos e condições fixados na DIA, bem como aprofunda a avaliação dos 
impactes ambientais. 

o 7 - Lacunas de conhecimento: neste capítulo serão identificadas eventuais 
lacunas técnicas ou de conhecimento que venham a ser identificadas no decurso 
da elaboração do presente RECAPE, analisando as implicações que as mesmas 
possam ter sobre a análise efetuada. 

o 8 – Conclusões: síntese das principais conclusões da avaliação do cumprimento 
dos requisitos DIA pelo Projeto. 

• Volume III – Anexos: contém os documentos ou informações complementares 
referenciadas no Relatório Base, organizados de acordo com: 

o Anexos cartográficos gerais; 
o Anexos a apresentar em sede de RECAPE; 
o Anexos administrativos. 

 

O presente documento constitui o Relatório Base - Volume II – do RECAPE.  

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO  

O Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, desenvolvido pela MTI, destina-se à 
extração de minério de ferro pelo método de lavra a céu aberto, com a perspetiva de ir 
aumentando gradualmente a capacidade de extração e a correspondente produção de 
concentrados de ferro. 
Com um recurso geológico estimado em mais de 540 milhões de toneladas, das quais 195 milhões 
de toneladas correspondem a reservas provadas ou medidas, o Projeto de reativação das Minas 
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de Ferro de Moncorvo está concebido sobre quatro áreas potenciais de exploração, Eluvial da 
Mua, Carvalhosa, Pedrada e Reboredo-Apriscos. Para o seu desenvolvimento, o Projeto foi 
desenvolvido em duas Fases, Fase Inicial (anos 1 a 5) e Fase Definitiva (a partir do ano 6). Este 
faseamento resulta de uma abordagem diferenciada em cada Fase, no método de extração, 
tipologia de minério e produto final e até na localização de cada área de exploração e 
beneficiação, conforme a seguinte descrição: 

• Fase Inicial: corresponde a uma fase de instalação, preparação do sítio, aquisição de 
equipamentos e formação de quadros, desenvolvida em paralelo com uma exploração 
tecnologicamente menos exigente. Decorrerá durante os primeiros 5 anos, com recurso 
a operações de extração e beneficiação simplificadas, respetivamente por desmonte 
mecânico de minério solto (eluvial ou cascalheira) e beneficiação a seco, nomeadamente 
por processo de britagem, crivagem e calibragem. Esta fase incidirá apenas sobre o 
Depósito Eluvial localizado na encosta Norte e noroeste da Mua. Tratando-se de uma fase 
de arranque, o volume de exploração, transporte e expedição, irá evoluindo de acordo 
com a consolidação tecnológica e operacional do Projeto. 

• Fase Definitiva: Esta fase decorrerá durante os anos subsequentes, até ao final do Plano 
de Exploração, correspondendo a uma ampliação da capacidade e complexidade de 
extração e beneficiação, respetivamente com utilização de desmonte mecânico e com 
recurso a explosivos e beneficiação em lavaria definitiva estruturada segundo quatro 
circuitos principais, Circuito de britagem, Circuito de moagem, Circuito de concentração 
(separação gravítica, separação magnética e separação por flutuação) e Circuito de 
espessamento e filtragem. Esta fase incidirá sobre os depósitos da encosta Sul da serra 
do Reboredo (Carvalhosa, Pedrada e Reboredo-Apriscos). Tratando-se de uma fase de 
desenvolvimento do projeto já consolidada, prevê-se que o volume de exploração, 
transporte e expedição, seja estabilizado, de acordo com a consolidação tecnológica e 
operacional do Projeto entretanto alcançada. 

No desenvolvimento desta solução de Projeto, procurou-se sobretudo, conseguir conter os 
principais impactes ambientais, de acordo com o princípio de confinar as intervenções 
diretamente associadas à exploração ao mínimo possível de expressão de Área Diretamente 
Afetada e Área de Vizinhança, excluindo a afetação ou proximidade de qualquer área classificada 
segundo critérios ambientais, paisagísticos ou culturais. 

Estes critérios correspondem, afinal, às diretrizes ambientais da MTI de adaptação do Projeto ao 
Ambiente, e não do Ambiente ao Projeto. 
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Exploração 

Fase Inicial 

(anos 1 a 5) 

Desmonte 

Método Céu aberto, superficial 

Desmonte Mecânico 

Transporte Camião 

Exploração 

Fase Definitiva 

(anos 6 a 60) 

Desmonte 

Método Céu aberto 

Desmonte Explosivos/Mecânico 

Transporte 
mina/lavaria 

Camião (dumper) 

Correia transportadora 

Beneficiação 

Fase Inicial 

(anos 1 a 5) 

Processamento 
do minério 

Beneficiação 
Primária 

Britagem 

Moagem 

Crivagem 

Beneficiação 

Fase Definitiva 

(anos 6 a 60) 

Processamento 
do minério 

Beneficiação 
Primária 

Britagem 

Moagem 

Crivagem 

Separação gravítica 

Beneficiação 
Secundária 

Separação magnética 

Separação por flutuação 

Quadro 1 – Fase de desenvolvimento do projeto 

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  

O Projeto de Execução em apreciação é da responsabilidade da MTI – Ferro de Moncorvo, S.A., 
que assume a qualidade de Proponente, daqui em diante designada apenas por MTI. O RECAPE 
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foi elaborado e coordenado pela MTI, no período compreendido entre abril de 2017 e maio de 
2018, tendo para tal contratado os serviços de empresas e técnicos de várias especialidades, que 
já tinham anteriormente colaborado na elaboração do EIA. 

A MTI – Ferro de Moncorvo, SA, (MTI), é uma sociedade anónima Portuguesa, com um capital 
social de 7.000.000 € e com o NIF 508 429 560. Esta empresa foi criada para o desenvolvimento 
do projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo, situadas no Concelho de Torre de 
Moncorvo, Distrito de Bragança, Nordeste de Portugal. A MTI – Ferro de Moncorvo, SA tem sede 
no Bairro Ferrominas, Qta da Salgueireda, Casa 1, 5160-081 – Felgar, Torre de Moncorvo e 
escritório (endereço postal), nas Torres de Lisboa, rua Tomás da Fonseca, Torre G, 1º Piso, 1600-
209 Lisboa. 

A responsabilidade técnica do Projeto estará a cargo do Engenheiro de Minas Ramachondra 
Ananta Naique e da Engenheira Geóloga Adriana Magalhães, que darão um apoio permanente à 
exploração nas diversas áreas de intervenção, assegurando o cumprimento das boas práticas 
mineiras.  

1.5 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE 

O representante da MTI – Ferro de Moncorvo, S.A., para efeitos de procedimentos de Avaliação 
de Impactes Ambientais é o coordenador do EIA do Projeto de reativação das Minas de Ferro de 
Moncorvo e do RECAPE do Projeto de Execução da Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 
a 5) do Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, Arquiteto Carlos Guerra, 
(cguerramti@gmail.com), tm: 967813715. 

1.6 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA  

O Estudo de Impacte Ambiental e o Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, foram 
desenvolvidos pela MTI e submetidos a processo de AIA em junho 2015. Os trabalhos 
complementares, que deram origem ao presente RECAPE, envolveram peritos, já conhecedores 
do projeto e do EIA, com quem a MTI estabeleceu acordos e contratos de consultoria técnica. 
Estas empresas e consultores com competência nos diversos descritores, contribuíram para uma 
mais completa formulação dos estudos e relatórios que constituem a caracterização ambiental e 
a identificação de impactes ambientais e sociais deste Projeto, bem como para a estruturação do 
presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, RECAPE.  

O Projeto de execução da Fase Inicial do projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo 
e o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, RECAPE, foram elaborados e 
coordenados pela MTI – Ferro de Moncorvo, S.A., no período compreendido entre maio de 2017 
e julho de 2018.  
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COORDENAÇÂO 

Coordenação 
Carlos Guerra Arquiteto 
Adriana Magalhães Engenheira Geóloga 

Coordenação sectorial 
Ord. Território e regulamentação Carlos Guerra Arquiteto 
Geologia Adriana Magalhães Engenheira Geóloga 
Ambiente Mariana Queiroz Engenheira do ambiente 
Ecologia Catarina Azinheira Bióloga 
Socio-economia Carlos Medeiros Antropólogo 
Arqueologia e património cultural Francisco Queiroga Arqueólogo 
Paisagem Carlos Correia Dias Arquiteto paisagista 
Plano de lavra Adriana Magalhães Engenheira Geóloga 
SIG e cartografia Márcio Silva Geógrafo 

Apoio à Coordenação 
Apoio à coordenação Adriana Rodrigues Designer de Comunicação 

 
Identificação da equipa do EIA por descritores  

Ambiente Físico 
Paula Pinheiro Rocha Engenheira do Ambiente  
Mariana Queirós Engenheira do Ambiente 

Ecologia 
João Paulo Fonseca Biólogo 
Carlos Albuquerque Biólogo 
Rita Reis Bióloga 
Catarina Azinheira Bióloga 
Sónia Malveiro Bióloga 
César Garcia Biólogo 
Cecília Sérgio Bióloga 
Manuela Sim-Sim Bióloga 
Palmira Carvalho Bióloga 
Barbara Monteiro Bióloga 
Rita Ferreira Bióloga 

Gestão, ordenamento Florestal e planeamento cinegético 
Marta Carvalheira Engenheira florestal  
João Tavares Moreira Engenheiro Florestal  

Paisagem e uso do solo 
Ângelo Carreto Arquiteto Paisagista 
Carlos Correia Dias Arquiteto Paisagista 
Elsa Barroso Arquiteta Paisagista 

Ordenamento do território e regulamentação 
Carlos Guerra Arquiteto 
João Ferreira Jurista  
Tiago S. D’Alte Jurista  
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Geologia 
Ana Bonacho Geóloga 
Pedro Duarte Geólogo - hidrogeólogo 
João Meira Geólogo  
Richard Fletcher Geólogo  
Adriana Magalhães  Engenheira Geóloga 

Socio economia 
Carlos Medeiros Antropólogo 
Mário Barroqueiro Geógrafo 
Ricardo Correia Economista 

Arqueologia e património cultural 
Francisco Queiroga Arqueólogo  
Hugo Linhares Arqueólogo 

SIG, Cartografia, Topografia e Cadastro 
Ana Preto Geografa - SIG 
António Santos Topografo 
Adriana Rodrigues  Designer de comunicação 
Márcio Silva Geógrafo 
Francisco Ferreira Desenhador AutoCad 

Engenharia, Logística e transportes 
Artur Pires Engenheiro Civil  
Carlos Guerra Arquiteto 
António Alves Costa Engenheiro Mecânico 

Análises e medições 
Análise de tráfego e logística Engimind Consultores de transportes e Mobilidade 
Análises de qualidade da Água Biogerm Laboratórios SA 
Análises de qualidade da Água ECOVISÃO - Tecnologias do Meio Ambiente, Lda. 
Análises de qualidade da Água ALcontrol Laboratories Spain 
Análises de qualidade do Ar SondarLab, Laboratórios de qualidade do Ar Lda. 
Plano de monitorização do Ruído Ambiental EnviSolutions Lda. 
Simulação de Vibrações dBLab – Acústica, Vibrações e Ambiente, Lda. 

Quadro 2 - Coordenação do Projeto e Identificação da equipa por descritor 

1.7 ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora é, nos termos do artigo 16º e artigo 37º do Decreto-lei nº 88/90, de 16 
de março, a Direção Geral, definida no seu artigo 2º como a Direção Geral de Geologia e Minas, 
posteriormente extinta e cujas competências se encontram atualmente atribuídas à Direção 
Geral de Energia e Geologia, (DGEG), nos termos do Decreto-lei nº 139/2007, de 27 de Abril. 

1.8 AUTORIDADE DE AIA E ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

O RECAPE avalia a conformidade do Projeto de Execução da Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, 
anos 1 a 5) do Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, com os requisitos da DIA 
e foi desenvolvido no âmbito da legislação em vigor aplicável ao regime de AIA, nomeadamente: 
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• Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, 
de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, que estabelece o 
Regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

• Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, que estabelece o Regime de Licenciamento 
Único de Ambiente (LUA) 

• Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro, que define os elementos que devem instruir 
os procedimentos ambientais previstos no LUA, com destaque para o Módulo X.ii que 
estabelece os Elementos a incluir no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 
de Execução (RECAPE) 

Na sua elaboração foram também considerados todos os diplomas, assim como normas técnicas 
e critérios publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., aplicáveis ao presente processo.  

A Autoridade de AIA relativa ao Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2828, é a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do definido no ponto ii) da alínea a) do n.º 1 
do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto.  

Nos termos do estabelecido no regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 
de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, o Projeto de reativação das Minas 
de Ferro de Moncorvo foi submetido a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, AIA, em fase 
de estudo prévio, do qual resultou uma DIA favorável condicionada.  

Uma vez que o Projeto avaliado no EIA correspondia à globalidade da área de exploração (4 
jazidas), e do período de concessão (60 anos), foi desenvolvido ao nível de estudo prévio, não se 
tendo finalizado todos os níveis de pormenorização e de conceção do projeto a desenvolver, que 
deveriam ser objeto de um mais completo nível de definição posterior, 

Este RECAPE é assim elaborado ao abrigo do estabelecido no artigo 20.º da Secção IV do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e 
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, na sequência da DIA emitida pela Autoridade de 
AIA para o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de reativação das Minas de Ferro de 
Moncorvo. Importa referir, contudo, que o presente RECAPE analisa apenas o Projeto de 
Execução da Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5) do Projeto de reativação das Minas 
de Ferro de Moncorvo. 

O projeto agora em análise, enquadra-se no regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, 
estabelecido no Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, atendendo à aplicabilidade do disposto no nº 18 
do Anexo I e no nº 2, alínea e) do Anexo II, dado o seu enquadramento nos limiares espaciais e 
volumétricos, aplicáveis a minas, fixados nos referidos anexos. 

Apesar de as alterações entretanto introduzidas no projeto, por consequência das condições de 
mercado, apenas considerarem a produção de inertes de alta densidade durante a fase inicial, e 
de este produto resultar de um processamento do minério a seco (britagem, crivagem e 
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calibragem), a área prevista de exploração ocupa 25 hectares e a unidade de processamento do 
minério ultrapassa as 200.000 toneladas/ano. 

Posteriormente, será apresentado um futuro RECAPE, que à data se prevê que venha a ser 
submetido no final de 2019, antes da conclusão dos cinco anos da Fase Inicial, e que conterá o 
Plano de Lavra em projeto de execução, para a Fase Definitiva, a iniciar no depósito mineral da 
Pedrada (anos 6 a 30), seguindo-se o depósito mineral de Reboredo-Apriscos (anos 31 a 49) e 
terminando com a exploração do depósito mineral da Carvalhosa (anos 50 a 58), tal como 
aprovado em sede de AIA. 

Nos termos do Artigo 21º do referido diploma legal, a entidade responsável pela decisão sobre a 
conformidade ambiental do projeto de execução em análise neste RECAPE é a APA.  

A estrutura e o conteúdo do RECAPE obedecem ao disposto na Portaria n.º 399/2015, de 5 de 
novembro, com as adaptações necessárias ao Projeto em causa. 
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2 ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AIA 

Em 2008, a MTI celebrou com o Estado Português, um Contrato de Prospeção e Pesquisa de 
depósitos minerais de ferro no concelho de Torre de Moncorvo e posteriormente, em 13 de 
novembro de 2012, a MTI celebrou um Contrato de Exploração Experimental de Depósitos de 
Minério de Ferro, número de cadastro MN/PP/002/08, com a denominação Moncorvo. Este 
contrato atribuiu à MTI a autorização para, em 4 anos, definir a viabilidade técnico-económica da 
exploração (Desenvolvimento do Projeto), e efetuar os estudos de Pré Viabilidade do projeto, 
incluindo o Estudo de Impacte Ambiental, que inclui o Estudo de Impacte Social e todos os 
trabalhos de prospeção, investigação, avaliação e validação de reservas minerais 

Os projetos públicos e privados passíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente estão 
sujeitos a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o regime 
jurídico de AIA (alínea b do número 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro e respetivas alterações). 

A proposta de projeto desenvolvido e objeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA), resultou da 
evolução técnica e concetual das soluções de projeto desenvolvidas anteriormente. 

A MTI submeteu à Agência Portuguesa do Ambiente, APA, em setembro de 2010, um Pedido de 
Definição do Âmbito, PDA, que correspondia ao desenvolvimento do projeto previsto nesse 
período e considerando que correspondia a uma fase preliminar e facultativa do procedimento 
de AIA. A Comissão de Avaliação considerou, no seu parecer que as deficiências encontradas não 
permitiam uma correta identificação, análise e seleção das vertentes ambientais significativas 
que seriam afetadas pelo projeto e sobre as quais o EIA deveria incidir. Considerando o estatuto 
facultativo do PDA, a MTI decidiu não apresentar uma nova PDA para esta fase de 
desenvolvimento do projeto, no entanto as lacunas identificadas, foram tidas em muito boa conta 
no desenvolvimento subsequente do projeto e do respetivo EIA. 

O Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Reativação das Minas de Ferro de Moncorvo 
submetido em junho 2015, teve como antecedente um EIA com a mesma designação, submetido 
a avaliação em junho de 2014, que mereceu uma pronúncia de desconformidade. Assim, 
submeteu-se a processo de AIA um EIA, desenvolvido sobre três Alternativas de Projeto, que 
tinham como base, soluções que procuravam ultrapassar as lacunas identificadas no anterior 
processo de avaliação e de acordo com as recomendações apontadas. 

O Projeto foi submetido a AIA através do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 
reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, incluindo o Estudo de Pré-viabilidade, procurando 
identificar e avaliar os impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente e a socio 
economia da área onde se pretende reativar a exploração de uma jazida mineira.  

O EIA foi posteriormente objeto de consulta pública, culminando o procedimento de AIA com a 
emissão de uma declaração (designada por Declaração de Impacte Ambiental – DIA) favorável, 
com condicionantes, ao desenvolvimento do Projeto.  
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Com a aprovação do EIA em 19 de novembro de 2015, e a aprovação do Estudo de Pré Viabilidade 
e Relatório Final da fase de exploração experimental, em março de 2016, foi aprovado o Contrato 
Definitivo de Exploração da Concessão C-136 Moncorvo, para a exploração de depósitos de 
minerais de ferro e minerais associados, assinado em 30 de novembro de 2016. 

Uma vez que o Projeto avaliado no EIA estava desenvolvido ao nível de estudo prévio, não se 
tinham finalizado todos os níveis de pormenorização e de conceção do projeto a desenvolver, 
que deveriam ser objeto de um mais completo nível de definição, procedeu-se à elaboração do 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), que agora se submete 
a avaliação. Com a conclusão do desenvolvimento do projeto de execução da obra a realizar, que 
contém todos os pormenores de detalhe, que permitirão proceder à construção da obra, podem 
ser avaliados todos os impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente e a socio 
economia da área onde se pretende reativar a exploração de uma jazida mineira, e verificar se as 
condicionantes impostas pela DIA ao desenvolvimento do Projeto estão cabalmente integradas. 
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3 ÂMBITO, OBJETIVOS E PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO RECAPE 

O âmbito do presente RECAPE abrange todos os aspetos considerados necessários para a 
verificação da conformidade do Projeto de Execução da Fase Inicial do Projeto de reativação das 
minas de ferro de Moncorvo, com a Declaração de Impacte Ambiental, emitida em fase de Estudo 
Prévio. Neste contexto, o relatório que se apresenta contém a descrição do projeto de execução 
e a análise do cumprimento das condições estabelecidas pela DIA para análise pela Autoridade 
de AIA e a emissão da correspondente Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (DCAPE).  

A estrutura e conteúdo do presente RECAPE, foram definidos de acordo com o estabelecido no 
módulo X.ii do Anexo II da Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro.  

Com o desenvolvimento deste Projeto de Execução do Plano de Lavra, a MTI pretende instruir o 
pedido de licenciamento da exploração dos depósitos de ferro, para a Fase Inicial da exploração, 
a decorrer no depósito Eluvial da Mua, situada no concelho de Torre de Moncorvo, Distrito de 
Bragança, junto da Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE), nos termos do n.º1 do artigo 
16.º e do n.º 2 do artigo 20.º do decreto-lei n.º 88/90, de 16 de março, e ao abrigo do clausulado 
do Contrato de Exploração da concessão C-136 Moncorvo, para a exploração de Depósitos 
Minerais de Ferro e minerais associados, de 30 de novembro de 2015. 

A MTI cumpriu todas as suas obrigações contratuais, realizando os trabalhos e os investimentos 
previstos e os necessários à consolidação do projeto de exploração, demonstrando-o exequível, 
inteiramente vocacionado para a exportação e de grande relevância para a economia regional e 
nacional. Com este projeto pretende-se produzir agregados de alta densidade e concentrado de 
ferro, ambos os produtos maioritariamente para exportação. 

Prevê-se que a Fase Inicial de Exploração venha a ter início durante o segundo semestre de 2018 
de acordo com o Plano de Trabalhos para 2018, submetido à apreciação da DGEG. Para a 
determinação da calendarização e dos custos de investimento, apesar do nível de 
desenvolvimento do projeto ser simplificado, consideraram-se genericamente as seguintes áreas 
de intervenção: 
 

A. Licenciamento:  
• Elaboração dos trabalhos constantes na DIA: maio de 2017 a maio de 2018 
• Submissão do processo de licenciamento: maio de 2018 

B. Início da Exploração: a partir da emissão do DCAPE 
• Preparação do local e infraestrutura; 
• Aquisição de equipamento mineiro: 
• Aquisição de equipamento de beneficiação; 
• Equipamento de carregamento; 

No que respeita ao início da exploração, foi tida em conta, a condicionante da DIA, que estabelece 
que o início de exploração de cada depósito mineiro não pode ocorrer nos períodos de dezembro 
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a fevereiro, e de 15 de março e 30 de junho. A esta condicionante acresce uma outra medida de 
minimização, constante na DIA (Medidas de minimização /Potenciação /Compensação, Fase 
Prévia à execução da obra, medida 15), que limita a disponibilidade temporal para efetuar a 
desmatação das áreas a intervencionar, ao período entre 31 de agosto e 30 de novembro. 

O desenvolvimento destes trabalhos tem como objetivo a obtenção de um volume de informação 
e conclusões que constituam a base de trabalho para as tomadas de decisão que sustentam a 
evolução do projeto na fase de exploração. O desenvolvimento destes trabalhos teve como 
referência estrutural, os Condicionamentos identificados na Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA), planos, custos e procedimentos de projetos similares, implementados internacionalmente, 
necessariamente adaptados aos condicionalismos regulamentares e às realidades sociais, 
económicas e ambientais de Portugal. 

Posteriormente, será apresentado o Plano de Lavra em projeto de execução, para a Fase 
Definitiva, a iniciar no depósito mineral da Pedrada (anos 6 a 30), seguindo-se o depósito mineral 
de Reboredo-Apriscos (anos 31 a 49) e terminando com a exploração do depósito mineral da 
Carvalhosa (anos 50 a 58), tal como aprovado em sede de AIA. 

Esta solução de faseamento de Projeto, permite a posterior incorporação na Fase Definitiva de 
procedimentos e soluções tecnologicamente mais evoluídas, dentro dos critérios ambientais 
obrigatórios, resultando numa solução técnica, económica, ambiental e paisagisticamente mais 
compatível 

De acordo com este Plano de Lavra em fase de Projeto de Execução, estão previstos trabalhos de 
instalação entre o ano 1 e 5 (Fase Inicial), com exploração da zona das cascalheiras da Mua (jazigo 
eluvial). O enchimento dos vazios de escavação com resíduos será monitorizado durante a vida 
útil da mina e durante um período suficiente (no mínimo de 2 anos) para garantir a qualidade 
ambiental do meio envolvente, de acordo com o tipo de resíduos a depositar e com as indicações 
das entidades da tutela. 
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4 ENQUADRAMENTO DO PROJETO de execução DA FASE INICIAL NO 
PROJETO GLOBAL 

O Projeto de Execução da Fase Inicial que agora se apresenta, constitui uma das peças instrutórias 
do processo de licenciamento da reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, consistindo num 
documento abrangente, que visa estabelecer e apresentar as principais soluções para o 
aproveitamento eficiente do recurso mineral, a localização, os cenários de execução e a 
estimativa de custos associados, naquela que será, de acordo com a estratégia de 
desenvolvimento do projeto aprovada, a fase de arranque. Na atual fase de desenvolvimento, o 
Plano de Lavra, agora desenvolvido ao nível de Projeto de Execução, disponibiliza a informação 
necessária às tomadas de decisões de carácter geral e ao desenvolvimento dos trabalhos de 
extração e beneficiação, que permita que os trabalhos decorram de acordo com as boas práticas 
mineiras, dentro de rigorosos critérios de segurança e gestão de resíduos e dentro da 
compatibilidade ambiental definida para a Fase Inicial na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
bem como prevenindo as condições necessárias para a implementação do futuro Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

4.1 OS DEPÓSITOS DE MINÉRIO DE FERRO DE MONCORVO 

O Jazigo de Ferro de Moncorvo encontra-se localizado na zona NW do Maciço Hespérico 
Hercínico Peninsular e enquadra-se na Zona Centro Ibérica (ZCI). 

 

Jazigo de Ferro de Moncorvo                    Fonte: LNEG, 2010 (escala gráfica). 

Figura 1 - Esquema Tectono Estratigráfico de Portugal Continental 

A ZCI é maioritariamente constituída pelas formações metassedimentares de idade proterozoica 
e paleozoica e também por granitos intrusivos hercínicos, englobando a Zona de Galiza 
Trás-os-Montes, que se estende desde a Galiza até à proximidade da cidade de Bragança, na qual 
se destacam sequências alóctones carreadas sobre as formações subjacentes.  
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De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 11-C (Torre de Moncorvo) 
e folha 11-D (Carviçais), o Jazigo de Ferro de Moncorvo encontra-se em formações quartzíticas 
pertencentes ao Ordovícico (Arenigiano) que constituem os “Quartzitos do Armoricano”. 

A Formação Quartzítica é constituída por bancadas decimétricas e métricas de quartzitos 
compactos brancos, cinzentos ou rosados (ferruginosos), por vezes, amarelados ou acinzentados 
impuros, alternando com xistos pelíticos cinzentos, cinzento escuros ou mesmo negros, com 
espessuras milimétricas até às dezenas de metros. Alguns níveis de quartzitos possuem variações 
laterais de fácies com abundantes níveis de ferro, chegando a constituir importantes 
concentrações de hematite e magnetite que constituem o Jazigo de Ferro de Moncorvo. Para o 
topo, as bancadas quartzíticas desaparecem e os xistos pelíticos tornam-se mais quartzosos, 
ficando a formação mais homogénea, psamítica ou formada por uma alternância siltito/pelito ou 
psamito/pelito que dá passagem à Formação Xistenta superior. 

Na área de concessão da MTI, ocorrem outras formações geológicas que não apresentam 
qualquer interesse como recurso mineral para o Ferro. São formações que pertencem aos 
metassedimentos do Paleozóico e aos granitóides. São ainda de assinalar na envolvente dos níveis 
de quartzito que constituem o Jazigo de Ferro de Moncorvo os extensos depósitos de vertente 
com ferro que cobrem as vertentes do cabeço da Mua e da serra do Reboredo. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS JAZIDAS 

Os primeiros trabalhos de prospeção e pesquisa sistemática realizados na região de Moncorvo 
com o intuito de caracterizar o Jazigo de Ferro de Moncorvo remontam a 1963. Esses trabalhos 
incluíram a realização de sanjas, galerias, poços e sondagens e uma cartografia geológica à escala 
1:10 000 acompanhada de perfis geológicos, onde foram identificadas as formações portadoras 
da mineralização em ferro. 

Na década de 70 do século XX, os Serviços Geológicos de Portugal realizaram uma campanha 
pormenorizada de prospeção e pesquisa com levantamentos de campo, sondagens, amostragem 
e geofísica. Foi produzida cartografia à escala 1:5 000, elaborados novos perfis geológicos, 
realizados cálculos de reservas e análise de teores e suscetibilidade magnética. Esses trabalhos 
incluíram uma caracterização exaustiva da geologia local e da estrutura geológica. Em 1978, a 
empresa Bergbau PFS realizou um estudo de pré viabilidade para as empresas Ferrominas, E. P. 
e Companhia Mineira de Moncorvo. Esse estudo envolveu, entre outros, o tratamento dos dados 
existentes e o aprofundamento do conhecimento geológico através da realização de mais 
sondagens. Foram produzidos novos perfis geológicos, existindo atualmente um conjunto de 
informação que permite conhecer a estrutura geológica local.  

O Jazigo de Ferro de Moncorvo é formado por várias massas mineralizadas que afloram no flanco 
norte do anticlinal Carviçais-Larinho (massa de Mua) e no flanco sul da mesma estrutura (massas 
de Reboredo/Apriscos, Pedrada e Carvalhosa). De acordo com os diversos estudos já realizados, 
o Jazigo de Ferro de Moncorvo é constituído por alternâncias de quartzitos com ferro e xistos 
sericíticos. O jazigo é de origem sedimentar, formado em ambiente de águas pouco profundas 
com variações na intensidade das correntes e com posterior recristalização metamórfica. 
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Apresenta semelhanças com os jazigos de ferro pré-Câmbricos do tipo Itabirito (também 
designado por “Banded Iron Formation” – BIF) e com os depósitos oolíticos de ferro do 
Fanerozoico. A componente detrítica é mais significativa, embora se possam também observar 
ocorrências de ferro oolítico. O minério apresenta uma significativa variação no conteúdo em 
ferro que varia entre 10 a 60 %. 

Os níveis de ferro ocorrem na crista da serra de Reboredo e no cabeço da Mua, e apresentam 
intercalações de quartzitos e xistos que se encontram dobrados e metamorfizados. A estrutura é 
relativamente complexa devido aos dobramentos e famílias de falhas que afetaram a região e 
que podem ser observados nos perfis geológicos do jazigo.  

O jazigo é dividido em quatro grandes massas de minério de ferro, separadas por falhas: Mua, 
Carvalhosa, Pedrada e Reboredo/Apriscos, encontrando-se instalado no flanco Norte do 
sinclinório de Moncorvo que constitui a serra do Reboredo, com exceção do cabeço da Mua que 
faz parte de um segundo sinclinal, localizado imediatamente a Norte. 

4.3 MINERALIZAÇÃO 

A caracterização mineralógica de amostras de minério de ferro procedente dos jazigos de ferro 
de Moncorvo foi efetuada com recurso a vários laboratórios de referência, apresentando-se aqui, 
parcialmente, os seus resultados. Esta caraterização consiste na identificação mineralógica do 
minério e da sua ganga, em lâmina delgada polida e seção polida e na elaboração de um painel 
fotomicrográfico para exibição dos principais aspetos texturais do minério de ferro. 

A MTI promoveu a elaboração de Estudos de caracterização mineralógica e textural de amostras 
de minério de ferro. Estes estudos de caracterização foram realizados a partir de análises 
petrográficas, sob luz transmitida e refletida, visando os seguintes tópicos: 

• Composição mineralógica (minerais metálicos e minerais de ganga, com ênfase em 
minerais portadores de P2O5); 

• Tipos morfológicos dos óxidos/hidróxidos de ferro; 
• Tamanho dos grãos de óxidos/hidróxidos de ferro, quartzo e outros; 
• Química calculada a partir da mineralogia 

Sob luz Transmitida - Os principais minerais identificados foram:  

• Quartzo, moscovite/sericite/talco, anfibólios, wavellite, com traços de granada, lazulite, 
caulinite, feldspatos, clorite, rara apatite e raríssima turmalina, carbonatos, 
rutilo/anatásio, biotite e zircão. Estes minerais variam em proporção volumétrica de 
acordo com a amostra estudada.  

Sob Luz refletida - Os minerais opacos identificados foram: 



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 28 de 216 

• Hematite, magnetite, goethite, traço de manganês, raro agregado limonítico e raríssima 
cromite, pirite e ilmenite, com proporção volumétrica variável de acordo com amostra 
estudada.  

Os grãos de hematite são predominantemente do tipo lobular, granular e lamelar, em menor 
proporção, microcristalina. A magnetite ocorre em grãos sub-édricos a anédricos, por vezes 
compacta (sem martitização) e/ou em diversos estágios de martitização (com restos de 
magnetite). A martite, sub-édrica a anédrica com textura em malha triangular preservada. Os 
agregados limoníticos e/ou argilo-minerais arrastam impurezas como fósforo e alumina.  

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados de análises químicas realizadas em amostras de 
minério bruto (ROM), provenientes das jazidas da Mua, Carvalhosa, Pedrada e Reboredo-
Apriscos: 

FRB-MONC 
Análise Química do ROM (%) 

Al2O3 CaO Fe MgO Mn P SiO2 TiO2 LOI FeO 

DBD001 8,25 0,05 27,2 0,05 0,01 0,36 48,0 0,47 4,37 0,49 

DBD002 5,54 0,06 41,9 0,11 0,02 0,52 31,3 0,29 2,26 0,59 

DBD003 5,16 0,13 40,0 0,07 0,09 0,44 35,5 0,26 1,32 0,96 

DBD004 5,74 0,13 38,6 0,08 0,14 0,72 34,9 0,31 2,40 0,81 

DBD006 3,90 0,11 45,4 0,02 0,10 0,57 30,0 0,15 1,23 < 0,27 

DBD007 4,51 0,06 40,7 0,06 0,01 0,63 35,0 0,19 1,18 0,45 

DBD008 4,36 0,01 41,2 0,03 0,05 0,16 35,6 0,20 1,12 0,75 

DBD009 5,06 0,12 41,3 0,08 0,04 0,69 33,0 0,24 1,45 0,38 

DBD010 5,35 0,08 41,2 0,05 0,03 0,46 33,5 0,27 1,34 0,53 

DBD011 6,21 0,10 43,0 0,12 0,04 0,66 29,5 0,31 1,34 0,49 

DBD012 3,81 0,08 47,8 0,05 0,02 0,27 26,4 0,15 0,99 0,45 

DBD013 3,02 0,07 50,4 0,05 0,02 0,31 23,1 0,25 1,21 3,99 

DBD014 4,35 0,10 43,4 0,08 0,04 0,60 30,9 0,26 1,38 3,50 

DBD015 4,57 0,10 45,1 0,06 0,02 0,51 28,5 0,19 1,51 1,23 

DBD016 3,83 0,17 46,8 0,08 0,03 0,74 26,0 0,16 1,60 0,71 

Média 4,91 0,09 42,3 0,06 0,04 0,51 32,1 0,25 1,65 1,03 

As amostras assinaladas a verde representam o Eluvial da Mua 
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• Da análise dos resultados destaca-se o seguinte: O ferro é o elemento químico 
predominante, com um valor médio de 42,3% e, uma dispersão de concentrações 
reduzida; 

• Como seria de esperar, atendendo à mineralogia das formações, o ferro é seguido pela 
sílica, com teor médio de 32,1% e dispersão de concentrações igualmente reduzida e, 
pelo alumínio, ainda que com teores que não excedem os 8,3%; 

• Com teores médios compreendidos entre 0,2% e 1,1% surgem o TiO2, P e FeO; 
• Com teores médios inferiores a 0,1% surgem as alcalinoterrosos CaO, MgO e ainda o Mn; 
• O carácter inversamente proporcional entre os teores de Fe e de sílica (SiO2) encontra-

se muito bem marcado, com um coeficiente de correlação linear = -0,98; 
• Os coeficientes de correlação Al2O3/SiO2 e Al2O3/Fe são, respetivamente de, r = 0,82 e 

–0,90.  

4.4 O DEPÓSITO ELUVIAL DA MUA 

O depósito Eluvial da Mua apresenta uma espessura média entre os 4 a 5 m, mas que, 
pontualmente, poderá atingir cerca de 20 m. Na Figura seguinte apresenta-se um perfil onde 
se representa a zona do jazigo eluvial (“vulgo” cascalheira) existente na Mua, bem como uma 
fotografia ilustrativa. 

A paragénese mineral que constitui o depósito Eluvial da Mua é constituída por especularite, 
martite, magnetite, goethite, pirite, quartzo, sericite, moscovite, biotite, clorite, lazulite, 
zircão, turmalina, calcite e andaluzite. 

Os depósitos Eluviais da Mua são constituídos em cerca de 70% por hematite especularítica. 
Trata-se de um minério extremamente fino com tamanho do grão da ordem de 0,05 mm que 
forma agregada de aproximadamente 0,09 mm. 



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 30 de 216 

 
Figura 2 - Perfil geológico com a localização do jazigo eluvial da Mua. Fonte: MTI 

 

Figura 3 - Fotografia do depósito Eluvial da Mua 

Tendo em vista a caracterização química do Jazigo de Ferro de Moncorvo foram realizadas 
análises químicas sobre os testemunhos das sondagens. Essas análises foram realizadas, 
essencialmente, com o intuito de avaliar as concentrações de ferro e de fósforo, existindo 
resultados de Fe, P, FeO, Fe2O3 e SiO2. A MTI realizou, em amostras de sondagens da Mua, análises 
químicas para mais elementos: Fe, P, SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, TiO2, MgO, Cr2O3, Mn, Sr, V, As, Ba, 
CaO, Cl, Co e Cu. De referir que a amostragem realizada a essas sondagens serviu também para a 
realização dos ensaios petrográficos, mineralógicos e de caracterização dos minérios executados 
nos laboratórios da SGS (Cornualha, Inglaterra) em 2014. 
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Em termos médios, nas amostras do minério Eluvial da Mua, as concentrações de ferro (na forma 
de Fe2O3) são da ordem dos 50 %. Os resultados mais baixos em ferro encontram-se nas 
formações não mineralizadas (xistos e quartzitos sem ferro). O ferro ocorre maioritariamente na 
forma de Fe2O3, sendo as concentrações em FeO relativamente baixas (inferiores a 21 %, com 
predomínio dos valores inferiores a 1 %). O fósforo ocorre em concentrações inferiores a 0,5 %, 
com valores médios na ordem dos 0,12 %. Para os restantes elementos é possível constatar que 
as concentrações de SiO2 e Al2O3 possuem uma relação inversamente proporcional à 
concentração de ferro, como seria de esperar neste tipo de mineralização. De facto, os valores 
mais elevados em SiO2 e Al2O3 estão associados às litologias sem mineralização (xistos e quartzitos 
sem ferro). Na figura seguinte, apresenta-se o resultado da análise geoquímica às amostras 
recolhidas no depósito Eluvial da Mua. Estas análises foram efetuadas na SGS UK. 

 

Quadro 3 - Composição geoquímica média das amostras do Eluvial da Mua, SGS UK 

o cálculo das reservas provadas e prováveis foi feito a partir dos recursos medidos e indicados e 
provados e prováveis, e para a sua quantificação foi utilizado o método de modulação geológica, 
de acordo com os critérios JORC 2012, elaborada pela GEOVIA e Behre Dolbear para a MTI em 
2014, e para fins de previsão de extração/desmonte, devido a vários tipos de constrangimentos 
de ordem ambiental, paisagística ou técnica, considerou-se que apenas uma parte dos “recursos 
provados e prováveis” serão classificados como reservas e assim objeto de exploração: 
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RECURSOS Método de modulação geológica, de acordo com os critérios JORC. Avaliação GEOVIA 2014 

Depósito Provados Mtons Indicados Inferidos Medidos+Indicados 

Mua Eluvial 7.457.000   7.457.000 

Quadro 4 - RECURSOS Método de modulação geológica, de acordo com os critérios JORC. Avaliação 
GEOVIA 2014 

O projeto prevê um faseamento de exploração evolutiva, iniciando-se no Depósito Eluvial 
(cascalheiras) da Mua e desenvolvendo-se posteriormente nas jazidas da encosta Sul da serra do 
Reboredo, de acordo com os seguintes critérios: 

• O processo de desmonte e beneficiação simplificado do minério eluvial da Mua requer 
infraestruturas e equipamentos de menor complexidade e investimento e mão-de-obra 
menos experiente, o que permite iniciar os trabalhos de exploração com uma 
antecipação de pelo menos quatro a cinco anos sobre uma opção de início de exploração 
em qualquer um dos outros depósitos de minério. Implantação da lavaria definitiva 
próximo da primeira área de exploração definitiva (Pedrada), a iniciar no final da Fase 
Inicial. 

• Manter sempre apenas uma frente de trabalho ativa e iniciar a sua recuperação 
ambiental e paisagística, sempre que a exploração termina num depósito e passa para o 
seguinte. 

4.5 CICLO DE PRODUÇÃO DA EXPLORAÇÃO NA FASE INICIAL 

Durante a atual Fase Inicial, ou seja, nos primeiros cinco anos de exploração, o projeto prevê 
a montagem de uma unidade de beneficiação, com britagem e crivagem, a instalar numa 
pedreira vizinha que será alimentada pelo material desmontado na cascalheira da Mua (jazigo 
ou depósito Eluvial da Mua). 

As características de densidade, granulometria e composição química do concentrado de 
ferro a produzir, conferem-lhe características necessárias para a produção: 

• Inerte Denso (HDA): Minério objeto de beneficiação primária para posterior utilização 
como inerte denso para betões em obras hidráulicas. Com granulometrias variáveis, 
resulta de um processo de britagem e moagem, prevendo-se de acordo com a 
procura e mercado que corresponda a 100% da produção na Fase Inicial. 

Prevêem-se as seguintes produções anuais máximas, em toneladas e metros cúbicos: 
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Quadro 5 - Programa de Produção Máxima Anual 

No quadro seguinte apresentam-se as principais fases do ciclo de produção da mina. 

FASES DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 

Desmatação 
e decapagem 

Estas operações têm como objetivo 
remover o coberto vegetal e terras de 
cobertura existentes, e serão realizadas 
em função das necessidades nas áreas a 
escavar ou de instalação de equipamentos 
ou anexos mineiros. 

Os recursos a utilizar para executar os 
trabalhos de desmatação e de decapagem 
são bulldozers, escavadoras giratórias e pás 
carregadoras que trabalham em conjunto 
com dumpers. 

Desmonte 
O desmonte da rocha tem como objetivo 
a sua desagregação do maciço rochoso, de 
modo a permitir o seu transporte. 

O desmonte do minério de ferro e do estéril 
que se encontre desagregado será removido 
com recurso a escavadora. 

Remoção 

A remoção tem como objetivo retirar o 
material da frente e transportá-lo até ao 
britador primário. 

Na remoção serão utilizadas escavadoras 
giratórias ou frontais (front shovel) que 
trabalham em conjunto com dumpers, 
podendo também ser utilizados camiões, 
numa fase inicial, sobretudo no desmonte 
na zona das cascalheiras. 

Tratamento 

O material desmontado nas áreas de 
escavação do depósito Eluvial da Mua, 
será transportado até à unidade de 
beneficiação, onde será sujeito a britagem 
e crivagem que irá separar o minério em 
diversas granulometrias em função das 

Será instalada uma linha de britagem 
primária que irá incluir processos de 
fragmentação secundária e terciária, bem 
como processos de separação que irão 
permitir a concentração do ferro e a sua 
separação por granulometrias. 

1 880 000 792 000 88 000 704 000 563 200 668 800 35 200 123 200
2 1 100 000 990 000 110 000 880 000 704 000 836 000 44 000 154 000
3 1 320 000 1 188 000 132 000 1 056 000 844 800 1 003 200 52 800 184 800
4 1 540 000 1 386 000 154 000 1 232 000 985 600 1 170 400 61 600 215 600
5 1 760 000 1 584 000 176 000 1 408 000 1 126 400 1 337 600 70 400 246 400

Total 5 anos 6 600 000 6 000 000 660 000 5 280 000 4 224 000 5 016 000 264 000 924 000

1 231 579 208 421 40 000 185 263 148 211 176 000 16 000 56 000
2 289 474 260 526 50 000 231 579 185 263 220 000 20 000 70 000
3 347 368 312 632 60 000 277 895 222 316 264 000 24 000 84 000
4 405 263 364 737 70 000 324 211 259 368 308 000 28 000 98 000
5 463 158 416 842 80 000 370 526 296 421 352 000 32 000 112 000

Total 5 anos 1736842 1563158 300000 1389474 1111579 1320000 120000 420000

Minério ROM Estéril 10%

Minério antes 

da britagem e 

crivagem

HDA Inertes de 

alta densidade 

>45% Fe - 80%

Total de 

minério de 

ferro

Rejeitados 5%
Estéreis e 

rejeitados

PRODUÇÃO ANUAL - Eluvial da Mua

PROGRAMA DE PRODUÇÃO MÁXIMA ANUAL - TONELADAS/ANO

Rejeitados 5%
Estéreis e 

rejeitados

PROGRAMA DE PRODUÇÃO MÁXIMA ANUAL - m3/ANO

ANO Excavação total Minério ROM Estéril 10%

Minério antes 

da britagem e 

crivagem

HDA Inertes de 

alta densidade 

>45% Fe - 80%

Total de 

minério de 

ferro

ANO Excavação total
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FASES DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 

necessidades do mercado e das 
características do minério. 

Quadro 6 - principais fases do ciclo de produção da mina 

De referir que na fase inicial, em que serão exploradas as cascalheiras da Mua (cinco primeiros 
anos de exploração), o ciclo de produção será efetuado sem o recurso a explosivos e carregado 
por escavadora giratória em camiões para ser transportado até à unidade de beneficiação a 
localizar na pedreira de granito, localizada a Oeste da zona da Mua. Esta instalação de tratamento 
temporária tem como objetivo fazer uma beneficiação primária do minério, resultando agregados 
de alta densidade.  

A produção será transacionada à boca da mina ou será expedida da zona da beneficiação, em 
camiões de 25 toneladas até ao terminal ferroviário do Pocinho, terminal fluvial de Lamego – 
Régua, ou diretamente para o terminal de graneis sólidos do porto de Leixões, ou para outros 
destinos que se apresentem. 

4.6 PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL DO PROJETO 

A MTI propõe-se desenvolver e estruturar todo o processo produtivo subordinado ao princípio 
da ecoeficiência, ou seja, "produzir mais e melhor com menos". Através de ações, programas e 
metas para cada área da produção, a MTI irá canalizar esforços para que a exploração das Minas 
de Ferro de Moncorvo se torne um modelo de eficiência, visão de futuro e sustentabilidade. Estes 
esforços incluirão: 

• Cumprimento dos regulamentos, normas e recomendações ambientais; 
• Minimização dos impactes ambiental e paisagístico; 
• Utilização racional da água; 
• Controle rígido da emissão de partículas, ruído e vibrações; 
• Utilização de equipamentos industriais e sistemas de transporte com o mínimo impacte 

ambiental; 
• Estudos para o aproveitamento integral dos recursos, incluindo os subprodutos e 

rejeitados. 

O projeto de exploração de ferro de Moncorvo será implementado integrando princípios de 
desenvolvimento sustentável nos processos de tomada de decisão e integrará todas as 
recomendações que resultaram da Declaração de Impacte Ambiental emitida pelas autoridades 
competentes. Assim, e para além daquilo que decorre das boas práticas nacionais e 
internacionais, da legislação em vigor para os projetos de exploração mineira e das 
recomendações e standards internacionais, nomeadamente do ICMM, IFC e Princípios do 
Equador, a MTI assume e está empenhada em: 
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• Contribuir para o desenvolvimento social, económico e institucional das regiões onde 
desenvolve a sua atividade e promover relações transparentes com as comunidades das 
regiões onde o projeto se desenvolve, suportadas por ações regulares de comunicação; 

• Implementar processos de melhoria contínua de desempenho ambiental e nas áreas da 
saúde e segurança; 

• Contribuir para a preservação da biodiversidade nas regiões onde o projeto se 
desenvolve; 

• Facilitar e promover princípios de responsabilidade na utilização, reutilização e 
reciclagem dos seus produtos. 

Para assegurar uma relação edificante com as comunidades estabelecidas no interior e na 
envolvente próxima da área concessionada, a MTI garante a criação de um fundo local de 
desenvolvimento, indexado à fórmula de cálculo dos royalties, correspondente a 0,5% do valor à 
boca da mina, e desenvolverá normas para: 

• Prevenir e minimizar os impactes adversos das operações e atividades mineiras na 
vizinhança das áreas intervencionadas; 

• Mitigar os impactos sociais negativos sobre as comunidades induzidos pela utilização de 
mão-de-obra contratada para o desenvolvimento de trabalhos temporários; 

• Definir mecanismos para a atribuição de indemnizações justas e razoáveis por eventuais 
danos sobre colheitas, árvores ou estruturas construídas; 

• Permitir aos titulares dos direitos de superfície e proprietários a utilização de terrenos e 
acessos dentro da área concessionada, desde que essa utilização e acessos não sejam 
inseguros nem interfiram com as operações mineiras; 

• Recuperar paisagisticamente e reconverter para novos usos as áreas que forem afetadas 
pelas operações mineiras. 
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5 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

5.1 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 Definição do Projeto, categoria e fase de desenvolvimento 

Considerando que, tal como foi aprovado, o Projeto se desenvolve em duas Fases distintas, Fase 
Inicial e Fase Definitiva, e considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos 
de atividade, decorrendo numa localização diferente, e até física e visualmente distante (cerca 
de 4 Km), da localização da área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente 
Projeto de Execução refere-se apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), 
tendo em conta as diferenças temporais e físicas com a localização das áreas de exploração 
seguintes e as diferenças nos métodos de extração e beneficiação previstos.  

Desde o início do Projeto que se adotou a opção de manter sempre apenas uma frente de 
trabalho ativa e iniciar a sua recuperação ambiental e paisagística, sempre que a exploração 
termina num depósito e passa para o seguinte. Esta opção sequencial de exploração, resulta 
numa minimização da área intervencionada num dado momento, permitindo uma otimização de 
projeto, da qual resultam óbvias vantagens económicas e ambientais, nomeadamente uma 
menor área intervencionada num dado momento e a utilização de estéreis e rejeitados de uma 
frente de exploração no processo de recuperação ambiental e paisagística da frente de trabalho 
anterior, por utilização no preenchimento dos vazios de exploração. 

Esta solução de Projeto, permite a posterior incorporação na Fase Definitiva de procedimentos e 
soluções tecnologicamente mais evoluídas, dentro dos critérios ambientais obrigatórios, 
resultando numa solução técnica, económica, ambiental e paisagisticamente mais compatível 

O projeto agora em análise, enquadra-se no regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, 
estabelecido no Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, atendendo à aplicabilidade do disposto no nº 18 
do Anexo I e no nº 2, alínea e) do Anexo II, dado o seu enquadramento nos limiares espaciais e 
volumétricos, aplicáveis a minas, fixados nos referidos anexos. 

Apesar de as alterações entretanto introduzidas no projeto, por consequência das condições de 
mercado, apenas considerarem a produção de inertes de alta densidade durante a fase inicial, e 
de este produto resultar de um processamento do minério a seco (britagem, crivagem e 
calibragem), a área prevista de exploração ocupa 25 hectares e a unidade de processamento do 
minério ultrapassa as 200.000 toneladas/ano. 

Este projeto, que se inclui na categoria “Indústria Extrativa” do tipo “Extração Superficial” é 
avaliado no presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) em 
fase de Projeto de Execução. 

Este Projeto corresponde a um Plano de Exploração e apenas incide sobre a exploração do 
depósito Eluvial da Mua, que corresponde à Fase Inicial do Projeto, sendo composto pelas 
seguintes peças técnicas: 
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• Plano de Lavra; 
• Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos; 
• Plano de Segurança e Saúde; 
• Plano de Desativação; 
• Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 
• Viabilidade económica; 
• Calendarização; 

O Plano de Lavra constitui o Projeto de Exploração, incluindo: a caracterização do depósito 
mineral, do método de exploração, das instalações anexas, dos processos de tratamento do 
minério ou mineralúrgicos, dos recursos humanos, dos equipamentos, do sistema de esgoto e 
drenagem, dos sistemas de abastecimento de energia e de combustível e do sistema de 
abastecimento de água, devendo ainda abordar aspetos relacionados com a segurança, saúde e 
ambiente. O Plano de Lavra deverá ainda conter a metodologia de gestão dos resíduos da 
atividade extrativa, incluindo a produção, valorização, reciclagem, tratamento, armazenagem e 
eliminação, tendo como objetivo minimizar os impactes ambientais negativos e os riscos de 
segurança.  

O Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos visa definir a metodologia de gestão dos resíduos 
resultantes da exploração e beneficiação do minério de ferro, incluindo o seu destino final, com 
o objetivo de minimizar os impactes ambientais negativos, dando cumprimento ao decreto lei n.º 
10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo decreto-lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro. 

O Plano de Segurança e Saúde constitui um auxiliar na gestão da segurança e saúde no trabalho 
da mina, e engloba uma análise de riscos com indicação das principais medidas de segurança a 
implementar para a sua minimização, bem como os planos de prevenção a adotar ao nível da 
sinalização e circulação, da proteção coletiva, da proteção individual, dos meios de emergência e 
de primeiros socorros, de acordo com o decreto-lei n.º 324/95, de 29 de novembro. Neste Plano 
é referida ainda a organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho e as características 
gerais das instalações sociais e de higiene a instalar. 

O Plano de Desativação apresenta as ações que serão necessárias levar a cabo para o 
encerramento da atividade industrial da mina e do abandono controlado do espaço. 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) define as atividades de reabilitação da 
mina, designadamente o enchimento e modelação dos terrenos intervencionados, e a estrutura 
verde a implantar, de modo a integrar paisagisticamente a área da mina na paisagem envolvente, 
durante e após os trabalhos de exploração. 

 Objetivos e necessidade do Projeto 

Uma análise permanente e pormenorizada de todas as variáveis envolvidas, permite à MTI aferir 
a exequibilidade técnica e económica do projeto, encontrando as soluções mais inovadoras e 
ambientalmente favoráveis no universo mineiro e sobretudo, desenvolvendo um projeto 
estruturado sobre a totalidade do ciclo produtivo do minério do ferro.  
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É neste contexto de aproveitamento dos recursos naturais e do sector industrial do minério de 
ferro, com enorme potencial de internacionalização, que surge a vontade de atuar em Portugal e 
numa das maiores minas de ferro da Europa, que se encontra inativa desde 1986. 

Assim a MTI definiu como objetivos: 

1. O desenvolvimento de um projeto concebido em função de critérios de sustentabilidade 
económica, social e ambiental. 

2. A viabilidade económica do projeto deverá ter em conta diversas opções de valorização, 
comercialização e mercado do minério de ferro, na totalidade do ciclo produtivo, como 
forma de enfrentar a volatilidade e inconsistência dos mercados, as alterações dos custos 
complementares e a redução dos custos associados à gestão de passivos ambientais. 

3. O desenvolvimento das opções técnicas do Plano de Exploração será determinado e 
condicionado pela aplicação das medidas económicas, sociais e ambientais, resultantes 
da análise e avaliação das conclusões dos estudos setoriais que o compõem. 

4. A valia global do projeto será validada pelas conclusões positivas de: 
• Viabilidade técnica e económica resultante da otimização do plano de exploração e 

valorização integral da produção; 
• Benefícios económicos e sociais para o país e a comunidade e a região em que se 

desenvolve; 
• Impactes ambientais aceitáveis, minimizáveis e compensáveis. 

Os recursos geológicos têm vindo a assumir, a nível mundial, uma importância estratégica 
crescente, tendo sido incluídos pelas Nações Unidas, em 2002, no Plano de Implementação da 
Agenda 21, no quadro da Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+10. 

A Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas considerou como relevante, em 
termos de análise durante o ciclo bianual 2010/11, o tema “Desenvolvimento Sustentável e a 
Indústria Extrativa”. 

A Comissão Europeia adotou, em 2008, a comunicação Iniciativa Matérias – Primas — Atender às 
Necessidades Críticas para Assegurar o Crescimento e o Emprego na Europa (IMP), que constituiu 
uma mudança de paradigma, com impacto positivo no setor extrativo. A Iniciativa Matérias – 
Primas, veio reconhecer a imprescindibilidade dos recursos minerais para a sociedade, para a 
competitividade, para o crescimento e para a geração de emprego na Europa, reconhecendo 
ainda a dependência da Europa relativamente ao exterior no que respeita ao fornecimento dos 
recursos minerais e a consequente necessidade de implementação de medidas capazes de 
assegurar um fornecimento seguro e sustentável. Esta Iniciativa foi reforçada com o teor da 
comunicação de 2 de fevereiro de 2011, “Fazer Face aos Desafios nos Mercados dos Produtos de 
Base e das Matérias – Primas”. 

Foram publicadas, em 2010, as “Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas 
atividades extrativas não energéticas em conformidade com os requisitos da Rede Natura 2000”, 
procurando articular as atividades da indústria extrativa com os valores naturais, evitando efeitos 
adversos sobre a vida selvagem e a natureza. 
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Tendo em vista a promoção dos investimentos na área das indústrias extrativas, a Comissão 
Europeia considerou de particular importância a definição de uma política nacional para os 
minerais, a fim de assegurar que estes recursos são explorados de forma economicamente viável 
e harmonizada com as outras políticas nacionais, com base nos princípios do desenvolvimento 
sustentável. Para estes objetivos concorre também a definição de uma política de ordenamento 
do território para os minerais, que inclua uma base de dados geológicos digital, uma metodologia 
transparente de identificação dos recursos minerais, estimativas a longo prazo da procura 
regional e local, bem como a identificação e preservação dos recursos minerais tendo em conta 
as outras utilizações do solo; e a criação de um procedimento de autorização de prospecção e 
extração de minerais que seja claro, compreensível, ofereça segurança e contribua para a 
simplificação do processo administrativo.  

Neste quadro, considerando o potencial dos recursos geológicos como fator de desenvolvimento 
económico, o Governo Português adotou a Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2012 de 
11 de setembro, Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos — Recursos Minerais (ENRG -
RM), que estabelece a exploração responsável dos recursos geológicos como um meio 
importante de desenvolvimento, que pode contribuir de modo relevante para o desempenho da 
economia nacional. 

A estruturação conceptual e os objetivos do Projeto de Reativação das minas de Ferro de 
Moncorvo, estão totalmente de acordo com os objetivos da Estratégia Nacional para os Recursos 
Geológicos — Recursos Minerais (ENRG -RM). 

Vale a pena realçar que a produção resultante deste projeto se destina quase integralmente à 
exportação, contribuindo assim, significativamente para o equilíbrio da balança de pagamentos 
nacional, na medida em que se trata de um projeto de produção nacional, em que os custos de 
produção ficam no país. 

 Antecedentes do Projeto 

Em 2011 a MTI, desenvolveu em Fase de Estudo Prévio, um projeto que correspondia a uma 
adaptação à situação e condicionalismos atuais, do projeto desenvolvido pela Ferrominas, EP, 
entre 1978 e 1980, para a exploração da mina de ferro de Moncorvo. Durante esse período, a 
Ferrominas EP, com a colaboração das consultoras internacionais Bergbau (1978) e do consórcio 
LKAB e Scandia Consulting (1980), desenvolveu um Estudo de Pré-viabilidade e um Estudo de 
Viabilidade e respetivos projetos de exploração ao nível de projeto de execução. O projeto de 
2011, baseava-se na conjugação de soluções experimentadas, iniciadas ou propostas em épocas 
precedentes de exploração destes jazigos, tendo associados naturalmente menores 
preocupações ambientais e maiores limitações técnicas e logísticas, reflexo das épocas a que se 
reportam. A localização da lavaria e a localização da barragem de rejeitados, implicava, uma 
incompatibilidade com o princípio assumido pela MTI, de, por razões de ordem ambiental, não 
utilização/afetação da área da sub-bacia hidrográfica do Sabor integrada na zona Norte da 
concessão. 
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O Estudo Prévio do Projeto realizado em 2014, foi desenvolvido pela MTI - Ferro de Moncorvo, 
SA, numa fase final de desenvolvimento do Projeto (2013/2014), resultando de uma abordagem 
inovadora na localização das infraestruturas, equipamentos e anexos mineiros, aproximando-os 
das áreas de desmonte, e afastando-os de áreas habitadas, reduzindo a área de influência à 
encosta Sul da Serra do Reboredo (sub-bacia hidrográfica do Douro). Foi também eliminada 
qualquer sobreposição das áreas de projeto com áreas ambiental ou paisagisticamente sensíveis, 
tais como a Mata de Reboredo e a Área de proteção do Alto Douro Vinhateiro.  

Esta solução considerava o previsível aumento da capacidade logística, nomeadamente no que 
respeita aos módulos concessionados. A solução de projeto de 2014, incorporava procedimentos 
e soluções tecnologicamente mais evoluídas e critérios ambientais obrigatórios, assentando 
numa localização da Lavaria definitiva, ambiental e paisagisticamente mais conveniente, na zona 
de Nogueirinha e Quintas de Corisco, tal como uma implantação de uma correia transportadora 
para o escoamento dos concentrados, num corredor na encosta Sul da serra do Reboredo 
originando um menor impacte, ao nível da paisagem, que a solução anterior. No entanto, esta 
abordagem não mereceu a aprovação em sede de AIA. 

Após uma avaliação crítica destas opções de projeto e uma exaustiva análise de compatibilidades 
entre o projeto e o EIA, entendeu-se desenvolver uma solução com um conjunto de alternativas, 
que conciliasse os aspetos positivos das análises anteriores, dando-lhe seguimento no 
desenvolvimento do Plano de Lavra. 

A solução de projeto de 2015 apresentada no Plano de Lavra, em Fase de Estudo Prévio, que 
acompanhou o processo de AIA do Estudo de Impacte Ambiental (EIA 2015), foi desenvolvida a 
partir dos princípios conceptuais que determinaram a solução de projeto desenvolvida em 2014, 
incorporando as recomendações e objeções resultantes do EIA anterior e o princípio de 
adequação do projeto à capacidade logística atual. Nessa solução de Projeto, foram 
desenvolvidas três alternativas de projeto, que previam um faseamento de exploração evolutiva, 
iniciando-se no Jazigo Eluvial (cascalheiras) da Mua, desenvolvendo-se posteriormente nas 
jazidas da encosta Sul da serra do Reboredo, de acordo com os seguintes critérios: 

• O processo de desmonte e beneficiação simplificado do minério eluvial da Mua requeria 
infraestruturas e equipamentos de menor complexidade e investimento e mão-de-obra 
menos experiente, o que permitiria iniciar os trabalhos de exploração com uma 
antecipação de pelo menos quatro a cinco anos sobre uma opção de início de exploração 
em qualquer um dos outros depósitos de minério. Nestes, o desmonte era considerado 
mais complexo, requerendo a utilização de explosivos e um processo de beneficiação que 
implicaria equipamentos e procedimentos tecnologicamente mais sofisticados, cujos 
prazos de entrega, montagem e teste, poderiam requerer quatro ou mais anos e que 
representariam um maior investimento inicial. Assim, todas as alternativas definidas 
tinham como fase inicial a exploração do depósito eluvial da Mua, durante os primeiros 
cinco anos de exploração; 
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• Implantação da lavaria definitiva próximo da primeira área com potencial mineiro a 
explorar a Sul da serra do Reboredo em cada alternativa, ou seja, junto à primeira área a 
explorar após o final da exploração do Jazigo Eluvial da Mua; 

• Adotar uma exploração sequencial dentro e entre áreas de exploração e iniciar a sua 
recuperação ambiental e paisagística, sempre que a exploração terminava num depósito 
e passava para o seguinte, resultando numa minimização da área intervencionada num 
dado momento. Esta opção sequencial de exploração apresentava vantagens 
económicas e ambientais, nomeadamente uma menor área intervencionada em cada 
momento e a utilização de estéreis e rejeitados de uma frente de exploração no processo 
de recuperação ambiental e paisagística da frente de trabalho anterior, por utilização no 
preenchimento dos vazios de exploração. 

O Projeto de 2015 foi submetido a procedimento de AIA em junho de 2015, através do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, incluindo o 
Estudo de Pré-viabilidade, procurando identificar e avaliar os impactes diretos e indiretos do 
Projeto sobre o ambiente e a socio economia da área onde se pretende reativar a exploração de 
uma jazida mineira. O EIA foi objeto de consulta pública, culminando o procedimento de AIA com 
a emissão de uma DIA favorável, com condicionantes ao desenvolvimento do Projeto.  

Com a aprovação do EIA em 19 de novembro de 2015, e a aprovação do Estudo de Pré Viabilidade 
e Relatório Final da fase de exploração experimental, em março de 2016, foi aprovado o Contrato 
Definitivo de Exploração da Concessão C-136 Moncorvo, para a exploração de depósitos de 
minerais de ferro e minerais associados, assinado em 30 de novembro de 2016. 

Uma vez que o Projeto avaliado no EIA estava desenvolvido ao nível de estudo prévio, não se 
tinham finalizado todos os níveis de pormenorização e de conceção do projeto a desenvolver, 
que deveriam ser objeto de um mais completo nível de definição, procedeu-se à elaboração do 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução da Fase Inicial (RECAPE), que agora 
se submete a avaliação. 

 Conformidade do Projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial e com as 
Restrições de Utilidade Pública 

Para a análise de conformidade entre o Projeto de reativação das Minas de ferro de Moncorvo 
com os instrumentos de gestão territorial, existentes e em vigor ou em elaboração, foram 
considerados os seguintes instrumentos: 

Planos Sectoriais e Especiais de Ordenamento do Território. 

• Plano Sectorial da Rede Natura 2000: Zona de Proteção Especial dos Rios Sabor e Maçãs 
(RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho); 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Douro (Decreto-Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de 
dezembro); 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) – 
PGBH do Douro (RCM n.º 16-C/2013, de 22 de março); 
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• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (Decreto-Regulamentar n.º 4/2007, 
de 22 de janeiro). 

Planos Nacionais, Regionais e Locais: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território PNPOT; 
• Plano Rodoviário Nacional PRN; 
• Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais. Resolução do 

Conselho de Ministros nº 78/2012, de 11 de setembro; 
• Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (em elaboração); 
• Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020. 

Planos Municipais e Locais: 

• Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo (Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto); 
• Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa (RCM nº 2/95, de 13 de janeiro e 1ª 

revisão publicada no Aviso n.º 12579/2015, de 28 de outubro); 
• Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (RCM n.º 

150/2003, de 22 de setembro). 

Na análise da compatibilidade do Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo com 
planos, programas e projetos com incidência na região em que se insere, verifica-se que 
geralmente ocorre uma situação de não coincidência espacial ou de compatibilidade, quer devido 
ao articulado dos Instrumentos de gestão territorial, quer ao previsto nos planos, programas e 
projetos, quer ainda em resultado das opções de desenvolvimento deste Projeto. 

 Benefícios e custos do Projeto para a Comunidade Local, para a Região e a nível 
Nacional 

O projeto desenvolve-se num município e numa região que apresentam em termos demográficos 
e socio económicos, um cenário regressivo e francamente deprimido. Em termos de evolução da 
população residente, a um cenário de redução de menos - 45% da população nos últimos 100 
anos, ao contrário da região Norte com mais + 96%, acrescem pirâmides etárias invertidas em 
todos os aglomerados populacionais do concelho. 

Apesar de todos os investimentos feitos nos últimos anos, Moncorvo apresenta um índice do 
poder de compra correspondente a menos de 50% do índice nacional, estabilizado desde 1993 e 
inferior à NUT III Douro. 

O efeito multiplicador na economia nacional, regional e local, resultante deste projeto, fica 
patente no modelo conceptual da cadeia de impactes económicos que a seguir se apresenta: 
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Figura 4 - Modelo conceptual da cadeia de impactes económicos. Adaptado de Locke (2012) 

A nível da realidade local, verifica-se que a situação demográfica e económica da região e 
particularmente do município onde este projeto se insere é francamente deprimida e regressiva, 
pelo que se constata que o Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo irá constituir, 
quer pela atividade direta quer pela indireta que irá gerar, um contraponto à atual tendência 
regressiva. 

 
Figura 5 - Evolução da população residente por Freguesia 
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Figura 6 - Evolução do Índice do Poder de Compra 

O projeto de Moncorvo incide sobre o maior depósito de minério de ferro, não explorado, na 
Europa Ocidental. O aproveitamento deste recurso é, assim, um desígnio estratégico para o nosso 
país. Apesar de se verificar, atualmente uma baixa significativa no valor de mercado do 
concentrado de ferro, de acordo com o Projeto e as perspetivas de mercado e condicionalismos 
logísticos atuais, o valor previsto da produção das minas de Moncorvo, a partir do final do 8º ano 
de exploração até ao ano 58º, é de cerca de 2,2 milhões de toneladas de concentrado/ano, o que 
corresponde a um valor de exportações de 143 milhões de Euros/ano a preços atuais (FOB Leixões 
65 €/tonelada). Este valor anual representa 0,2% do valor total das exportações nacionais e 0,07% 
do PIB. A este relevo económico acresce o efeito multiplicador na economia nacional, regional e 
local. 

De acordo com o valor das estimativas de exploração e produção do projeto, consideradas em 
função da capacidade logística e preços de mercado atuais, estima-se que a receita bruta dos 60 
anos de exploração possa ultrapassar 8 mil milhões de euros com o correspondente valor de 
royalties de 320 milhões de euros. 

Vale a pena realçar que a produção resultante deste projeto se destina integralmente à 
exportação, contribuindo assim, significativamente, para o equilíbrio da balança de pagamentos, 
na medida em que se trata de um projeto de produção nacional, em que os custos de produção 
ficam no país. 

O mercado mundial (2015) de importação de concentrados de ferro representou 1.143 Milhões 
de toneladas, com 730 Mtons para a China, seguida de 136 Mtons da UE e 131 Mtons do Japão. 
O mercado europeu é o mercado por excelência para o concentrado do minério de ferro de 
Moncorvo. 

A produção europeia (UE 27), concentra-se na Suécia e Áustria, com produções anuais de minério 
de ferro respetivamente 17,7 e 1,5 Milhões e de toneladas. As importações europeias de 
concentrados de ferro entre 2010 e 2012 têm aumentado para valores que excedem largamente 
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a sua produção, de 133 para 136 Milhões de toneladas. Verifica-se que existe um deficit no 
autoabastecimento europeu de ferro, superior a 136 Milhões de toneladas/ano. É neste mercado 
que a MTI quer entrar e perspetiva como preferencial. 

uma primeira abordagem aos impactes ambientais e socio económicos do projeto permitiu 
estabelecer as principais diretrizes que garantem adequação do projeto às necessidades 
económicas, sociais e ambientais, da região onde se insere e, em alguns aspetos, do país. 

A primeira conclusão deste Projeto consiste no reconhecimento da importância da sua 
implementação para a economia nacional. Acresce que a faturação será obtida exclusivamente 
com exportação, facto com contribuirá de forma muito relevante para o equilíbrio da balança de 
pagamentos.  

Uma segunda vertente consiste no reconhecimento da compatibilidade do projeto com as 
necessidades de qualificação e proteção ambiental e social e de conservação da natureza e da 
paisagem cultural, nomeadamente por não haver qualquer sobreposição com áreas 
ambientalmente classificadas e com a área classificada como Património da Unesco. Neste 
âmbito, salienta-se que a MTI faz acompanhar o projeto de medidas de minimização e 
compensação que em somatório ou complementaridades com o mesmo tipo de medidas 
definidas para outros projetos em curso na região, se julga poderão vir a ter impactes positivos 
relevantes. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO 

 Localização e acessos 

O Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo situa-se no Distrito de Bragança, 
Concelho de Torre de Moncorvo, incidindo numa área concessionada com 46,2 Km2, onde 
ocorrem as jazidas de minério de ferro, que foram exploradas até 1986. Este projeto desenvolve-
se na NUT III – Douro, Distrito de Bragança, Concelho de Torre de Moncorvo, abrangendo 
território da União de Freguesias de Felgar e Souto da Velha, Felgueiras, Mós, Carviçais, Larinho, 
Torre de Moncorvo e Açoreira, neste concelho. 
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Figura 7 - Enquadramento da área da Concessão C-136 Moncorvo 

As ocorrências de ferro expostas no Cabeço da Mua e na Serra de Reboredo, a sul, posicionam-
se a Este da vila de Torre de Moncorvo. 

A concessão distribui-se pelas cartas topográfica de Portugal, na escala 1/25.000, nº 118, Larinho, 
nº 119, Felgar, nº 130, Torre de Moncorvo, e nº 131, Carviçais. Esta mesma área concessionada 
localiza-se nos extremos És-sudeste, ESE, e Oés-sudoeste, WSW, das cartas geológicas de 
Portugal, na escala 1/50.000, correspondentes às folhas 11 – C, Torre de Moncorvo e 11 – D, 
Carviçais, respetivamente (Silva et al., 1987/1989 e Pereira et al., 2009). 

O acesso à área de intervenção da exploração faz-se a partir da EN 220, no troço que liga Torre 
de Moncorvo a Carviçais, cerca do km 20. Nessa zona existe um acesso para Norte, através da EM 
618, para o Felgar, que dá acesso à estrada florestal até ao depósito Eluvial da Mua e à pedreira 
dos Zimbros.  
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Na análise da compatibilidade do Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo com 
planos, programas e projetos com incidência na região em que se insere, verifica-se que 
geralmente ocorre uma situação de não coincidência espacial ou de compatibilidade, quer devido 
ao articulado dos Instrumentos de gestão territorial, quer ao previsto nos planos, programas e 
projetos, quer ainda em resultado das opções de desenvolvimento deste projeto. 

Relativamente às áreas sensíveis de interesse para a conservação da natureza: Conforme se pode 
ver na imagem seguinte, a área da concessão, anexos mineiros e infraestruturas de transporte, 
não têm qualquer sobreposição com áreas sensíveis, conforme a definição da alínea a) do artigo 
2º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, verificando-se que a distância mínima entre 
a área potencial de exploração e o limite da ZPE e do SIC Sabor e Maçãs é superior a 2,5 Km. Para 
efeitos da aplicação do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-lei 
nº 47/2014, de 24 de Março, entende- se por «Áreas sensíveis»: 

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

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 48 de 216 

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

 

Figura 8 - Localização da área de concessão e proximidade a áreas sensíveis 

 Descrição Geral do Projeto 

5.2.2.1 Zonamento: 

O zonamento da área da exploração mineira do depósito Eluvial da Mua foi definido de 
acordo com as diversas finalidades funcionais de uma mina:  

• área mineralizada no interior da qual será instalada uma área de escavação e 
britagem primária, para exploração do minério existente no Eluvial da Mua 

• instalação de equipamento para britagem e crivagem do minério e instalações sociais 
e de apoio, na pedreira dos zimbros,  

• áreas para depósito do minério de ferro tratado, (HDA); 
• áreas para depósito temporário de resíduos mineiros (estéreis e rejeitados); 
• acessos,  

Os valores das áreas das zonas que irão constituir a exploração nesta Fase Inicial apresentam-
se no quadro seguinte: 
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Zonas  Área [m2] 

Área com potencial mineiro e de exploração da Mua (jazigo eluvial) 250.000 

Instalação para a beneficiação do minério na pedreira incluindo stocagem 50.000 

Área total da concessão 46.245.000 

Quadro 7 - Valores das áreas das zonas que irão constituir a exploração 

A instalação de beneficiação do minério de ferro a utilizar na fase inicial da mina, mais 
concretamente, durante a exploração do jazigo Eluvial da Mua, está prevista na pedreira de 
granito denominada “Mata dos Zimbros”, e licenciada na Direção Regional da Economia do 
Norte sob o n.º 4935. Essa pedreira é explorada pela empresa NORDAREIAS – Areias e Britas 
do Nordeste, Lda. (adiante designada de NORDAREIAS), encontrando-se a empresa disponível 
para instalar o equipamento de britagem e crivagem no interior da sua pedreira, numa área 
da pedreira, em cerca de 5 ha. Nessa zona serão também instaladas as necessárias instalações 
sociais e de apoio. 

Não existindo, nesta Fase Inicial nenhum vazio de escavação disponível para gestão de 
resíduos, que apresente um volume de encaixe suficiente, será necessário criar uma área de 
depósito temporário de estéreis, junto à área de exploração, para a gestão dos estéreis a 
gerar nesse período inicial da exploração. 

Dado que os trabalhos de exploração a desenvolver serão a céu aberto serão consideradas 
zonas de defesa as estradas, habitações, linhas elétricas ou outros elementos a proteger à 
superfície que possam originar conflitos ou danos. 

5.2.2.2 Faseamento dos trabalhos: 

O projeto prevê um faseamento de exploração evolutiva, iniciando-se no Depósito Eluvial 
(cascalheiras) da Mua e desenvolvendo-se sequencialmente para Sudoeste, a partir do 6º ano de 
atividade, com lavra nas jazidas da Pedrada, Reboredo-Apriscos e Carvalhosa. A adoção desta 
sequência foi determinada por um conjunto de fatores, tais como: 

• Localização do eixo de expedição a Oeste da zona de exploração, situando-se a zona de 
expedição do Pocinho, na extremidade de um eixo operativo com cerca de 16 km, com a 
Mua na extremidade Nordeste e o Pocinho na extremidade Sudoeste. Também a via 
rodoviária de expedição segue em direção a Oeste, partindo da EN 220, e seguindo pelo 
IP2, IC5 e A4 até ao porto de Leixões, com uma variante na A4 para a A24 e daqui ao cais 
fluvial de mercadorias de Lamego. 

• O processo de desmonte e beneficiação simplificado do minério eluvial da Mua requer 
infraestruturas e equipamentos de menor complexidade e investimento e mão-de-obra 
menos experiente, o que permite iniciar os trabalhos de exploração com uma 
antecipação de pelo menos quatro anos sobre uma opção de início de exploração em 
qualquer um dos outros depósitos de minério. Nestes o desmonte é mais complexo, 
requer utilização de explosivos e um processo de beneficiação que implica equipamentos 
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e procedimentos tecnologicamente mais sofisticados, cujos prazos de entrega, 
montagem e teste, poderão requerer quatro ou mais anos e que representam um muito 
maior investimento inicial. 

• Esta opção de sequência de exploração permite um mais racional escalonamento dos 
investimentos de capital na fase de arranque do projeto, pois requer um processo de 
desmonte e uma beneficiação mais simplificada e com menor necessidade de 
equipamentos. 

• A opção de manter sempre apenas uma frente de trabalho ativa e iniciar a sua 
recuperação ambiental e paisagística, sempre que a exploração termina num depósito e 
passa para o seguinte, resulta numa minimização da área intervencionada num dado 
momento. Esta opção sequencial de exploração, permite uma otimização desta opção de 
projeto, da qual resultam óbvias vantagens económicos e ambientais, nomeadamente 
uma menor área intervencionada num dado momento e a utilização de estéreis e 
rejeitados de uma frente de exploração no processo de recuperação ambiental e 
paisagística da frente de trabalho anterior, por utilização no preenchimento dos vazios 
de exploração. 

 

A metodologia de exploração preconizada para esta mina visa racionalizar o aproveitamento do 
recurso mineral em termos técnicos, económicos e ambientais. Os trabalhos a desenvolver na 
mina, incluindo os trabalhos de recuperação paisagística, serão divididos em seis fases principais 
que se apresentam na tabela seguinte: 

FASE LOCAL DESCRIÇÃO 

INICIAL ELUVIAL 
MUA 

EXPLORAÇÃO 

Exploração das cascalheiras da Mua numa área total de cerca de 25 ha e com 
uma produção inicial (ano 1) estimada de 800.000 t/ano, progredindo com 
incrementos de 200.000 t/ano até 1.600.000 t/ano (no ano 5). Inclui desmatação 
e decapagem. O minério a explorar nesta fase rondará os 6.000.000 t. A 
escavação a realizar nesta fase assumirá valores na ordem dos 4-5 m de altura, 
podendo atingir alturas superiores. Nesta fase a expedição dos produtos será 
feita da beneficiação, implantada na pedreira, com recurso a camiões. Durante a 
exploração desta fase serão gerados cerca de 210.000 m3 de estéreis que serão 
utilizados na recuperação desta área de exploração. 

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

- Instalação de beneficiação para britagem e crivagem do minério eluvial da Mua 
(na pedreira “Mata dos Zimbros”) e instalações sociais e de apoio (junto à área 
de exploração); 
- Início da construção da Lavaria definitiva no sopé da Pedrada, a partir do 5º ano 
de atividade, com capacidade de cerca de 4.000.000 t/ano (minério tal-qual); 
- Parques temporários de concentrados e rejeitados; 
- Instalações sociais e de apoio definitivas; 
- Instalação da correia transportadora de minério entre a corta da Pedrada e a 
lavaria definitiva (ano 5); 

ANO 5 
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Construção da passagem inferior sob a EN 220 para passagem da estrada de 
expedição (camiões); 
- Acessos rodoviários dedicados e vedações na Pedrada; 
- Depósitos e tubagens de água para alimentar a lavaria; 
- Subestação elétrica, postos de transformação e instalações elétricas. 

PREPARAÇÃO DO LOCAL 

Preparação da área de escavação na Pedrada através de desmatação e 
decapagem e da remoção dos estéreis de superfície. Serão removidos cerca de 
1.700.000 m3 de estéreis de superfície. 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Desativação e recuperação da instalação de beneficiação instalada na pedreira, 
com uma área de cerca de 5 ha, da área da cascalheira da Mua 
(aproximadamente 25 ha) e dos acessos não definitivos. Integração paisagística 
da antiga área mineira na zona da Carvalhosa, incluindo as escombreiras. 
Desenvolvimento do projeto de reflorestação da encosta norte da Pedrada e 
Carvalhosa. 

Quadro 8 - Trabalhos a desenvolver na mina 

Os trabalhos a desenvolver no ano 5, integrados na preparação da fase definitiva, serão objeto 
de tratamento no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução da Fase 
Definitiva (Jazida da Pedrada), a apresentar no final de 2019. 

5.2.2.3 Operações preparatórias: 

As ações de desmonte planeadas para o depósito mineral Eluvial da Mua, serão precedidas 
por um conjunto de operações preparatórias que visam garantir os parâmetros de segurança, 
de economia, de bom aproveitamento do recurso mineral e de proteção ambiental. 

Essas atividades englobam a desmatação, a decapagem das zonas a ocupar, a traçagem e 
melhoria de acessos existentes para servir os trabalhos mineiros, a instalação dos 
equipamentos de beneficiação, das instalações de resíduos mineiros, e das instalações sociais 
e de apoio, s e dos diversos sistemas de abastecimento e escoamento, entre outros. 

Como operações preparatórias consideram-se também, o eventual reforço da potência 
elétrica disponível, de comunicações, de abastecimento de água, de iluminação, e de 
drenagem da mina. Serão também promovidas a instalação da vedação, da sinalização e dos 
equipamentos de segurança, de emergência e de combate a incêndios. 

A preparação das áreas para escavação ou construção será precedida pela decapagem dos 
solos e pela recuperação da terra vegetal existente. Essa terra vegetal, que constitui um 
produto a utilizar na recuperação das áreas intervencionadas, será armazenada em pargas 
nos limites das várias áreas de escavação.  

A maior parte das operações preparatórias iniciais serão realizadas no ano 1 da mina, ou seja, 
durante a fase de instalação. Após este período as operações preparatórias serão integradas 
no ciclo de produção da unidade extrativa. 
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O volume de terras vegetais a recolher e armazenar durante as operações operatórias 
encontra-se sintetizado no quadro seguinte, em função do local onde será removido. Dada a 
presença de solos pobres na área da jazida, será expectável a recolha de uma espessura média 
de aproximadamente 10 cm nas principais áreas a intervencionar (cascalheiras, áreas de 
escavação e área de instalação dos equipamentos.  

Zonas  
Área Máxima [m2] Volume Máximo 

[m3] 

Eluvial da Mua 
(inclui área beneficiação) 

250.000 25.000 

Área de implantação da plataforma 
de apoio e parque temporário de 

terras e estéreis 
410.000 41.000 

TOTAL 660.000 66.000 

Quadro 9 - Área de implantação 

5.2.2.4 Configuração da escavação e desmonte no Eluvial da Mua 

A exploração do minério no depósito Eluvial da Mua será efetuada apenas com recurso a 
meios mecânicos e desenvolve-se a céu aberto, de acordo com as boas práticas da indústria 
mineira.  

O cabeço da Mua está coberto de forma regular, nas suas encostas por depósitos de vertente 
(eluvial), resultantes da erosão das cristas mineralizadas e dos vários afloramentos na sua 
zona mais elevada.  

Estes depósitos de vertente são constituídos sobretudo por hematite especularítica e alguma 
martite, muito fragmentada, apresentando alguma erosão por rolamento e sobretudo nos 
locais de deposição mais profunda uma dimensão regular.  

A decisão de explorar este recurso baseia-se na avaliação de reservas efetuada pela LKAB 
para a Ferrominas e posteriormente reavaliadas pela MTI, com base na informação recolhida 
sobre 28 poços de sondagem e 54 perfurações de sondagem. Daqui resultou uma avaliação 
de 15.698.329 tons (de reservas e recursos) de minério de depósito de vertente com teores 
médios de 35,37% Fe e 0,32% P. Nas zonas avaliadas o depósito de vertente tem uma 
espessura mínima de 1,7m, uma espessura máxima de 14,3m e uma espessura média de 
4,98m. Os teores são muito homogéneos, variando entre os 29,93 e os 45,14% Fe e 0,34% e 
0,30% de P, respetivamente nas encostas sul e norte.  
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Figura 9 - Imagem do cabeço da Mua 

Constata-se uma clara diferença qualitativa no minério do depósito de vertente na encosta 
norte, a que acresce o facto de ter apenas uma inclinação média de 8º, estar á superfície, 
com muito pouca terra de cobertura e ter poucos estéreis, contrastando com a encosta sul 
que apresenta uma inclinação média 30º e uma maior quantidade de estéreis.  

Esta opção resulta das características deste depósito, de fácil desmonte, apenas com 
utilização de meios mecânicos, com elevado teor de ferro e baixo teor de contaminantes, o 
que permite uma beneficiação simples. Acrescem a estes fatores, a necessidade de uma fase 
inicial de aprendizagem e formação de técnicos e menor capacidade tecnológica. 
Considerando todas estas vantagens a MTI decidiu que a área a explorar na Fase Inicial do 
projeto seria na encosta norte e nordeste do cabeço da Mua. 

A escavação decorrerá durante 5 anos, entre as cotas 820 e 725 em duas faixas separadas 
por um acesso existente, que será beneficiado, que se desenvolve na zona de intervenção, 
entre as cotas 780 e 80. Considerando a exploração da cascalheira, muito superficial e 
adossada ao terreno, procurou-se assim, estabelecer um expressivo paralelismo entre as 
cotas de escavação e as atuais linhas de nível do relevo, evitando o agravamento de processos 
erosivos. A faixa norte (cotas inferiores), corresponderá a 10,8 hectares e a faixa sul, em 
maior elevação, corresponderá a 11,4 hectares. A plataforma de apoio logístico situada a 
nascente da corta, corresponde a 1,1 hectares. A área total do perímetro com vedação de 
proteção, colocada a uma distância mínima de 10 metros do bordo da exploração, é de 28,1 
hectares, a que correspondem 23,5 hectares de área intervencionada, incluindo corta, 
plataforma de apoio logístico e acessos. 
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Figura 10 - Área de exploração do depósito Eluvial da Mua 

Considerando as características geológicas (hematite especularítica), tratar-se de um 
depósito em vertente pouco acentuada (8º), a espessura do depósito variável entre 1,5m e 
6m (embora possa atingir pontualmente 15m), e a fragmentação do minério, a escavação, 
com meios mecânicos, será muito superficial, desenvolvendo-se de acordo com as atuais 
linhas de nível. 

O minério eluvial da Mua será tendencialmente desmontado em paralelo com a topografia 
atual, rebaixando o nível em média entre 1,5 a 5 metros, podendo pontualmente ser superior. 
Serão feitas bancadas em degrau com altura na ordem dos 4 a 5 m e inclinação inferior a 45º, 
acompanhando em paralelo o limite de cada faixa de desmonte. Em algumas zonas, estas 
bancadas poderão ser maiores, em função da morfologia da cascalheira. 

À volta de todo o perímetro da área de exploração será criada uma faixa de proteção, a uma 
distância mínima de 10 metros do limite da corta, onde será instalada a vedação de segurança 
devidamente sinalizada. 

O acesso às faixas de exploração, será feito pelo caminho que divide a área de exploração 
sensivelmente ao meio, com um perfil transversal de 10m, instalada sobre uma plataforma 
com 15 metros de largura mínima. 

A configuração da escavação, rebaixa a topografia original cerca de 5 metros, acompanhando 
a forma do relevo atual e garantindo assim a drenagem das águas pluviais de forma natural, 
sendo apenas necessário criar algumas valetas para direcionamento das águas. 

Assim, a zona de exploração terá apenas 2 a 4 bancadas, que serão contínuas e acompanham 
a plataforma do acesso de serviço que atravessa o interior da corta. O método de exploração 
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consiste no recurso a meios mecânicos e num ciclo produtivo convencional com seguintes 
etapas principais: 

• 1.Desmatagem e decapagem – remoção e limpeza do coberto vegetal e terras de 
cobertura para acesso à massa mineral, com recurso a giratórias, pás carregadoras e 
dumpers. As terras de cobertura serão armazenadas em pargas, para posterior 
utilização na recuperação ambiental da mina; 

• 2.Desmonte – operação de fragmentação da rocha in situ, com recurso a um britador 
móvel; 

• 3.Remoção – carregamento da rocha fragmentada nas frentes com recurso a 
giratórias ou pás carregadoras; 

• 4.Expedição – transporte do produto para a unidade de britagem e crivagem da mina 
onde a matéria-prima é fragmentada e classificada. 

O método de exploração preconizado tem como objetivo o aproveitamento racional da 
matéria-prima, em termos técnicos e económicos e, simultaneamente minimizar os impactes 
ambientais, libertando de imediato as áreas à retaguarda para posterior recuperação 
ambiental.  

O faseamento proposto para os trabalhos de desmonte teve em consideração as 
características topográficas e geológicas definidas, em função dos pisos e das cotas médias.  

A exploração será implementada em duas fases, começando na faixa inferior, onde o minério 
está praticamente livre de inertes. Posteriormente, será explorada a faixa superior, podendo 
os inertes ser acomodados no vazio da faixa inferior. 

De um modo ilustrativo representa-se, em planta, a área da intervenção a realizar no 
depósito Eluvial da Mua. 
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Figura 11 - Configuração final de escavação no jazigo eluvial da Mua, em planta 

O desenvolvimento da exploração em cada área de escavação irá decorrer de forma faseada, 
alcançando-se um compromisso exequível entre a exploração e a modelação das áreas 
intervencionadas. 

Apesar da geometria definida para as escavações garantir uma boa estabilidade, atendendo 
às características geotécnicas do depósito, será necessário recolher dados geotécnicos do 
maciço rochoso envolvente durante os avanços da lavra, de modo a intervir, caso seja 
detetada alguma anomalia geológica que possa pôr em causa a estabilidade da escavação. A 
recolha de informação geotécnica dos desmontes será da responsabilidade do Diretor 
Técnico da mina, podendo este delegar noutros técnicos internos ou externos, em função da 
tipologia das situações identificadas.  

O sentido de avanço da exploração em cada área de escavação deverá atender à orientação 
da fracturação do maciço, devendo os avanços da lavra ser definidos de modo a maximizar a 
estabilidade das frentes de desmonte e garantir condições de segurança adequadas nos 
trabalhos. 

5.2.2.5 Remoção e transporte de minério e estéreis 

Na fase inicial dos desmontes na mina (Fase Inicial), ou seja, durante a exploração das 
cascalheiras da Mua (jazigo eluvial), o material (cascalho) será desmontado com recurso a 
escavadora giratória ou similar e carregada no equipamento móvel de britagem primária e 
crivagem, onde é feita a separação de estéreis e uma primeira britagem, sendo 
posteriormente carregada em camiões para a Unidade de Beneficiação para ser britado, 
crivado e calibrado. 

Os estéreis gerados na fase de exploração das cascalheiras da Mua serão encaminhados 
diretamente para o seu destino final (recuperação das áreas escavadas). Para facilidade de 
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gestão da exploração serão criados depósitos temporários de estéreis no interior das áreas 
de escavação, antes destes serem encaminhados para o seu destino final. 

As operações de transporte com veículos móveis, responsáveis pela emissão de níveis de 
poeiras significativos, serão acompanhadas por ações de rega dos acessos com água de forma 
a minimizar a emissão de poeiras para a atmosfera. 

5.2.2.6 Processamento do minério e produtos finais: 

Durante a Fase Inicial, ou seja, nos primeiros cinco anos de exploração, o projeto prevê a 
montagem de uma unidade de beneficiação a instalar numa pedreira vizinha que será 
alimentada pelo material desmontado e sujeito a uma britagem e crivagem primária, na 
cascalheira da Mua (jazigo ou depósito Eluvial da Mua). As características de densidade, 
granulometria e composição química do minério de ferro, conferem-lhe características 
necessárias para a produção de Inertes Densos (HDA teor >45% Fe), minério objeto de 
beneficiação primária para posterior utilização como inerte denso para betões em obras 
hidráulicas. Com granulometrias variáveis, resulta de um processo de britagem e crivagem. 

A beneficiação será feita inicialmente na corta, através de um britador móvel primário, com 
crivagem, e posteriormente na pedreira “Mata dos Zimbros”, também conhecida por 
Pedreira do Felgar, licenciada na Direção Regional da Economia do Norte sob o n.º 4935, 
propriedade da empresa NORDAREIAS - Areias e Britas do Nordeste Lda, com uma área de 
cerca de 57 ha, em laboração desde 1984. Esta solução baseia-se numa contratualização de 
serviços com a empresa exploradora que resulta em vantagens para ambas as empresas, 
utilizando uma instalação de produção de inertes já em funcionamento e devidamente 
equipada e infraestruturada e beneficiar da capacidade e da experiência instalada. A Unidade 
de Beneficiação irá ocupar uma área de cerca de 4 a 5 hectares, dentro dos 57 hectares 
disponíveis. 
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Figura 12 - Localização das instalações anexas e equipamentos na pedreira dos zimbros 

A unidade de tratamento e beneficiação a operar na Fase Inicial, funcionará durante o 
período de exploração do jazigo eluvial da Mua, sendo posteriormente transferido todo o 
equipamento para a área da lavaria definitiva a localizar na zona Sul da Pedrada. Prevê-se 
uma produção máxima anual, crescente, que poderá atingir 700.000 t/ano, no primeiro ano, 
até cerca de 1.440.000 t/ano, no quinto ano, considerando 270 dias de trabalho a 8 horas 
por dia (1 turno). 

De acordo com a declaração emitida pela NORDAREIAS, esta pedreira dispõe atualmente de 
infraestruturas, que incluem um reservatório de água, um Posto de Transformação, e tem 
instalado o seguinte equipamento de beneficiação: 

• 1 Britador Primário Parker 1100x800 
• 1 Crivo Extec Turbotrak 
• 1 Britador VB 83, 830x530 
• 1 Britador Symons 3’ STD 
• 1 Britador Gyradisc 36 “ 
• 1 Crivo Bergeaud CVB 15x40 
• 1 Nora de lavagem de areia DEA 530 
• 9 tapetes transportadores com dimensão de 10 m 
• 1 tapete transportador com dimensão de 25 m 
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A operação de beneficiação durante a Fase Inicial do Projeto, decorre após a chegada do 
minério, sujeito a uma britagem primária na área de exploração do Eluvial da Mua (transporte 
em camiões), sendo aí britado, crivado e moído.  

 

Figura 13 - Esquema da Unidade de britagem e crivagem instalada na pedreira (ver anexos do Plano de 
Lavra, Desenho 16) 

No final deste processo obtêm-se inertes densos em diversas granulometrias, entre, 0/6 mm; 
6/12.5 mm; 12.5/40 mm e ≥ 40 mm, produzidos a partir de lotes de minério tal-qual com 
menor qualidade, para aplicação na constituição de betões para obras hidráulicas e de 
infraestruturas, ou como aditivo de materiais compósitos (de acordo com a investigação em 
curso ao abrigo de um protocolo celebrado entre a MTI e o LNEC), serão parqueados em 
pilhas de armazenamento a partir da qual se procederá ao seu embalamento em sacos 
industriais de ráfia (“big bags”) com 2,5 t/unidade. Após a operação de fecho dos “big bags”, 
estes serão armazenados e preparados para transporte. 

Caso venha a ser necessário aumentar a capacidade de produção, prevê-se a instalação de 
uma segunda unidade de britagem e calibragem (Metso C120-2XHP300 SC), numa superfície 
de 100mX80m, conforme o esquema gráfico seguinte: 
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Figura 14 Esquema da 2ª Unidade de britagem e crivagem a instalar na pedreira (ver anexos do Plano de 
Lavra Desenho 16 A) 

Os inertes densos produzidos a partir de minério de ferro, com a designação internacional de 
“High Density Aggregates”, HDA, têm uma procura crescente no mercado europeu, 
sobretudo para incorporação em betões densos com aplicação em obras de proteção de 
litoral, controle de erosão e fundações de grandes infraestruturas. 

 

De referir que qualquer alteração ou ampliação necessária ao estabelecimento industrial 
existente na pedreira para dar resposta às necessidades da mina, durante a Fase Inicial, será 
efetuada através de um projeto específico de modo a dar cumprimento às exigências do 
Decreto-lei n.º169/2012, de 1 de agosto. 
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 Principais consumos: Água, Energia e combustíveis. Emissões. 

5.2.3.1 Consumo de água 

A exploração de minério de ferro na Fase Inicial do projeto irá necessitar de fornecimento de água 
para as instalações sociais e de apoio, para a rega de acessos e para as atividades de recuperação 
paisagística da mina (rega das plantas). O fornecimento de água para as atividades referidas, será 
efetuado a partir de captação em acumulações de água pluvial e de nascente, com uma 
capacidade total de 50.000 m3/dia, na zona da pedreira “Mata dos Zimbros”, na Fase Inicial do 
projeto. A captação de água na pedreira está licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA). 

A água para uso doméstico (duche e sanitários) será fornecida pela rede pública, sendo o 
consumo em função do número de trabalhadores (expectável um consumo na ordem dos 2 m3 
por trabalhador por mês).  

 

Figura 15 - Depósito de água na pedreira 

Assim, nesta Fase Inicial, o consumo anual de água para a rega de acessos e para as atividades de 
recuperação paisagística da mina, cifra-se na ordem dos 13.500 m3/ano, o que corresponde a 
50m3/dia.  

5.2.3.2 Fornecimento e consumo de energia e combustíveis 

O sistema de abastecimento de energia elétrica será assegurado a partir da rede de média tensão 
que serve a zona onde o projeto se desenvolve.  
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Abastecimento de energia elétrica 

Fase Inicial 

Área de desmonte Gerador móvel 

Britagem PT existente (1.000Kva, 800 Kw, consumo disponível 410 Kwh) 

 Quadro 10 - Abastecimento de energia elétrica 

Nos trabalhos de exploração não estão previstos equipamentos elétricos, no entanto poderá 
ser instalado um gerador móvel em cada área de escavação (a localizar no interior de cada 
área), designadamente as instalações sociais e de apoio que aí serão instaladas. 

Os britadores a instalar serão alimentados a energia elétrica, em detrimento da alimentação 
a gasóleo. A título meramente indicativo apresentam-se no quadro seguinte os valores de 
referência de consumo de eletricidade por tonelada processada, compilada a partir de 
bibliografia da especialidade1 e catálogos de equipamentos, para as principais tipologias de 
equipamentos a utilizar nas lavarias consumidoras de energia elétrica. 

Tipologia de equipamentos Consumo de eletricidade [kWh/t] 

Britador primário 0,75 

Britador secundário 0,18 

Britador terciário 0,11 

Moinho autógeno 0,45 

Crivo 0,01 

Quadro 11 - Valores de referência de consumo de eletricidade por tonelada processada 

O abastecimento de combustível aos equipamentos móveis e fixos da mina será efetuado a partir 
do depósito de combustível aéreo a instalar na zona de lavaria, com recurso a um depósito móvel 
de capacidade a rondar os 1000 l que se deslocará às áreas de escavação para o abastecimento 
dos diversos equipamentos (escavadoras, dumpers, entre outros). Os consumos médios 
expectáveis de combustível para quatro valores de produções são os que se apresentam no 
quadro seguinte 

                                                             

1 US Department of Energy, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy (ITP Mining: Energy 
and Environmental Profile of the U.S. Mining Industry: Chapter 4: Iron) 
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Equipamentos 
Consumo médio 

horário por 
equipamento (l/h) 

Tempo de trabalho diário 
da totalidade dos 

equipamentos 
(h/dia) 

Consumo 
diário 
(l/dia) 

Produção até 1,6 Mt/ano de minério tal-qual (Fase Inicial - Mua) 

3 Escavadoras 
(frontais/retro) 75 

12 

2 700 

2 Pás Carregadoras 40 960 

2 Bulldozer 80 1 920 

2 Dumpers 40t 40 960 

12 Camiões (*) 30 4 320 

                                                                               TOTAL                 10 860 

Refira-se que o abastecimento de combustível (gasóleo) aos equipamentos de trabalho será 
realizado em cumprimento das melhores práticas ambientais, com o objetivo de evitar 
derrames acidentais. De facto, será colocada uma bacia metálica no solo imediatamente por 
baixo do ponto de abastecimento, prevenindo um eventual transbordo inadvertido de 
combustível. 

Existem ainda outros veículos móveis alocados à mina, nomeadamente veículos de transporte 
de pessoal, veículos da área de ambiente e segurança e carros de vigilância, que se estima 
que tenham um consumo diário de cerca de 2 % do consumo diário dos equipamentos da 
produção. 

O fornecimento de gasóleo é feito através de um depósito existente com capacidade de 20.000 
litros, devidamente licenciado. 

O posto de abastecimento é constituído por um tanque metálico horizontal, construído segundo 
as Normas legais, para montagem subterrânea e com parede simples, para armazenagem de 
apenas um combustível. O tanque é construído em chapa de aço segundo normas de construção 
reconhecidas pela DGEG, nomeadamente as NFM88-512. O depósito encontra-se à superfície, 
num parque exclusivo, de pavimento impermeável, envolvido em todos os lados por um murete 
de retenção (bacia de contenção). A área em redor encontra-se toda impermeabilizada e 
encontra-se instalado um separador de hidrocarbonetos. 

As fundações do reservatório foram calculadas de modo a que estas fiquem solidamente 
instalados, evitando deslocações ao sofrer vibrações ou trepidações provocadas por causas 
naturais ou artificiais. O reabastecimento do reservatório é realizado em local próprio, exclusivo 
a esta operação, localizado na bacia de retenção do tanque, junto à ilha de abastecimento, sobre 
pavimento em betão com recolha e tratamento de derrames através da bacia dos 
hidrocarbonetos. O abastecimento a veículo é realizado numa ilha de abastecimento, equipada 
com uma medidora de um produto e uma mangueira, que permite o abastecimento apenas num 
dos lados. 
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A zona de manutenção de equipamentos, armazenamento de óleos e lubrificantes tem lugar em 
instalações apropriadas com pavimento impermeabilizado, sendo drenada para uma bacia de 
separação de hidrocarbonetos isolada da rede de drenagem natural, de modo a evitar que 
derrames acidentais de óleos, lubrificantes ou combustíveis contaminem os solos e as águas. A 
adoção destas medidas, bem como das propostas no âmbito do EIA torna bastante improvável a 
possibilidade de que a a atividade mineira, contribua para a introdução de contaminação nas 
águas subterrâneas e, no caso de tal suceder, garante a minimização da duração, magnitude e do 
significado do impacte. 

A bacia de hidrocarbonetos será limpa várias vezes por ano, por uma empresa autorizada. A 
instalação do depósito foi feita de acordo com as medidas de segurança aplicadas, sempre que é 
necessário os equipamentos móveis deslocam-se ao depósito para abastecer.  

5.2.3.3 Emissões atmosféricas 

As principais emissões geradas durante a fase de construção e exploração, resultantes da 
movimentação de terras e da operação de maquinaria pesada e de veículos de transporte, 
traduzem-se na emissão de poeiras e de outros poluentes atmosféricos, designadamente, óxidos 
de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, benzeno e outros hidrocarbonetos, assim 
como de gases com efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono. Assim, serão 
adotadas medidas de contenção de poeiras, designadamente, pela lavagem de rodados, aspersão 
hídrica das vias não asfaltadas, entre outras medidas de redução de emissão de poluentes 
atmosféricos na fonte. 

5.2.3.4 Emissões sonoras e vibrações 

Na fase de construção e exploração, serão acauteladas as emissões de ruído e vibrações 
resultantes das operações de construção das infraestruturas, do funcionamento do estaleiro de 
obra, da circulação e funcionamento de máquinas necessárias à execução dos trabalhos e tráfego 
de veículos pesados afetos à exploração. Os níveis de ruído gerados resultarão do tipo e número 
de maquinaria empregue, o que obrigou a um planeamento criterioso dos locais onde as 
atividades ruidosas seriam executadas bem como, do horário de laboração a adotar na frente de 
desmonte. 

 Sistema de Drenagem e Esgotos 

Os sistemas de drenagem serão compostos por valas de escoamento para águas pluviais a 
construir na lateral de rampas e junto das bordaduras externas da escavação. 
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Figura 16  - Perfil esquemático da implantação das valas de drenagem nas rampas 

No atravessamento de caminhos, sempre que se justifique, serão utilizadas manilhas ou 
tubagens para encaminhamento da água. 

Serão construídos pontualmente sistemas de drenagem periféricos, os quais irão ser 
adaptados com a evolução da lavra, tendo como principal objetivo regular o fluxo de água 
pluvial para o interior da escavação. Estes sistemas serão constituídos por valas de cintura e 
diques, localizados nas zonas mais críticas, ou outros sistemas que se revelem adequados a 
cada situação.  

No caso do Eluvial da Mua, trata-se de um depósito mineral muito fragmentado onde as zonas 
de infiltração prevalecem sobre a escorrência, devido à fracturação existente, não se 
prevendo situações preocupantes na gestão da água pluvial. De qualquer forma, no caso de 
se verificarem regimes de chuva acentuados que provoquem algumas acumulações de água, 
serão transferidas as frentes de desmonte para áreas de cota superior, permitindo que as 
águas acumuladas desapareçam por infiltração e/ou evaporação.  

A zona do parque de deposição de minério beneficiado, será impermeabilizada e disporá de 
um sistema de drenagem periférico exterior, composto por valas, que tem como objetivo 
desviar as águas pluviais.  

Os efluentes provenientes das oficinas, unidades de lavagem, depósitos de abastecimento de 
combustível, entre outros, serão encaminhados para separador de hidrocarbonetos e/ou 
para estações de tratamento, onde serão alvo de tratamento físico-químico adequado. 

Os esgotos domésticos das instalações sociais e de higiene (refeitório, sanitários e duches), 
no caso das instalações de apoio localizadas nas áreas de escavação, são conduzidos para 
uma fossa estanque regularmente esgotada pelos Serviços Municipalizados ou por outra 
entidade licenciada. Na zona do tratamento do minério, as águas provenientes das 
instalações sociais e de higiene serão tratadas numa Estação de Tratamento de Águas 
Resíduas (ETAR). 

Vala de 
drenagem Rampa 
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 Parqueamento de material desmontado 

O parqueamento do material desmontado será efetuado em dois locais distintos que se 
apresentam no quadro seguinte, de acordo com as características das áreas para 
parqueamento e do material desmontado. 

Localização 
Tipo de 
material 

Tipo de 
deposição Características 

No interior da área de escavação 
da cascalheira da Mua 

(jazigo eluvial) 

Minério tal-
qual Temporária 

Espaço a céu aberto com uma 
área de cerca de 50 000 m2 

Na área da britagem junto aos 
britadores 

 

Minério tal-
qual Temporária 

Área com piso impermeabilizado 
através da colocação de uma laje 
de betão e delimitada por baias, 

se necessário 

Quadro 12 - Parqueamento do material desmontado 

 Gestão de acessos 

O sistema de acessos a utilizar para a exploração é composto por um conjunto de acessos já 
existentes, e por outros a construir ou melhorar. 

 Os acessos a utilizar possuirão cerca de 5,40m em cada sentido, com 10 m de largura útil, tendo 
uma inclinação máxima a rondar 5º. Existem, ainda, caminhos dentro das áreas de escavação para 
acesso às frentes de desmonte, denominados acessos internos, conforme o esquema que a seguir 
se apresenta em perfil transversal. Estes acessos, muitos deles temporários, serão pavimentados 
em macadame e determinados em função do avanço das frentes de desmonte, de forma a 
otimizar as distâncias e os respetivos consumos de combustível. As rampas entre pisos, no interior 
da escavação possuirão inclinações máximas na ordem de 6º, estando previstas para comportar, 
simultaneamente, os dois sentidos de circulação.  
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 Gestão de resíduos  

5.2.7.1 Tipologia de resíduos 

Resíduos Mineiros: na exploração e tratamento do depósito mineral Eluvial da Mua, as 
tipologias de resíduos resultantes assumem os códigos LER 2  apresentados no quadro 
seguinte. 

Tipo de resíduo Código LER Destino 

Resíduos da extração de minérios metálicos 01 01 01 

Aterro nos vazios de 
escavação 

Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 
01 03 05 01 03 06 

Gravilhas e fragmentos de rocha 01 04 08 

Poeiras e pós 01 04 10 

Quadro 13 - Tipos de Resíduos Mineiros 

Resíduos não mineiros:  

Os resíduos não mineiros gerados pela atividade serão acondicionados em recipientes e local 
apropriado, devidamente impermeabilizado, até que sejam recolhidos por operadores de gestão 
de resíduos. Os resíduos domésticos serão colocados em recipientes próprios existentes no 
refeitório, vestiários e nos sanitários e serão levados ao fim do dia para os contentores dos 
serviços municipalizados. 

Os principais resíduos não mineiros produzidos pela atividade mineira podem ser caracterizados 
de acordo com o quadro seguinte.  

Tipo de resíduo Código LER Destino 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador de gestão 
de resíduos 
licenciado 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 11 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e 
vestuário de proteção, contaminados por substâncias 
perigosas 

15 02 02 

                                                             

2 Lista Europeia de Resíduos constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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Tipo de resíduo Código LER Destino 

Pneus usados 16 01 03 

Filtros usados 16 01 07 

Lamas de fossas 20 03 04 

Quadro 14 - Tipos de Resíduos Não Mineiros 

5.2.7.2 Caracterização dos materiais de aterro 

Os resíduos mineiros a gerir terão duas origens distintas: os rejeitados resultantes do tratamento 
do minério na beneficiação e os estéreis resultantes de preparação das áreas de escavação e dos 
trabalhos de exploração. 

Nas instalações de resíduos e nos vazios de escavação a criar serão depositados os seguintes tipos 
de resíduos resultantes da exploração da mina e do tratamento do minério: 

• LER 01 01 01 - “Resíduos de extração de minérios metálicos”; 
• LER 01 03 06 - “Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05” 
• LER 01 04 08 - “Gravilhas e fragmentos de rocha”; 
• LER 01 04 10 - “Poeiras e pós”. 

5.2.7.3 Comportamento geotécnico dos resíduos 

De acordo com o n.º 4, do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, consideram-se como parâmetros relevantes 
para o comportamento geotécnico dos resíduos, a granulometria, a plasticidade, a densidade 
e o teor em água, o grau de compactação, a resistência ao cisalhamento e o ângulo de atrito, 
a permeabilidade e o índice de vazios (empolamento), a compressibilidade e a consolidação. 

Conforme referido anteriormente, os resíduos serão provenientes da escavação (estéreis) e 
do tratamento na lavaria. Os estéreis terão uma granulometria extensa, variando de 
dimensões métricas até sub-centimétricas, sendo individualizados do restante material (que 
vai para a lavaria) logo na frente de desmonte. A conjugação destas granulometrias permite 
reforçar as capacidades de estabilidade (na deposição) fundamentalmente no que se refere 
ao ângulo de atrito interno. No que se refere aos rejeitados, provenientes da beneficiação, 
as granulometrias serão substancialmente inferiores e um aspeto sólido. A mistura destes 
materiais (estéreis e rejeitados) aquando da deposição definitiva promoverá boas 
características geotécnicas. 

Assim, preconiza-se que os materiais a depositar sejam de granulometria extensa, facilitando 
o grau de compactação na fase de deposição, o que constitui um fator favorável para a 
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estabilidade do aterro. Em termos de ângulo máximo dos taludes dos aterros, e atendendo 
ao tipo de material e às condições específicas de deposição, não serão ultrapassados os 26º 
(cerca de 1 para 2, V/H), que são manifestamente inferiores aos ângulos de atrito interno 
desta tipologia de resíduos (> 30º). 

Para evitar os assentamentos diferenciais nos aterros, a deposição será realizada de baixo 
para cima, por camadas homogeneizadas, procedendo-se a compactações sucessivas pela 
circulação de veículos pesados, de modo a incrementar a estabilidade estrutural. 

 Características geoquímicas dos resíduos 

Os resíduos de extração que se prevê produzir nas operações de desmonte serão constituídos 
pelas litologias que não possuem ou têm muito baixo teor de mineralização em ferro. De acordo 
com a caracterização do depósito mineral essas litologias correspondem a xistos e a quartzitos 
sem ferro. 

Os xistos são rochas metamórficas que resultaram de rochas sedimentares essencialmente 
alumino-silicatadas. Em termos mineralógicos, os xistos são constituídos por quartzo, sericite e 
clorite. Em termos químicos, os xistos são maioritariamente constituídos por sílica (SiO2) e alumina 
(Al2O3). 

Os quartzitos são igualmente rochas metamórficas que resultaram de rochas sedimentares 
siliciosas. Em termos mineralógicos são rochas praticamente monominerálicas, constituídas por 
quartzo, podendo conter sericite e clorite. Em termos químicos são constituídos maioritariamente 
por sílica (SiO2) e alguma alumina (Al2O3). 

De acordo com Estudos Tecnológicos em Amostras de Minério de Ferro efetuados pelo CETEC 
em 20133, a pedido da MTI, a composição química obtida para os rejeitados de ensaios de 
beneficiação sobre amostras da Mua, foi a seguinte: Al2O3 – 6,17%, As – 0,001%, Ba – 0,068%, 
CaO – 0,11%, Cl – 0,002%, Co – 0,001%, Cr2O3 – 0,0381%, Cu – 0,006%, Fe – 31,45%, K2O – 
1,415%, MgO – 0,08%, Mn – 0,029%, Na2O – 0,190%, Ni – 0,002%, P – 0,379%, Pb - <0,001%, S - 
<0,001%, SiO2 – 42,1%, Sn - <0,001%, Sr – 0,069%, TiO2 – 0,15%, V – 0,035%, Zn – 0,003%, Zr – 
0,013%, Total – 98,51%, LOI – 2,13%. 

Os resíduos a depositar nos vazios de escavação possuem características de resíduos inertes 
de acordo com os estudos efetuado no âmbito do EIA. 

 Faseamento dos aterros 

A construção dos aterros nos vazios de escavação, seguirão o faseamento geral definido para os 
trabalhos da mina, designadamente, para os trabalhos de exploração da mina. No final dos 

                                                             

3 CETEC (2013). 
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trabalhos de exploração os vazios de escavação serão alvo de atividades de desativação e de 
recuperação paisagística.  

Áreas 

Volume de Resíduos [m3] 

Estéreis Rejeitados Total 

Mua 100.000 110.000 210.000 

Quadro 15 - Volume de Resíduos 

Os resíduos gerados durante a Fase inicial de exploração representam um volume 
manifestamente inferior à capacidade de receção (encaixe) resultante da exploração deste 
depósito. Assim, serão utilizados estéreis provenientes da exploração da jazida da Pedrada, já na 
Fase Definitiva. 

Fases 

Volume [m3] 

Mua Pedrada Reboredo-
Apriscos 

Carvalhosa 

Resíduos gerados em cada área 210.000 27.150.000 20.630.000 8.790.000 

Capacidade de receção inicial (*) 2.000.000 37.430.000 28.450.000 12.110.000 

Da Mua para a Mua 210.000 — — — 

Resíduos gerados a depositar 210.000 27.150.000 20.630.000 8.790.000 

Capacidade remanescente 1.790.000 37.430.000 28.450.000 12.110.000 

Quadro 16 - Volume de resíduos gerados 

 Disponibilidade logística 

A disponibilidade logística existente na área do projeto pode ser classificada em 2 grandes 
tópicos: 

• Disponibilidade de infraestrutura; 
• Disponibilidade de transporte. 

No que respeita à disponibilidade de infraestrutura: 
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• Água (uso Doméstico) e Saneamento básico: existe uma boa cobertura em todas as áreas 
urbanizadas e industriais, a cargo da empresa Águas de Trás-os-Montes; 

• Água para fins industriais: existe disponibilidade 4 Km a Norte (Albufeira do Baixo Sabor) 
e a 6 Km a Sul (albufeiras de Pocinho e da Aguieira no rio Douro); 

• Energia: disponibilidade de energia elétrica a partir da subestação do Pocinho 220/60 kV 
e 120 MVA, subestação de Lagoaça 1.350 MVA. Cobertura da área de concessão com 
rede de média tensão. 

• Comunicações: cobertura de rede 3G; 
• Rede Viária: toda a área da concessão e envolvente, está coberta por uma rede viária 

pavimentada classificada como Estradas Municipais, Estradas Nacionais, IP Itinerário 
Principal e IC Itinerário Complementar. Destacam-se pela situação estruturante a EN 220, 
o IP 2 e o IC 5; 

• Habitação: existe disponibilidade de habitação no Bairro Ferrominas, no Carvalhal e em 
Moncorvo; 

• Servição de Saúde: o Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, situa-se a cerca de 5 Km 
da área do projeto. 

No que respeita à disponibilidade de transporte: 

• Transporte rodoviário: a EN 220 atravessa a área da concessão, ligando ao IP 2. Existe 
disponibilidade de utilização de “cargas de retorno” de empresas de camionagem, de 
veículos que regressam da Europa e se dirigem ao Porto; 

• Transporte ferroviário: disponível a partir do Pocinho, onde se situa o atual terminal da 
linha do Douro. A estação ferroviária dispõe de plataforma para cargas de mercadorias e 
zona de armazenamento; 

• Transporte fluvial: disponível a partir da Régua, através da via navegável do Douro, com 
carregamento no cais de mercadorias de Lamego. 

DESDE: ATÉ: DISTÂNCIA KM): 
Área de concessão Torre de Moncorvo e ligação com via rápida 5 Km 
Área de concessão Pocinho, cais de embarque ferroviário  16 a 8 Km 

Área de concessão Lisboa por autoestrada 400 Km 

Área de concessão Porto por autoestrada 180 Km 

Área de concessão Aveiro por autoestrada 190 Km 

 OUTRAS INFRAESTRUTURAS 

Hospital Hospital regional 50 Km – Hospital Central – 90 Km 

Centro de saúde Centro de Saúde de Moncorvo – 5 Km 
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Bombeiros Bombeiros de Moncorvo - 5 Km 

Eletricidade Subestação: 6 Km, Pocinho 120 MVA, 22 km, Lagoaça 1.350 MVA 

Água Albufeiras: Pocinho (Douro) 6 Km Sul, Baixo Sabor (Sabor) 4 Km Norte 

Telecomunicações Telefone, telefone móvel e rede internet 3,5 G 

Alojamento Bairro Ferrominas 1 Km das jazidas, Carvalhal, 1 Km das jazidas 

Quadro 17 – Logistica 

 Recursos humanos 

O Projeto prevê, na totalidade das operações que o constituem, a criação de 57 a 66 postos de 
trabalho diretos no primeiro ano de exploração, aumento gradualmente no decurso da Fase 
Definitiva (anos 6 a 60), até estabilizar numa estimativa de 116 postos de trabalho diretos a partir 
do oitavo ano de produção e mantendo esse número estabilizado nos anos seguintes. 

Estes valores revestem-se da maior importância para o ambiente socioeconómico da região, a 
que acresce a estimativa de criação de mais empregos indiretos, que poderão variar entre 220 a 
260 com a estabilização da produção a partir do 8º ano. 

De acordo com os dados do XIV Recenseamento Geral da População e CAOP 2011, INE, o concelho 
de Torre de Moncorvo apresenta 3.117 pessoas em população ativa das quais apenas 2.806 
empregadas. 

O Contrato de Concessão de Exploração, assinado entre o Estado Português e a MTI, estabelece 
que “sempre que possível, a empresa deve recorrer a mão de obra local ou regional”. Os recursos 
humanos totais para a operação da mina na sua Fase Inicial de produção referem-se a uma 
estimativa fixa de produção, podendo ser ajustados em função da alteração dos volumes de 
produção.  

No quadro seguinte apresenta-se o número previsto de trabalhadores afetos ao projeto, bem 
como a sua distribuição pelas diferentes categorias funcionais, de acordo com as projeções do 
Estudo de Viabilidade. 
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Minério 
Tal-qual 
[t/ano] 

TOTAL da 
Mina 

Diretores 
Técnicos 

Superiores 
Encarregados Técnicos 

Trabalhadores 
Indiferenciados 

1.600.000 57 a 66 2 a 3 % 6 a 8 % 4 a 5 % 60 a 70 % 20 a 30 % 

Quadro 18 - Número previsto de trabalhadores afetos ao projeto 

Os principais setores operacionais da mina serão os seguintes: 

• Direção: Direção da Mina, Departamento Administrativo e Financeiro, Planeamento, 
Laboratório, Refeitório, Vestiários e Balneários, Armazéns. 

• Mina: Extração, Transporte de Minério, Transporte e Deposição de rejeitado; 
• Tratamento: Lavaria, PTs (e subestação), Gestão de Resíduos Mineiros (nas cortas); 

Tubagem de Água, Expedição (carregamento). 
• Manutenção: Oficinas, Unidade de Lavagem, Abastecimento de Combustíveis e 

Lubrificantes, Armazéns. 
• Apoio, Segurança e Ambiente: Serviços de Segurança e Saúde, Serviços de Ambiente, 

Unidade de Vigilância, Posto Médico, Recuperação Paisagística. 

No quadro seguinte apresenta-se a estimativa de distribuição do pessoal pelos diferentes setores 
operacionais do projeto durante a fase inicial e para uma produção padrão de 1,6 Mtoneladas. 

Minério 
Tal-qual 
[t/ano] 

TOTAL 
da Mina 

Direção Mina Tratamento Manutenção 
Apoio, Segurança 

e Ambiente 

1.600.000 57 a 66 8 a 12 % 8 a 12 % 50 a 60 % 5 a 7 % 14 a 18 % 

Quadro 19 - Estimativa de distribuição do pessoal pelos diferentes setores operacionais do projeto 

O pessoal afeto aos trabalhos de exploração irá laborar nos 5 dias úteis da semana, das 8 horas 
às 15 horas (7 horas por dia), cerca de 270 dias por ano. A beneficiação funcionará 8 horas por 
dia em cerca de 270 dias por ano. A expedição funcionará das 8 horas às 16horas, cerca de 270 
dias por ano. 

Refira-se que estes recursos humanos poderão não ser todos funcionários diretos da mina, isto 
é, poderão existir subcontratações para algumas das tarefas identificadas. No entanto, o Contrato 
de Concessão de Exploração, assinado entre o Estado Português e a MTI, estabelece que pelo 
menos 1/5 do Quadro de Pessoal afeto ao projeto, deve ser constituído por funcionários da 
Empresa. O total de recursos humanos a afetar diretamente à mina, ou seja, aos trabalhos de 
extração e beneficiação do minério, no final da Fase Inicial poderá ascender a cerca de 66 
trabalhadores, sem contabilizar consultores e trabalhadores atividades logísticas ou temporárias. 
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A exploração da mina e a lavaria serão apoiadas ainda por um conjunto de especialistas técnicos 
externos que garantem um acompanhamento adequado dos trabalhos a vários níveis, 
contribuindo para a otimização dos processos de exploração e tratamento e para a garantia de 
condições de segurança na mina e para o controlo ambiental. 

Para a determinação deste valor foram considerados os pressupostos apresentados no quadro 
seguinte. Refira-se que os valores apresentados são valores médios para toda a área de 
concessão. 

Pressupostos Valores 

Dias de trabalho da escavação [dias/ano] 270 

Dias de trabalho da lavaria [dias/ano] 270 

Dias de trabalho da expedição [dias/ano] 308 

Horas diárias de escavação e transporte [h] 8 

Horas diárias de lavaria [h] 8 

Distância de transporte do minério tal-qual desde o Eluvial Mua até à pedreira [m] 1500 

Densidade média das cascalheiras [t/m3] 3,8 
Quadro 20 - Pressupostos 

 Instalações sociais e de apoio 

As instalações sociais e de higiene na lavaria e na mina serão dimensionadas de acordo com 
o número de trabalhadores e em consonância com a NP-1572 (1978) e com o Regulamento 
Geral de Segurança em Estabelecimentos Industriais, Decreto-Lei n.º 53/71, de 3 de 
fevereiro, alterado pela Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro.  

As instalações sociais existentes na pedreira, englobam um refeitório, sanitários, primeiros 
socorros e vestiários. São construídas em alvenaria e têm contígua a área de escritório e 
laboratório. No entanto, na área de exploração será colocado um contentor de apoio com 
instalações sociais (sanitários, com ligação a uma fossa séptica estanque e posto de primeiros 
socorros), uma vez que a mina fica a mais de 1.300 metros d a pedreira, onde se encontram 
as instalações sociais e a unidade de beneficiação.  

No quadro seguinte descrevem-se as principais instalações sociais e de apoio existentes ou a 
implantar na pedreira (instalações auxiliares anexas), sendo a sua localização representada 
na Planta Instalações Anexas e Equipamento. 

Tipo de instalação Localização Construção Tipo de utilização e 
características 

Portaria 
(e báscula) 

Junto ao edifício 
de escritórios 

Instalações em 
alvenaria 

Controlo de entradas e saídas na 
mina e pesagem do concentrado 

expedido 
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Tipo de instalação Localização Construção 
Tipo de utilização e 

características 

Parque de 
estacionamento 

No interior da 
pedreira 

No exterior do recinto 
da unidade de 

beneficiação e junto à 
portaria 

Parque de automóveis e outras 
viaturas de visitantes e dos 

funcionários 

Edifício 
administrativo e 

escritórios Em edifícios da 
MTI no bairro 

Ferrominas 

Instalações em 
alvenaria 

Gestão administrativa da mina 

Laboratório 
Realização dos ensaios ao 

minério e concentrados para 
controlo do processo 

Vestiários e 
balneários 

No interior da 
pedreira 

Instalações de 
alvenaria na área da 

unidade de 
beneficiação 

Mudança de roupa e duche 

Sanitários  
Lavagem de mãos e 

necessidades fisiológicas 

Posto Médico 

Prestar os primeiros socorros 
em caso de acidente e local 

onde o médico da mina deverá 
realizar os exames médicos 

Unidade de 
segurança 

Atuar em caso de incêndio ou 
acidente 

Refeitório Refeitório 

Oficina/ Unidade de 
lavagem 

Realização de reparações 
mecânicas, elétricas e trabalhos 

de serralharia, bem como 
proceder à lavagem dos 
equipamentos móveis 

Armazéns 

No interior da 
área definida 

para unidade de 
britagem 

Instalações de 
alvenaria e/ou 

metálicas na área da 
unidade de 

beneficiação 

Armazém de consumíveis da 
mina, incluindo reagentes, óleos 

e lubrificantes 

Estação de 
Tratamento de 
Águas Residuais 

(ETAR) 

Tratamento das águas residuais 

Depósito de 
combustível Depósito de superfície 

Armazenamento do combustível 
necessário para os 

equipamentos móveis 

Sanitários, vestiários, 
balneários e 

primeiros socorros 

Na zona de 
escavação 

(Eluvial da Mua,) 

Unidades modulares 
pré-fabricadas 

Permitir que os trabalhadores da 
extração de minério possuam 

instalações sociais e de higiene 
em cada área de escavação 

Quadro 21 - Principais instalações sociais e de apoio existentes ou a implantar na pedreira 

Todas as instalações sociais e de apoio serão alvo de limpeza periódica existindo recipientes 
para colocação dos resíduos domésticos e outros. 
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 Programação temporal das várias fases do Projeto 

O plano de execução do Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo -Fase Inicial, 
pressupõe o início da exploração com a aprovação do Plano de Lavra e do RECAPE. Na figura 
seguinte é apresentado o calendário de desenvolvimento do projeto estabelecido no Projeto de 
Execução, do início do ano de 2018. 

 

Figura 17  - Quadro do calendário de desenvolvimento do 

Apesar deste Projeto ter o seu EIA aprovado em novembro de 2015 e o Contrato de Concessão 
ter sido assinado em novembro de 2017, surgiram alguns constrangimentos ao desenvolvimento 
do Projeto de Execução da Fase Inicial, nomeadamente a mudança de titularidade da Pedreira do 
Felgar e a época de incêndios de 2017, particularmente o grande incêndio florestal do Reboredo, 
que limitou durante alguns meses os trabalhos de campo e deixou uma realidade natural e 
paisagística diferente da inicialmente avaliada. 

 Investimento Global 

A estimativa de investimento de capital acumulado para os primeiros cinco anos do Projeto de 
reativação das minas de ferro de Moncorvo -Fase Inicial é de cerca de 30 milhões de Euros. Neste 
valor estimado, cerca de 20 milhões de Euros correspondem a investimentos a efetuar a partir 
do 4º ano de atividade, relativos à preparação do arranque da Fase Definitiva do Projeto. 

De salientar que a otimização efetuada no Projeto de Execução, nomeadamente a consolidação 
do faseamento de aquisições e trabalhos, a opção pela produção exclusiva de agregados de alta 
densidade e a consequente simplificação do método de beneficiação, permitiu reduzir o 
montante de investimento global previsto no Estudo de Pré-Viabilidade, submetido em outubro 
de 2015 em cerca de 45,0 M€. 

2023
Tarefas a efetuar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Submissão do Plano de trabalhos 2018 DGEG
Elaboração do Plano de Lavra
Trabalhos de campo
Trabalhos de monitorização
Projetos de engenharia (caminhos e armazéns
Licenciamento CM Moncorvo
Elaboração do RECAPE (Fase Inicial)
Licenciamento Ambiental (Fase Inicial)
Aquisição de terrenos
Reparação de caminhos e infraestruturas
Desmatação
Aquisição de equipamentos
Preparação do local de exploração
Preparação do local de beneficiação (pedreira)
Início da Exploração
Início da recuperação ambiental e paisagística

2018
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 Atividades suscetíveis de causar impactes ambientais 

Com o desenvolvimento deste Projeto, identificaram-se as principais operações mineiras e as 
atividades suscetíveis de causar impactes, que as integram, no projeto de reativação das minas 
de ferro de Moncorvo, Fase Inicial, nas fases de construção e exploração: 

OPERAÇÃO ATIVIDADES 

Extração/Desmonte 

Preparação dos locais. Decapagem, caminhos e plataformas 

Construção de infraestruturas e montagem de equipamentos. Extração por 
desmonte mecânico no depósito Eluvial da Mua 

Beneficiação primária 
e secundária 

Unidade de britagem. Preparação do local, instalações e equipamentos. 
Armazenamento e embalamento 

Estradas dedicadas e caminhos de serviço  

Infraestrutura elétrica, linhas e subestação 

Infraestrutura de armazenamento, bombagem e reciclagem de água 

Gestão e tratamento 
de resíduos 

Parqueamento temporário de estéreis de exploração 

Parqueamento temporário de rejeitados na unidade de britagem 

Deposição de estéreis e rejeitados nos vazios de escavação 

Transporte entre a 
lavaria/expedição 

Transporte Rodoviário lavaria-Leixões 

Transporte Rodoviário lavaria-cais Fluvial de Lamego 

Transporte Rodoviário lavaria-cais Ferroviário do Pocinho 

Recuperação 
ambiental e 
paisagística 

Recuperação e remodelação das áreas de exploração, unidade de britagem, 
caminhos e infraestruturas do Eluvial da Mua 
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Desativação e 
renaturalização 

Unidade de britagem e instalações sociais e de apoio 

Caminhos e estradas dedicadas. Infraestrutura elétrica.  

Parqueamento temporário de estéreis e rejeitados 

Adaptado de “World Bank, Source Book” citada no “MINEO Potential environmental and social impacts 
of mining 2000, EC DG INFSO-B4” 

Quadro 22 - Atividades suscetíveis de causar impactes 

 Principais alterações do Projeto de Execução em relação ao Estudo Prévio 

O Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo foi inicialmente desenvolvido em fase 
de Estudo Prévio e correspondia à globalidade da área de exploração (4 jazidas), e do período de 
concessão (60 anos), não se tendo finalizado todos os níveis de pormenorização e de conceção a 
desenvolver, que seriam objeto de um mais completo nível de definição posterior. 

Este Projeto foi submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 2828, 
através do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de reativação das Minas de Ferro de 
Moncorvo, incluindo o Estudo de Pré-viabilidade, onde se procurava identificar e avaliar os 
impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente e a socio economia da área onde se 
pretende reativar a exploração de uma jazida mineira. O EIA foi posteriormente objeto de 
consulta pública, culminando o procedimento de AIA com a emissão de uma declaração 
(designada por Declaração de Impacte Ambiental – DIA) favorável, com condicionantes, ao 
desenvolvimento do Projeto.  

Uma vez que o Projeto avaliado no EIA correspondia à globalidade da área de exploração e previa 
duas Fases de desenvolvimento, Fase Inicial, correspondente aos cinco primeiros anos e Fase 
Definitiva, a partir do 6º ano, apresenta-se agora, o Projeto da Fase Inicial (Plano de Lavra), 
desenvolvido ao nível de Projeto de Execução.  

Nesta transição evolutiva do projeto, procedeu-se a algumas alterações que melhoram o seu nível 
de compatibilidade ambiental, técnica e económica, só possível a partir de uma maior definição 
e pormenorização. 

Descrevem-se em seguida os principais aspetos do Projeto de Execução que constituem 
alterações face à conceção do anterior estudo prévio e de pré-viabilidade, sobre os quais incidiu 
o EIA: 

• Alteração e diminuição da implantação da área de exploração de 25 para 23,5 hectares 
de área intervencionada, incluindo corta, plataforma de apoio logístico e acessos. Na 
sequência de uma análise mais aprofundada, procedeu-se a uma deslocação da mancha 
de exploração para poente, adequando a área a intervencionar com as áreas de maior 
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exposição de recurso eluvial e reduzido coberto vegetal, reduzindo assim a área a 
desmatar e de menor inclinação, reduzindo o risco de erosão. 

• Alteração e diminuição da área da plataforma de apoio na área de exploração de 5 para 
1,1 hectares. Resulta de uma mais rigorosa pormenorização sobre o espaço necessário 
para a plataforma de apoio, acomodando-a numa localização que implica uma menor 
movimentação de terras. 

• Inclusão de um processo primário de britagem e crivagem móvel na área de exploração. 
Pretende-se evitar o transporte de terras orgânicas e estéreis desde o local de exploração 
até à pedreira (1,3 Km), pois seriam de novo trazidas para o local de exploração, na fase 
de recuperação ambiental e paisagística. Com a britagem e crivagem primária consegue-
se que a maior parte das terras e estéreis sejam devidamente acomodadas próximo da 
zona de exploração. 

• Alteração da perspetiva de produtos finais. De acordo com a expressão da procura e dos 
valores de mercado, procedeu-se a uma alteração das percentagens. Assim prevê-se 
apenas a produção de Inertes de alta densidade (HDA) >45% Fe. 

• Redução ligeira do volume anual máximo de exploração. Resulta de uma mais rigorosa 
pormenorização sobre o volume de lavra. 

Nenhuma destas alterações traduz um aumento dos impactes ambientais anteriormente 
avaliados, antes constituindo uma diminuição desses mesmos impactes ambientais. 
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6 Análise da conformidade do projeto de execução da Fase Inicial com a 
DIA 

6.1 CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL, SERVIDÕES E 
RESTRIÇÕES 

 Enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território IGT 

No âmbito do EIA foi efetuado o enquadramento legal da análise do projeto em termos de 
ordenamento do território e de condicionantes ao uso do solo, com base em toda a legislação 
potencialmente aplicável em vigor, pelo que neste capítulo se destacam apenas os principais 
diplomas aplicáveis no âmbito do projeto em análise. Para a análise de conformidade entre o 
Projeto de reativação das Minas de ferro de Moncorvo com os instrumentos de gestão territorial, 
existentes e em vigor ou em elaboração, foram considerados os seguintes instrumentos: 

Planos Sectoriais e Especiais de Ordenamento do Território. 

• Plano Sectorial da Rede Natura 2000: Zona de Proteção Especial dos Rios Sabor e 
Maçãs (RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho); 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Douro (Decreto-Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de 
dezembro); 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) 
– PGBH do Douro (RCM n.º 16-C/2013, de 22 de março); 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (Decreto-Regulamentar n.º 
4/2007, de 22 de janeiro). 

Planos Nacionais, Regionais e Locais: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território PNPOT; 
• Plano Rodoviário Nacional PRN; 
• Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais. Resolução do 

Conselho de Ministros nº 78/2012, de 11 de setembro; 
• Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (em elaboração); 
• Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020. 

Planos Municipais e Locais: 

• Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo (Aviso n.º 10665/2012, de 8 de 
agosto); 

• Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa (RCM nº 2/95, de 13 de janeiro); 
• Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (RCM 

n.º 150/2003, de 22 de setembro). 
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6.1.1.1 Compatibilidade do empreendimento mineiro com planos, e programas com 
incidência na região do empreendimento 

Na análise da compatibilidade do Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo com 
planos, programas e projetos com incidência na região em que se insere, verifica-se que ocorre 
uma situação de não coincidência espacial ou de compatibilidade, quer devido ao articulado dos 
Instrumentos de gestão territorial, quer ao previsto nos planos, programas e projetos, quer ainda 
em resultado das opções de desenvolvimento deste projeto. 

Planos Sectoriais e Especiais de Ordenamento do Território:  

Plano Sectorial da Rede Natura 2000: Relativamente às áreas sensíveis de interesse para a 
conservação da natureza: Conforme se pode ver na imagem seguinte, a área da concessão, 
anexos mineiros e infraestruturas de transporte, não têm qualquer sobreposição com áreas 
sensíveis, conforme a definição da alínea a) do artigo 2º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
Outubro, verificando-se que a distância mínima entre a área potencial de exploração e o limite 
da ZPE e do SIC Sabor e Maçãs é superior a 2,5 Km.  

 

Figura 18  - Localização da área de concessão e proximidade a áreas sensíveis 

Conclui-se assim que o desenvolvimento do Projeto de reativação das minas de ferro de 
Moncorvo é compatível e não se sobrepõe com áreas classificadas de acordo com o estabelecido 
na legislação de proteção de Áreas Sensíveis de interesse para a conservação da natureza, 



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 82 de 216 

particularmente o Plano Sectorial da Rede Natura 2000: Zona de Proteção Especial dos Rios Sabor 
e Maças (RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho). 

Plano de Bacia Hidrográfica do Douro (Decreto-Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de dezembro) 
e Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) – PGBH 
do Douro (RCM n.º 16-C/2013, de 22 de março), não foram encontradas incompatibilidades entre 
o previsto nestes Planos e nos diplomas que os regulamentam e o previsto no Projeto de 
reativação das minas de ferro de Moncorvo. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (Decreto-Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de 
janeiro), e Plano de Gestão Florestal do Perímetro Florestal do Reboredo. Todo o Projeto de 
reativação das minas de ferro de Moncorvo, foi desenvolvido de forma a eliminar qualquer 
incompatibilidade com a regulamentação ou sobreposição com as áreas florestais referenciadas 
nestes planos, tendo sido dado uma particular atenção à proteção da mata modelo do Reboredo, 
com 373,5 hectares, cujas condicionantes foram regulamentadas por Decreto de 23 de dezembro 
de 1911. Foram adotadas as diretrizes de gestão do seu PGF nas intervenções florestais 
complementares deste projeto. 

 

Figura 19 - Localização da área de concessão e áreas sensíveis para a conservação da natureza e PROF 
Douro 
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Planos Nacionais, Regionais e Locais: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território PNPOT, elaborado em 
cumprimento do procedimento legal previsto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
setembro. O Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo foi desenvolvido 
considerando e em respeito pelos desígnios, opções estratégicas e modelo territorial 
definidos no PNPOT. 

• Plano Rodoviário Nacional, não foram encontradas incompatibilidades entre o previsto 
neste Plano e o previsto no Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo. 

• Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais. O Projeto de 
Reativação das Minas de Ferro de Moncorvo enquadra-se na Resolução do Conselho de 
Ministros nº 78/2012, de 11 de setembro, que aprova a (ENRG-RM), elaborada por 
determinação das Grandes Opções do Plano para 2012 -2015, aprovadas pela Lei n.º 64 
-A/2011, de 30 de dezembro. 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (em elaboração). O Projeto de 
reativação das minas de ferro de Moncorvo está de acordo e é compatível com o descrito 
no PROT-Norte, nomeadamente no seu Sumário Executivo e Relatório Temático Recursos 
Geológicos e Hidrogeológicos 2009. 

• Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020. Não foram encontradas 
incompatibilidades entre o previsto neste Plano e o previsto no Projeto de reativação das 
minas de ferro de Moncorvo. 

Planos Intermunicipais, Municipais e Locais: 

• Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro PIOTADV 
(RCM n.º 150/2003, de 22 de setembro), em fase de discussão pública de alteração e 
Região Demarcada do Douro. O Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo, 
foi desenvolvido de forma a eliminar qualquer sobreposição e/ou incompatibilidade com 
a regulamentação prevista no PIOT do Alto Douro Vinhateiro, incluindo na sua Zona de 
Especial Proteção ZEP ADV, com a sua transposição para o PDM de Torre de Moncorvo e 
até mesmo com a Região Demarcada do Douro, RDD. No desenvolvimento deste projeto, 
sobretudo na definição das suas áreas potenciais de exploração, a MTI abdicou da 
exploração na zona Poente da jazida de Reboredo-Apriscos, evitando assim uma 
sobreposição ou mesmo proximidade, entre uma área potencial de exploração e a 
ZEPADV ou a RDD. 
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Figura 20 - Localização da área de concessão e PIOT do Alto Douro Vinhateiro 

• Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa (RCM nº 2/95, de 13 de janeiro, 
atualmente em revisão conforme Aviso nº 21664/2008, de 11 de agosto): embora não se 
preveja que possa decorrer qualquer intervenção construtiva ou uso do solo no Concelho 
de Vila Nova de Foz Côa, procedeu-se à apreciação de eventuais incompatibilidades ou 
conflitos do Projeto e o regulamentado no PDM. No Projeto prevê-se o carregamento de 
“Big Bags” com concentrados, na plataforma ferroviária de cargas da estação do Pocinho, 
sem que se torne necessária qualquer intervenção ou alteração do uso atual do solo. O 
local onde decorrerá a operação de carregamento das composições ferroviárias, está 
classificado na Carta de Ordenamento nº 4.3.4 Pocinho, como Rede Ferroviária e insere-
se na área classificada como Zona de Equipamento, Indústria e Armazenagem. 
Atendendo a que, as operações de cargas e descargas de mercadorias, já decorrem 
naquele local, não se identifica qualquer incompatibilidade ou conflito entre o Projeto e 
o PDM de Vila Nova de Foz Côa. 

• Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo (Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto): 
de acordo com os elementos que acompanham o Plano Diretor Municipal de Torre de 
Moncorvo, nomeadamente da Carta da REN Final e da Planta da Estrutura Ecológica 
Municipal, bem como com a delimitação municipal da REN constante da Portaria n.º 
181/2013, de 13 de maio, verifica-se que dentro da área objeto do Contrato de 
Concessão celebrado com a MTI, e a área de intervenção na Fase Inicial, estão incluídas 
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áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional e como Estrutura Ecológica 
Municipal. Consequentemente, pode suceder que o Projeto de Moncorvo esteja sujeito 
a restrições de utilidade pública que o condicionam. 

A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que 
estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, 
identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de 
áreas. De acordo com as plantas do PDM e da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do 
Município de Torre de Moncorvo, resulta que algumas áreas englobadas na área da Concessão 
do Projeto de Moncorvo estão qualificadas como “Área relevante para a sustentabilidade do ciclo 
hidrológico terrestre”, em concreto como “Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos”. As restrições fixadas no n.º 4 da Secção II relativas às Áreas estratégicas de proteção 
e recarga de aquíferos são, pois, suscetíveis de condicionar a implementação e execução do 
Projeto de Moncorvo.  

Após a análise do Projeto de Moncorvo, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Torre 
de Moncorvo reconhecendo (i) o interesse público socioeconómico municipal, regional e 
Nacional do Projeto de Moncorvo; (ii) que a Reserva Ecológica Nacional e a Estrutura Ecológica 
Municipal foram delimitadas no Concelho de Torre de Moncorvo sem ter em consideração o 
Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo; (iii) que as alternativas gizadas pela MTI 
demonstram que a implementação do projeto de Moncorvo não põe em causa os valores 
ecológicos e ambientais em presença no Concelho. 

Em consequência deliberaram que os serviços municipais competentes iniciem, desde já, os 
procedimentos e pratiquem os atos necessários à alteração dos Instrumentos de Ordenamento 
do Território, no sentido de redelimitarem as referidas restrições de utilidade pública para que 
não incluam as áreas afetas ao Projeto de Moncorvo; Deliberações que nos permitem afirmar 
com segurança que a totalidade da área do projeto de Moncorvo estará desonerada de qualquer 
restrição legal, sendo totalmente viável a sua implementação. Face ao exposto é forçoso concluir 
que o facto de parte da área incluída no Projeto de Moncorvo estar atualmente abrangida pelas 
restrições decorrentes da REN e da Estrutura Ecológica Municipal, não impede a implementação 
do Projeto de Moncorvo. 

6.1.1.2 Compatibilidade do empreendimento mineiro com projetos com incidência na 
região do empreendimento: 

Para a análise de eventuais incompatibilidades entre o Projeto de reativação das minas de ferro 
de Moncorvo e outros projetos implementados na área ou na envolvente, que pela sua dimensão, 
tipologia, localização, proximidade ou impactes, as pudessem gerar, consideraram-se 
intervenções, em projeto, recentes ou já instaladas. Para o estudo e caracterização da situação 
de referência do projeto definiu-se uma envolvente à área de exploração com um raio de 5 Km. 
Verifica-se que a mancha assim definida está, com exceção de insignificantes áreas periféricas, 
totalmente no território que integra o concelho de Torre de Moncorvo. 
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Figura 21 - Localização de outros projetos na região 

Na área da concessão da MTI e na sua vizinhança, identificaram-se quatros projetos que importa 
analisar em termos de parâmetros de compatibilidade, de acordo com as tabelas: 

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, (concluído em dezembro de 2014): analisado este 
projeto, a sua localização e características, não se identificaram incompatibilidades com o Projeto 
de reativação das minas de ferro de Moncorvo. A única intervenção prevista no projeto de 
reativação das minas de ferro de Moncorvo localizada na sub-bacia hidrográfica do Sabor é a 
corta Eluvial da Mua (25 hectares, a mais de 2,5 Km,) que funcionará apenas nos primeiros 5 anos 
do projeto. 

Linha de Muito Alta Tensão Armamar-Lagoaça a 400 KV (concluído em 2011): situado a 1,2 Km 
da área de exploração do Eluvial da Mua. Analisado este projeto, a sua localização e 
características, não se identificaram incompatibilidades com o Projeto de reativação das minas 
de ferro de Moncorvo. De acordo com o Resumo não-Técnico do EIA do Projeto LMAT Armamar-
Lagoaça, Fevereiro de 2009 “ … a implantação de uma linha elétrica não inviabilizará a exploração 
desses recursos minerais…” páginas 34 e 35. 
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Parque Eólico Zibreiro, Lda., aerogeradores na crista mineralizada da jazida da Pedrada: (em 
funcionamento). Estes 4 aerogeradores estão implantados na crista da serra do Reboredo, a cerca 
de 3 Km da área do Eluvial da Mua. O Parque Eólico Zibreiro foi instalado em 2007, tendo um 
período de exploração previsto de 20 anos (2027). Apesar de se encontrar a uma razoável 
distância da futura área potencial de exploração da Pedrada, deve ser considerada uma potencial 
incompatibilidade entre o seu funcionamento e a exploração mineira. Considerando a 
calendarização das operações de extração/desmonte, prevista, poderá ocorrer uma coincidência 
temporal entre o período de exploração do parque eólico e da exploração mineira. 

Pedreira de inertes de granito junto ao Felgar (em funcionamento): Não se prevê qualquer tipo 
de incompatibilidade entre o funcionamento desta pedreira e o projeto, pelo contrário prevê-se 
uma sinergia através utilização deste espaço e equipamentos para a instalação da unidade de 
beneficiação do Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo. 

Concessões mineiras de prospeção e pesquisa: De acordo com a DGEG, estão atribuídas outras 
concessões mineiras na envolvente da área de concessão da MTI. No entanto, trata-se apenas de 
concessões ainda na fase de prospeção e pesquisa, pelo que seria extemporâneo estar já a 
considerar eventuais futuras incompatibilidades. Caso venham a evoluir, no futuro, para 
concessões de exploração, deverão então, ser analisadas eventuais complementaridades, 
sinergias e incompatibilidades.  

 

Figura 22 - Mapa de concessões Mineiras no concelho de Moncorvo (DGEG 2015) 

A caracterização do uso atual do solo na área da concessão, foi desenvolvida tendo como base a 
realização de fotointerpretação, recorrendo à visualização de ortofotomapas fornecidos pela 
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coordenação do estudo (Instituto Geográfico Português (IGP), 2010) e dos mapas do Bing Satélite 
correspondente ao ano de 2011.  

 
Figura 23 - Usos atuais do solo na área de concessão da MTI 

O trabalho de fotointerpretação foi completado com prospeções de campo, que abrangeram 
toda a área de concessão. 

Na área de concessão identificam-se num nível geral, quatro grupos principais de diferentes usos 
atuais do solo:  

• Território artificializado: esta classe uso do solo encontra-se associada aos espaços 
edificados inseridos no tecido urbano (e/ou de equipamentos correspondentes na sua 
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maioria a apoios industriais), à estrutura viária (estradas e caminhos de acesso), espaços 
industriais e a espaços verdes, equipamentos desportivos e culturais, totalizando cerca 
de 254 hectares, 5,5 % da área de concessão da MTI (4.620 hectares). Este uso do solo 
não tem expressão na área a intervencionar na Fase Inicial do Projeto, considerando-se 
apenas 5 hectares na área da Pedreira dos Zimbros e uma área total de 2 hectares em 
caminhos florestais e públicos. 

• Áreas Agrícola e Agroflorestais: correspondem a áreas utilizadas para agricultura, com 
claro domínio para as culturas permanentes das quais se destacam o olival. Representa 
1.270 hectares, 27,47% da área de concessão. Na Fase Inicial do projeto não será afetada 
esta categoria de uso do solo. 

• Florestas e Meios Naturais e Seminaturais: Correspondente à maior extensão na área de 
concessão, traduzindo-se na imagem que mais rapidamente se associa à mesma, e 
representa a quase totalidade da área observada, 3.128 hectares, superior a 67,76%. Esta 
classe é fortemente representada no território estudado por florestas de pinheiro bravo 
e áreas de matos densos. Na Fase Inicial do projeto serão afetados cerca de 25 hectares 
classificados com esta categoria de uso do solo. 

• Corpos de Água: representa os cursos e planos de água com maior importância 
observados na área de estudo e ocupa cerca de 13,8 hectares, 0,32% da extensão da área 
de concessão. Na Fase Inicial do projeto não será afetada esta categoria de uso do solo. 

 

CLASSIFICAÇÃO DO USO ATUAL DE SOLOS AFETADO PELO PROJETO – FASE INICIAL Área 
afetada 

pelo 
projeto 

Florestas e meios naturais e semi-naturais 

Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Florestas Floresta de resinosas 
Florestas puras de 

resinosas 

Florestas de pinheiro 
bravo 25,3 Ha 

Florestas de outras 
resinosas 0,0 

Deve ser considerada uma área de 5 Ha de cascalheira nua 
Quadro 23 - Classificação do uso atual de solos afetado pelo projeto – fase inicial 

Considerando que, de acordo com o projeto se estima que a área de exploração, incluindo 
caminhos e plataforma logística, venha a ter 23,32 hectares, 28,13 Ha em perímetro vedado que 
inclui a faixa de segurança de 10 metros, integralmente ocupadas com Florestas abertas de 
pinheiro bravo, apenas 14,8% da área das parcelas abrangidas pela área de exploração, serão 
objeto de escavação. 

O direito à utilização das áreas a afetar aos trabalhos de exploração e aos anexos mineiros, 
incluindo acessos a utilizar na mina será garantida previamente aos trabalhos de implantação e 
de exploração, sendo acautelado qualquer conflito que possa existir com os proprietários ou 
gestores, através da aquisição ou de arrendamento. De referir que não existe cadastro publicado 
do concelho de Torre de Moncorvo. Para a identificação da estrutura da propriedade a MTI 
desenvolveu um trabalho de identificação e cartografia do cadastro geométrico dos prédios 
inseridos na área diretamente afetada, cuja delimitação tem como objetivo o conhecimento 
espacial e descritivo da propriedade. O trabalho assentou nos seguintes princípios básicos: 
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• Registo administrativo, metódico e atualizado, de aplicação multifuncional, no qual se 
procede à caracterização e identificação dos prédios existentes no território em estudo. 

• Processo técnico de recolha e tratamento dos dados que caracterizam e identificam cada 
um dos prédios existentes no território em estudo. 

• Consideração do prédio como a parte delimitada do solo, juridicamente autónoma, 
abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer natureza nela 
incorporados ou assentes com carácter de permanência. 

Os trabalhos de campo incluíram a preparação das bases cartográficas, com o levantamento 
topográfico das estremas dos prédios com utilização dos ortofotomapas e cartografia digital 
fornecida, à escala 1:5000, e a recolha de dados sobre os prédios, que corresponde à informação 
alfanumérica relativa à localização administrativa e toponímia dos prédios e ao nome e morada 
dos proprietários/usufrutuários. 

Os trabalhos foram iniciados tendo como apoio alguns elementos descritivos e gráficos em posse 
dos proprietários e também com o recurso à informação cadastral contida no SIP (Sistema de 
Identificação de parcelas) do IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.). O 
apoio por parte de pessoas conhecedoras da propriedade em cada zona também foi essencial. O 
recurso às instituições oficiais para recolha de dados concretos sobre a matriz constitui o 
procedimento final. Com este trabalho, ainda em fase de aferição com os proprietários, concluiu-
se que a maior parte da área de intervenção direta deste projeto (cerca de 70%), corresponde a 
propriedade privada, na qual se destacam as parcelas da empresa EDM (Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A.), que na Mua correspondem integralmente a uma parcela de 150 
ha.  
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Figura 24 - Exemplo de cartografia do levantamento cadastral efetuado pela MTI na Mua e Carvalhosa 

Sobre a cartografia georreferenciada das parcelas, foi feita a identificação das parcelas 
abrangidas, total ou parcialmente pelos 28 hectares da área de exploração (7 parcelas, 157,3 
hectares), bem como, das parcelas contíguas à área de intervenção (9 parcelas, 9,52 hectares). 
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6.2 ENTIDADES CONTACTADAS  

A Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro estabelece os conteúdos a que este RECAPE tem que 
obedecer, entre os quais se inclui uma referência ao contacto efetuado às entidades pertinentes 
atendendo à tipologia e localização do projeto em análise e à análise do conteúdo das respostas 
obtidas (ponto 2.4.1.2 do Módulo XII da referida Portaria). Não sendo evidenciado de forma 
explícita se a consulta referida tem obrigatoriamente que ser realizada em fase de RECAPE ou se 
é possível considerar apenas os resultados da consulta efetuada na fase de EIA, quer diretamente 
pela equipa de Ambiente no âmbito da elaboração do EIA, quer através de consulta efetuada pela 
Comissão de Avaliação ou mesmo no âmbito da Consulta Pública do Estudo submetido a 
avaliação. 

No entanto, durante o período de elaboração do presente RECAPE, a empresa concessionária 
(MTI), manteve contactos regulares com as seguintes entidades: 

• Câmara Municipal de Torre de Moncorvo;  
• União de Freguesias do Felgar e Souto da Velha; 
• Instituto Politécnico de Bragança; 
• Direção Geral de Energia e Geologia DGEG; 
• Infraestruturas de Portugal SA; 
• Administração do Porto de Leixões APDL; 
• Empresas de transportes; 
• Empresas de equipamentos e mineração. 

Analisadas as diferenças entre o Estudo Prévio submetido a EIA e o Projeto e Execução agora em 
análise, considerou a equipa responsável pela elaboração do EIA e do RECAPE que no âmbito da 
avaliação da conformidade ambiental do projeto de execução, apenas se justificava uma 
atualização da consulta a algumas entidades. 

6.3 REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

 Considerações gerais. Síntese das alterações do Projeto de Execução 

Este Projeto foi submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), através do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, 
onde se procurava identificar e avaliar os impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o 
ambiente e a socio economia da área onde se pretende reativar a exploração de uma jazida 
mineira. O EIA foi posteriormente objeto de consulta pública, culminando o procedimento de AIA 
com a emissão de uma declaração (designada por Declaração de Impacte Ambiental – DIA) 
favorável, com condicionantes, ao desenvolvimento do Projeto.  Uma vez que o Projeto avaliado 
no EIA correspondia à globalidade da área de exploração e previa duas Fases de desenvolvimento, 
Fase Inicial, correspondente aos cinco primeiros anos e Fase Definitiva, a partir do 6º ano, 
apresenta-se agora, o Projeto da Fase Inicial (Plano de Lavra), desenvolvido ao nível de Projeto 
de Execução.  
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Nesta transição evolutiva do projeto, procedeu-se a algumas alterações que melhoram o seu nível 
de compatibilidade ambiental, técnica e económica, só possível a partir de uma maior definição 
e pormenorização. Descrevem-se em seguida os principais aspetos do Projeto de Execução que 
constituem alterações face à conceção do anterior estudo prévio e de pré-viabilidade, sobre os 
quais incidiu o EIA: 

• Alteração e diminuição da implantação da área de exploração de 25 para 23,5 hectares 
de área intervencionada, incluindo corta, plataforma de apoio logístico e acessos. Na 
sequência de uma análise mais aprofundada, procedeu-se a uma deslocação da mancha 
de exploração para poente, adequando a área a intervencionar com as áreas de maior 
exposição de recurso eluvial e reduzido coberto vegetal, reduzindo assim a área a 
desmatar e de menor inclinação, reduzindo o risco de erosão. 

• Alteração e diminuição da área da plataforma de apoio na área de exploração de 5 para 
1,1 hectares. Resulta de uma mais rigorosa pormenorização sobre o espaço necessário 
para a plataforma de apoio, acomodando-a numa localização que implica uma menor 
movimentação de terras. 

• Inclusão de um processo primário de britagem e crivagem móvel na área de exploração. 
Pretende-se evitar o transporte de terras orgânicas e estéreis desde o local de exploração 
até à pedreira (1,3 Km), pois seriam de novo trazidas para o local de exploração, na fase 
de recuperação ambiental e paisagística. Com a britagem e crivagem primária consegue-
se que a maior parte das terras e estéreis sejam devidamente acomodadas próximo da 
zona de exploração. 

• Alteração das percentagens previstas de produtos finais. De acordo com a expressão da 
procura procedeu-se a uma alteração das percentagens. Assim prevê-se, durante a Fase 
Inicial, uma produção exclusiva de Inertes de alta densidade (HDA) >45% Fe. 

• Redução ligeira do volume anual máximo de exploração. Resulta de uma mais rigorosa 
pormenorização sobre o volume de lavra. 

Nenhuma destas alterações representa um aumento dos impactes ambientais anteriormente 
identificados e avaliados em sede de processo de AIA, antes constituindo uma diminuição da área 
diretamente afetada e uma melhoria dos meios de exploração e beneficiação, resultando uma 
óbvia redução desses mesmos impactes ambientais. 

Neste subcapítulo apresenta-se uma reavaliação dos impactes ambientais identificados no 
Projeto em fase de Estudo Prévio, avaliados no EIA, face às eventuais alterações resultantes dos 
impactes previsíveis gerados pelo Projeto de Execução da Fase Inicial, em avaliação neste RECAPE.  

 Identificação e avaliação dos impactes 

O desenvolvimento deste Projeto teve como objetivo, identificar um conjunto de soluções 
conceptuais, que otimizassem a viabilidade funcional, ambiental e económica do projeto, nas 
suas várias vertentes. Assim, identificaram-se as principais operações mineiras e as atividades 
que as integram, no Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo, Fase Inicial, nas fases 
de construção, exploração e desativação: 
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OPERAÇÃO Atividades 

Extração/Desmonte 

Preparação dos locais. Decapagem, caminhos e plataformas 

Construção de infraestruturas e montagem de equipamentos. Extração 
por desmonte mecânico no depósito Eluvial da Mua 

Beneficiação primária e 
secundária 

Beneficiação. Preparação do local, instalações e equipamentos. 
Armazenamento e embalamento 

Estradas dedicadas e caminhos de serviço 

Infraestrutura elétrica, linhas e posto de transformação 

Gestão e tratamento de 
resíduos 

Parqueamento temporário de estéreis de exploração 

Parqueamento temporário de rejeitados 

Deposição de rejeitados nos vazios de escavação 

Transporte entre a 
lavaria/expedição 

Transporte Rodoviário mina-Leixões 

Transporte Rodoviário mina-cais Ferroviário do Pocinho 

Recuperação ambiental e 
paisagística 

Recuperação e remodelação das áreas de exploração, beneficiação, 
caminhos e infraestruturas do Eluvial da Mua 

Desativação e 
renaturalização 

Equipamento de beneficiação e instalações sociais e de apoio 

Caminhos e estradas dedicadas. Infraestrutura elétrica.  

Parqueamento temporário de rejeitados 

Adaptado de “World Bank, Source Book” citada no “MINEO Potential environmental and social impacts 
of mining 2000, EC DG INFSO-B4” 

Quadro 24 - Identificação das principais operações mineiras e as atividades que as integram 

Identificadas, as principais operações mineiras e as atividades que as integram, descreve-se a 
listagem, na generalidade e por descritor, dos Impactes Potenciais que podem resultar das 
operações e atividades mineiras anteriormente listadas, adaptando, tanto quanto possível, às 
características ambientais e sociais da região em que o projeto se insere. 
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DESCRITOR IMPACTES 

Geologia Alterações na geomorfologia 

Solos 

Erosão 

Compactação 

Contaminação 

Clima Alteração dos parâmetros climáticos 

Recursos Hídricos 

Alteração dos regimes hidrológicos 

Alteração dos regimes hidrogeológicos 

Poluição/Contaminação de águas superficiais 

Poluição/Contaminação de águas subterrâneas 

Qualidade do Ar 
Poluentes atmosféricos 

Partículas 

Ambiente Sonoro Alteração dos níveis de ruído 

Vibrações Alteração do nível de vibrações 

Ecologia e 
biodiversidade 

Perda de habitats naturais e biótopos 

Impactes na Flora 

Impactes na Fauna 

Impactes em abrigos de quirópteros de importância nacional 

Impactes em ambiente aquático ou ripícola 

Socio economia TABELA DIFERENTE 

Ordenamento do 
Território 

Alterações no quadro regulamentar nacional 

Alterações no quadro regulamentar regional 

Alterações no quadro regulamentar local 

Património 
Arqueológico e Cultural 

Afetação de património arqueológico 

Afetação de património construído 

Afetação de património imaterial 

Uso atual do Solo 

Afetação de solo agrícola 

Afetação de recursos florestais 

Afetação de espaços naturais e semi-naturais 

Afetação de áreas de extração de inertes 

Afetação de vinhas na Região Demarcada do Douro 
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Alterações na paisagem do Sopé Norte da serra do Reboredo/Alinhamento 
da EN220 

Alterações na paisagem das encostas do Vale do rio Sabor 

Tráfego Rodoviário Afetação do Tráfego Rodoviário 

Adaptado de “World Bank, Source Book” citada no “MINEO Potential environmental and social impacts 
of mining 2000, EC DG INFSO-B4” 

Quadro 25 - Impactes Potenciais que podem resultar das operações e atividades mineiras 

Para a classificação dos Impactes ambientais identificados, foram utilizados critérios de 
classificação e quantificação de impactes, identificados como: 

• Sentido: P - Positivo; N - Negativo; 
• Magnitude: R - Reduzida; O - Moderada; E - Elevada; 
• Probabilidade: A - Certo; B - Provável; F - Improvável/ Pouco Provável; 
• Efeito: D - Direto; I - Indireto; U - Cumulativo; 
• Duração: H - Permanente; T - Temporário; 
• Incidência: C - Curto; M - Médio; L - Longo; 
• Significância: MS - Muito Significativo; S - Significativo; PS - Pouco Significativo; 
• Reversibilidade: V - Reversível ou W - Irreversível, X - Compensável ou Z - Não 

Compensável. 

A adoção uniforme desta metodologia de classificação, permitiu imprimir um maior grau de 
pormenorização, quer às atividades quer aos impactes, nas Tabelas de classificação de Impactes 
por Descritor e por Alternativa, em função da identificação e classificação dos impactes que 
resultam de cada atividade. 

Dada a especificidade dos impactes potencialmente gerados sobre os parâmetros do descritor 
socio economia, esta avaliação será feita de acordo com a análise do impacte do projeto, em cada 
alternativa, incidindo sobre o ambiente socio económico e cultural identificado na situação de 
referência, estruturado à volta de quatro macro parâmetros. 
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Parâmetros Impactes 

DEMOGRAFIA 

População ativa local 

Saldo migratório induzido 

Alteração na pirâmide etária 

ECONOMIA 

Economia local 

Emprego local 

Mercado de aluguer e imobiliário 

Comércio e serviços locais 

Atividades económicas tradicionais 

Atividade turística local e regional 

Economia Nacional 

INFRAESTRUTURAS E 
ACESSIBILIDADES 

Rede viária local e regional 

Rede ferroviária 

Outras soluções de transporte 

Serviços e infraestruturas básicas locais 

ASPECTOS SOCIO 
CULTURAIS 

Bem-estar individual 

Bem-estar coletivo 

Identidade cultural local 
Quadro 26 - Operações e atividades principais do projeto e os impactes potenciais 

Listadas as operações e atividades principais do projeto e os impactes potenciais, procedeu-se à 
identificação das eventuais alterações que pudessem resultar num aumento dos impactes 
ambientais anteriormente identificados no EIA, e avaliados em sede de processo de AIA. 

Pretendeu-se, com a análise do alcance das alterações introduzidas no Projeto de Execução da 
Fase Inicial, obter uma avaliação objetiva da relação entre uma determinada atividade e os 
potenciais impactes gerais, resultantes sobre cada descritor. Nenhuma destas alterações 
representa um aumento dos impactes ambientais anteriormente identificados e avaliados em 
sede de processo de AIA, antes constituindo uma diminuição da área diretamente afetada e uma 
melhoria dos meios de exploração e beneficiação, resultando uma óbvia redução desses mesmos 
impactes ambientais, mantendo-se assim no Projeto de Execução - Fase Inicial, que incide sobre 
o depósito Eluvial da Mua nos primeiros cinco anos,  a classificação dos impactes ambientais 
identificados no EIA, para cada descritor: 
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6.3.2.1 Geologia:  

Os impactes ambientais expectáveis sobre a geologia relacionam-se com: 

a) A eventual destruição de formações geológicas raras e/ou património geológico 
classificado. Contudo, na área da concessão não foram identificadas/inventariadas 
quaisquer ocorrências de património geológico. Considera-se assim este impacte 
como nulo; 

b) O possível surgimento de ângulos de talude (nomeadamente nos locais de deposição 
temporária de estéreis) com inclinações superiores às do relevo natural com 
consequente instabilidade de taludes associada (e.g. escorregamentos, 
deslizamentos, etc.). Este é um impacte negativo, direto, imediato a longo prazo, 
temporário, pouco provável, magnitude reduzida, de âmbito local, minimizável e 
reversível.  

6.3.2.2 Geomorfologia:  

Os impactes ambientais expectáveis sobre a geomorfologia relacionam-se com: 

a) A modificação do relevo associada às escavações. Considera-se que a escavação do depósito 
eluvial da Mua constitui um impacte de significância reduzida, atendendo à espessura média 
de escavação de cinco metros e, à dimensão da área prevista para a corta, na ordem dos 25 
hectares. Assim o impacte será negativo, magnitude reduzida, certo, direto, permanente, 
de médio prazo e reversível. 

6.3.2.3 Solos e aptidão de solos:  

Os impactes expectáveis sobre o solo ocorrem nas fases de instalação e na fase de exploração, 
sendo revertidos na fase de desativação. Foram identificados 3 tipos de impactes sobre os solos, 
que poderão ocorrer no desenvolvimento das atividades mineiras:  

• Erosão; 
• Compactação; 
• Contaminação. 

Para cada um destes impactes foram identificadas as situações, que a ocorrerem, os determinam: 

v Erosão:  
• Destruição da camada superficial do solo;  
• Abertura de acessos à obra; 
• Ocupação permanente do solo. 

 
v Compactação:  

• Alterações das características pedológicas e da capacidade produtiva do solo; 
• Abertura de acessos à obra; 
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• Redução da permeabilização do terreno. 
 

v Contaminação: 
• Contaminação do solo por derivados de hidrocarbonetos e por resíduos industriais e 

resíduos de exploração. 

No que respeita à análise qualitativa e quantitativa dos impactes sobre o descritor Solos e Aptidão 
de Solos, concluiu-se que de um modo geral os impactes são de magnitude reduzida, 
temporários, pouco significativos e reversíveis. 

6.3.2.4 Clima e meteorologia:  

O Projeto provocará uma alteração da morfologia das áreas de intervenção, que poderá originar 
alterações de alguns parâmetros climáticos resultantes da modificação de padrões de circulação 
junto ao solo e das alterações do regime hidrológico local. Embora com muito baixa relevância, 
são expectáveis os seguintes impactes:  

• Afetação do regime de escoamento de microescala das massas de ar;  
• Diminuição da evapotranspiração causada pela remoção de coberto vegetal nos 

processos de decapagem e preparação dos locais;  
• Alteração da humidade relativa do ar causada pela mudança da configuração 

topográfica do terreno e do regime hidrológico local. 

No que respeita à análise qualitativa e quantitativa dos impactes sobre o descritor Clima, conclui-
se que de um modo geral os impactes são de magnitude reduzida, temporários, pouco 
significativos e reversíveis. 

6.3.2.5 Recursos hídricos superficiais e subterrâneos:  

Recursos hídricos superficiais:  

Na área de intervenção do Projeto de Execução, os recursos hídricos superficiais apresentam-se, 
de um modo geral, pouco ou nada poluídos, apresentando boa qualidade para os diferentes usos 
considerados (rega, balnear e produção de água para consumo humano). Ressalva-se que a nível 
dos parâmetros químicos, estes recursos não apresentam incumprimentos de destaque. 

A atividade mineira implicará a realização de diversas operações que poderão afetar a qualidade 
das águas superficiais, sendo de destacar nesta fase as seguintes: 

• Preparação dos terrenos (desmatação e decapagem) e melhoria ou criação de 
acessos; 

• Exploração das cascalheiras da Mua; 
• Construção das infraestruturas previstas, com especial relevo para o parque 

temporário de resíduos mineiros (rejeitados); 
• Gestão das águas pluviais e de escorrência; 
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• Gestão das águas mineiras (águas que se venham a acumular no fundo da 
escavação, águas que percolem no corpo dos vazios de escavação ou oriundas da 
drenagem do parque temporários de resíduos mineiros); 

• Gestão das águas residuais domésticas e dos efluentes oriundos da manutenção de 
viaturas e equipamentos. 

As três primeiras operações poderão promover a aproximação e/ou interceção de linhas de água, 
com impactes ao nível das partículas em suspensão no ar (que por ação do vento e da 
precipitação irão depositar-se no solo e nas linhas de água mais próximas), ao nível da deposição 
direta de partículas na água e da presença de substâncias perigosas (resultantes da utilização de 
materiais/resíduos de construção e eventuais derrames), com consequências para a qualidade 
físico-química das águas superficiais. 

Estes impactes, que se traduzem por negativos, serão descontinuados no tempo, uma vez que, 
conforme referido, as linhas de água existentes na área de concessão propriamente dita e 
envolvente próxima não possuem caudal permanente. Além disso, far-se-ão sentir somente 
enquanto decorrerem as operações.  

Assim, a significância dos impactes irá em parte depender da calendarização dos trabalhos, das 
medidas de minimização a implementar e do funcionamento atempado e pleno dessas medidas, 
no sentido de se evitar a interceção de linhas de água e situações de potencial emissão de poeiras, 
arrastamento de partículas, derrames e deposição de resíduos. 

A exploração do Eluvial da Mua poderia eventualmente induzir impactes ao nível da libertação de 
substâncias químicas presentes nos blocos rochosos e estéreis aquando em contacto com a água. 
Todavia, de acordo com as análises geoquímicas efetuadas e apresentadas no Plano de Lavra, 
estes materiais são considerados inertes, para além de que o maciço rochoso em causa apresenta 
características em que a infiltração prevalece sobre a escorrência, devido à fraturação existente. 
Contudo, nas encostas com maior declive o escoamento superficial poderá prevalecer sobre a 
infiltração em época de queda e chuva acentuada. Deste modo, no que respeita à gestão das 
águas pluviais e de escorrência prevê-se a instalação de um sistema de drenagem compostos por 
valas de escoamento nas laterais de rampas e junto das bordaduras externas das cortas, de modo 
a desviar o fluxo de águas pluviais/escorrência para estas zonas. 

Para as águas que se acumularem no fundo da corta, encontra-se prevista a transferência para 
áreas de cota superior e posterior condução para um tanque de decantação antes de serem 
lançadas para o meio natural. Também neste caso, de modo a evitarem-se impactes na qualidade 
das águas, há que colocar com a maior brevidade possível as soluções previstas em 
funcionamento. A significância do impacte dependerá do regime de precipitação, com maior 
ênfase para a época das chuvas, e da eficácia da rede de drenagem e dos sistemas de tratamento 
de águas a implementar. 

Por último, há que considerar a gestão das águas residuais domésticas e dos efluentes 
provenientes das oficinas, unidades de lavagem, depósitos de abastecimento de combustível, 
entre outros. Para as primeiras, está prevista nesta fase a condução para fossas sépticas 
estanques e/ou wc amovíveis, regularmente limpas por entidades licenciadas; para os segundos, 
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a realização em locais especialmente criados para o efeito e condução para separador de 
hidrocarbonetos ou estação de tratamento, de modo a sujeitá-los a tratamento físico-químico. 
Uma vez que se encontra prevista a gestão destes efluentes, os impactes associados serão assim 
minimizados ou nulos. 

Os impactes expectáveis sobre as linhas de água, relacionados com a sua eliminação ou alteração 
parcial são, discriminados pelos principais elementos do projeto: área de escavação do depósito 
eluvial da Mua – Esta área encontra-se no flanco Norte do Cabeço da Mua, entre as cotas 725 e 
820, com declives médios de 8%. Não existem verdadeiras linhas de água na área a 
intervencionar, no entanto, de acordo com a cartografia existente à escala 1:25.000 do IgeoE, 
serão afetados os primeiros 100 metros de uma linha de água, afluente de uma ribeira sem nome 
atribuído na Carta Militar, a qual é por sua vez, afluente da margem esquerda do rio Sabor. 
Classifica-se este impacte como: negativo, certo, direto, temporário, reversível (com a 
implementação do PARP), de curto prazo, local e de magnitude reduzida.  

O fornecimento de água será efetuado a partir de captação em acumulações de água pluvial e de 
nascente, com uma capacidade total de 50.000 m3, na zona da pedreira “Mata dos Zimbros”, na 
Fase Inicial do projeto. A captação de água na pedreira está licenciada pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA). Nesta Fase Inicial, estima-se que o consumo anual de água fresca para regas 
de acessos e rega de plantas possa chegar a 1.500 m3. Considerando a utilização máxima anual 
de água prevista de 1.500 m3, e considerando uma capacidade de armazenamento de água no 
fundo da corta, na ordem dos 16.250 m3, a sustentabilidade das extrações é garantida com a 
reposição de água a uma taxa de 0,5 L/s, perfeitamente compatível com os valores típicos 
(caudais) deste tipo de formações geológicas. Classifica-se assim este impacte como: negativo, 
certo, direto, temporário, irreversível, de longo prazo, local e de magnitude reduzida. 

Os impactes expectáveis relativos a possíveis retenções de água superficial e consequente escassez 
hídrica a jusante da retenção, na área de escavação do depósito eluvial da Mua é classificado como 
nulo. A configuração da base da escavação é favorável ao normal escoamento superficial, não se 
prevendo a existência de áreas endorreicas. Considera-se assim que a drenagem para NNW e NE, 
na direção das povoações de Felgar e Souto da Velha e, a drenagem para Este, na direção da 
albufeira de Vale de Ferreiros, não será significativamente afetada. Em Felgar e Souto da Velha, 
o contributo das águas subterrâneas (através de várias exsurgências naturais) é bem mais 
significativo do que o contributo das águas superficiais. No caso da albufeira de Vale de Ferreiros, 
a bacia drenante de dimensões reduzidas desenvolve-se mais para Sul e SW, em direção à 
Carvalhosa. Este impacte é assim classificado como nulo;   

Recursos hídricos subterrâneos: 

No quadro das atividades previstas para a Fase Inicial, nomeadamente preparação dos terrenos 
(desmatação e decapagem), melhoria ou criação de acessos, exploração do Eluvial da Mua, 
construção das infraestruturas, com especial relevo para a unidade de beneficiação e parque 
temporário de resíduos mineiros, gestão das águas pluviais e de escorrência e gestão das águas 
residuais domésticas e dos efluentes oriundos da manutenção de viaturas e equipamentos, os 
eventuais impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas poderão resultar do seguinte: 
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• Contaminação das águas subterrâneas através da infiltração de águas contaminadas; 
• Afetação de captações de água subterrânea municipais e privadas; 
• Interceção dos níveis freáticos com exposição a fontes de poluição. 

Para análise dos impactes há que ter em conta o facto de ao maciço rochoso da área de concessão 
estar associada, devido à fracturação existente, uma recarga natural a partir da infiltração direta 
da precipitação ou a partir de massas de água superficiais que se encontram em conexão 
hidráulica com níveis aquíferos mais subsuperfícies. Todavia, nas áreas com declives mais 
acentuados o escoamento superficial prevalece sobre a infiltração. 

Em termos de vulnerabilidade à poluição ocorrem também duas situações: nas zonas com declive 
acentuado é baixa a intermédia, pelo facto de os níveis aquíferos se encontrarem a maior 
profundidade; nas zonas de menor declive, as águas subterrâneas surgem associadas a sistemas 
subsuperfícies, com níveis freáticos situados nas proximidades da superfície topográfica e, em 
locais com solos pouco desenvolvidos, sendo a vulnerabilidade intrinsecamente mais elevada. 

Relativamente a captações de água subterrânea para abastecimento público, constata-se a 
existência de duas captações fora da área de concessão, mas na sua envolvente a N/NNE do 
Cabeço da Mua (Felgar e Souto da Velha). Quanto a captações licenciadas pela ARH Norte, 
verificou-se a existência de diversas captações destinadas a rega. 

No que respeita à qualidade, os recursos hídricos subterrâneos apresentam, na sua generalidade, 
boa qualidade para a produção de água para consumo humano. Ao nível dos parâmetros 
químicos, estes recursos não apresentam incumprimentos de destaque. Face a estas 
características, prevê-se que as atividades construtivas a ter lugar em zonas de menor declive 
e/ou próximas de captações para abastecimento público e privado, terão maior probabilidade de 
induzir impactes negativos ao nível da qualidade das águas subterrâneas. Face ao exposto e aos 
elementos disponíveis, a ocorrerem, os impactes serão negativos e pouco significativos. 

Os impactes das principais infraestruturas e áreas de escavação sobre a alteração do padrão 
hidrodinâmico e sentidos preferenciais de escoamento subterrâneo na área de escavação do 
depósito eluvial da Mua, resultam do rebaixamento e alargamento da área escavada, que poderá 
alterar o padrão hidrodinâmico das águas subterrâneas ainda que se considere esta alteração 
muito pouco significativa. Considerando que a cota mínima de exploração será 725 e que o nível 
freático se posiciona em redor da cota 721, as alterações que ocorrerem acontecerão 
maioritariamente na zona não saturada. Contudo, a heterogeneidade (anisotropia) do meio 
geológico associada a uma única medição possível do nível freático nesta área de escavação, 
elevam em muito o grau de incerteza relativamente à significância deste impacte. Esta incerteza 
deverá ser reduzida, a curto prazo, com a implementação do plano de monitorização dos recursos 
hídricos subterrâneos proposto no EIA e neste RECAPE. Ainda que com esta limitação ao nível do 
grau de confiança na estimativa do impacte considera-se que o mesmo será: negativo, pouco 
provável, direto, temporário, reversível (com a implementação do PARP), de curto prazo, local e 
de magnitude reduzida. Em suma, considera-se este impacte como (muito) pouco significativo; 
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Influência do Projeto sobre captações para abastecimento público. Por “influência do projeto 
sobre captações para abastecimento público” entende-se, diminuição de caudais e/ou níveis 
piezométricos, não imputáveis a causas naturais e/ou antropogénicas relacionadas com outros 
projetos existentes ou que se venham a desenvolver na região. Considerando um conjunto de 
três captações de água subterrânea que são utilizadas para consumo humano (com e sem 
vigilância e controlo da C.M. Torre de Moncorvo), tem-se: 

• P1 (fonte na localidade de Felgar) – Esta fonte, à cota 610, localiza-se a 
aproximadamente 950 metros da área de intervenção do Eluvial da Mua, num 
contexto geológico de contacto entre depósitos de vertente com cascalheira de ferro 
e, filitos e psamitos da Formação de Marão. Encontra-se ainda na proximidade de 
uma falha de direção NE-SW, a qual não será intersectada pela exploração/escavação 
dos depósitos Eluviais da Mua. Considera-se assim o impacte da exploração da Mua 
(o único núcleo que poderia/poderá influenciar esta captação) como nulo; 

• P2 (fonte na localidade de Felgar) - Esta fonte, à cota 600, localiza-se a 
aproximadamente 1.150 metros da área de intervenção do Eluvial da Mua, num 
contexto geológico de contacto entre filitos e psamitos da Formação de Marão e, 
rochas granitóides. Encontra-se ainda na proximidade de uma falha de direção NE-
SW, a qual não será intersectada pela exploração/escavação dos depósitos Eluviais 
da Mua. Considera-se, assim como para o ponto de água anterior, o impacte da 
exploração da Mua (o único núcleo que poderia/poderá influenciar esta captação) 
como nulo; 

• P3 (nascente em Souto da Velha) – Esta nascente, à cota 610, localiza-se a 
aproximadamente 1.350 metros NE da área de intervenção do Eluvial da Mua, num 
contexto geológico de rochas filíticas e psamíticas da Formação de Marão. Encontra-
se ainda na proximidade de uma falha de direção NE-SW, a qual intersecta a futura 
área de exploração/escavação dos depósitos eluviais da Mua. O impacte é assim 
classificado como: negativo, pouco provável, direto, permanente, parcialmente 
reversível (com a implementação do PARP), de longo prazo, local e de magnitude 
reduzida. Em suma, considera-se este impacte como (muito) pouco significativo; 

Influência do projeto sobre captações particulares de água subterrânea:  

Na área de escavação do Eluvial da Mua, não se considera provável qualquer afetação (impacte) 
sobre os vários pontos de água subterrânea inventariados na envolvente de Felgar. 
Relativamente aos quatro pontos de água inventariados junto da povoação de Souto da Velha, 
considera-se que três possam eventualmente ser afetados, se a falha cartografada tiver 
capacidade drenante. Este impacte é classificado como: negativo, provável, indireto, 
permanente, parcialmente reversível (com a implementação do PARP), de longo prazo, local e de 
magnitude reduzida. 

6.3.2.6 Qualidade do ar 

Numa primeira análise, os impactes na qualidade do ar provocados pela indústria extrativa em 
explorações a céu-aberto relacionam-se, fundamentalmente, com a emissão fugitiva de 
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partículas para a atmosfera dado que, em geral, os processos produtivos diretamente ligados à 
atividade mineira não emitem efluentes gasosos, com exceção dos gases gerados pela combustão 
processada nos motores dos equipamentos móveis e veículos de apoio à atividade. 

Neste âmbito, considera-se que a quantidade de gases que será emitida pelos equipamentos da 
extração mineira não irá exceder os “valores normais” para este tipo de equipamentos e 
maquinaria, os quais deverão cumprir o disposto nesta matéria, concretamente, as disposições 
do Decreto-lei n.º 236/2005, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 302/2007, de 23 
de Agosto e pelo Decreto-lei n.º 46/2001, de 30 de Março, estabelecendo aquele Diploma os 
valores limite de emissão de poluentes gasosos e de partículas por motores diesel, bem como os 
procedimentos de homologação. De referir que, durante as campanhas de amostragens de PM10 

realizadas para a caracterização de referência, cujos resultados podem ser considerados 
representativos da qualidade do ar do território em análise (área de implantação do projeto e sua 
envolvente), registaram-se concentração de PM10 inferiores ao valor limite diário de 50 µg/m3, 
estabelecidos no D.L. 102/2010, de 23 setembro, o qual estabelece o regime da avaliação e 
gestão da qualidade do ar ambiente. Os resultados medidos evidenciam condições atmosféricas 
de um ambiente marcadamente rural, onde não intervêm atividades significativas emissoras de 
partículas. 

Sobre esta concentração background de características rurais é expectável que as atividades a 
desenvolver na fase de construção/preparação e instalação das infraestruturas para a extração 
mineira e a fase de exploração, venham a originar um aumento localizado das concentrações de 
PM10 na atmosfera, resultante da circulação de máquinas e de todo o tipo de veículos sobre 
acessos não pavimentados, assim como da movimentação de terras e solos, e da 
decapagem/desmatação de superfícies realizadas em função das necessidades nas áreas a 
escavar ou de instalação de equipamentos e anexos mineiros. 

De uma maneira geral, analisando os potenciais impactes na qualidade do ar, induzidos pelo 
Projeto, quer ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, quer no que diz respeito à emissão 
de partículas, considerando as atividades decorrentes, estes impactes, apesar de negativos, são 
considerados pouco significativos e temporários (cessando com o fim da atividade mineira), de 
magnitude reduzida, reversíveis e com incidência logo no início da atividade.  

As maiores magnitudes e significâncias destes impactes relacionam-se com as atividades de 
construção de infraestruturas e atividades de extração, relacionadas com a emissão de partículas 
e com as atividades de transporte, quer através da utilização dos caminhos internos na mina por 
estradas não pavimentadas, com o aumento da emissão de partículas, quer das atividades de 
transporte entre a unidade de beneficiação e a Expedição, pelo aumento da emissão de poluentes 
atmosféricos. 

6.3.2.7 Ambiente sonoro 

A avaliação de impactes no ambiente sonoro foi efetuada com recurso à análise dos resultados 
obtidos pelos mapas de ruído elaborados para o Projeto, considerando as atividades de 
exploração e desmonte, as atividades de beneficiação primária e secundária e as atividades de 
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transporte e expedição. Para além desta, completou-se a informação com a análise dos principais 
impactes ambientais no ambiente sonoro associados à presente tipologia de projetos. 

Prevê-se que a Fase Inicial decorra por um período de 5 anos, com recurso a operações de 
extração e beneficiação simplificadas, por desmonte mecânico de minério solto. Esta fase inicial 
decorrerá no Depósito Eluvial da Mua, situando-se os recetores sensíveis mais próximos 
aproximadamente, a 1.000 metros (Felgar) e a 1.400 metros (Souto da Velha), sendo que as 
povoações do Carvalhal e Larinho, se situam a mais de 2.500 metros da área de extração, não 
sendo diretamente afetadas pelas atividades. 

O minério e estéril desagregado será removido com recurso a escavadoras giratórias que 
trabalham em conjunto com camiões. Considerando que na frente de desmonte seja razoável 
assumir um nível de potência sonora de 123 dB(A) para as frentes de trabalho, e tendo como 
referência os equipamentos previstos em laboração na Fase Inicial, descritos no Plano de Lavra 
do Projeto, os quais envolvem a operação de 3 Escavadoras, 2 pás carregadoras, 2 bulldozer, 2 
Dumpers (40 ton) e 12 camiões, procedeu-se à análise dos dados obtidos no Mapa de Ruído para 
esta Fase, os quais revelam não ocorrer uma afetação significativa dos níveis de ruído nos 
recetores identificados, uma vez que o parâmetro Lden atinge um nível médio de intensidade 
sonora inferior a 50 dBA a uma distância considerável destes mesmos recetores.  

Desta forma, consideram-se os potenciais impactes ambientais na área de exploração, como 
negativos, mas de baixa significância. Estes impactes serão ainda certos, diretos, com a duração 
estimada do período de atividade desta Fase e reversíveis, cessando com o fim dos trabalhos de 
extração no depósito Eluvial da Mua. 

De acordo com os dados obtidos no Mapa de Ruído para a Fase Inicial, é possível verificar que o 
ruído produzido pelo funcionamento da área de beneficiação, na pedreira, não afeta os recetores 
sensíveis na proximidade. De facto, verifica-se mesmo um decaimento rápido do parâmetro Lden, 
abaixo dos 50 dBA, ainda a uma distância elevada dos recetores sensíveis identificados. As 
atividades associadas aos trabalhos de construção de infraestruturas, edifícios, caminhos, entre 
outros não terão especial relevância nesta fase, já que, tal como referido anteriormente, a 
Unidade de beneficiação Inicial localizar-se-á numa área já infraestruturada, e aproveitará as 
instalações já existentes onde atualmente funciona a pedreira da Mata dos Zimbros. Caso seja 
necessário completar as infraestruturas existentes recorrer-se-á, preferencialmente, a unidades 
do tipo amovível e construídas com recursos a módulos pré-fabricados. 

Desta forma, consideram-se os impactes induzidos no ambiente sonoro negativos, de magnitude 
reduzida, diretos, certos, mas pouco significativos. Estes impactes serão ainda temporários e 
reversíveis, terminando com a desativação da Unidade de Beneficiação Inicial. 
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Figura 25 - Extrato do Mapa de Ruído da Fase Inicial 

Ambiente sonoro resultante do Transporte entre a Pedreira e a Expedição 

Importa analisar a opção de transporte entre a Unidade de Beneficiação Inicial (Pedreira) e a 
Expedição, no tipo de operações, soluções modais e equipamentos. Esta opção assenta nos 
princípios base apresentados na tabela seguinte. 

Período de funcionamento Tempo de viagem até: 
Modo Nº de dias/ano Horário Pocinho Leixões 
Rodoviário 270 Diurno 45 m 5 h 
Ferroviário 360 Diurno e entardecer  5h 

Quadro 27 - Opção de transporte entre a Unidade de Beneficiação Inicial (Pedreira) e a Expedição 

Para a presenta avaliação de impactes do ambiente sonoro, importa analisar a componente que 
diz respeito ao transporte rodoviário, desde a Unidade de Beneficiação até ao Pocinho e da 
Unidade de Beneficiação até ao IP2/EN102-A, por ser a opção que poderá implicar um aumento 
nos níveis sonoros atuais nas vias de comunicação que atravessam aglomerados populacionais e 
são utilizadas pelo projeto. 

A análise do Mapa de ruído do PDM de Torre de Moncorvo permite concluir que o tráfego 
rodoviário constitui a fonte de ruído mais relevante a nível concelho. Entre as rodovias que 
atravessam o Município destacam-se a IP2, a N220, e a nova variante que faz a ligação entre o 
IP2 e a cidade de Torre de Moncorvo. 
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Durante os primeiros cinco anos, para a operação de transporte entre a Unidade de Beneficiação 
e o terminal de carga intercalar, e daqui para o porto de expedição ou diretamente da Unidade 
de Beneficiação para o porto de expedição, será considerado que todo o transporte tem uma 
componente rodoviária na EN 220 e IP 2, uma operação de 270 dias/ano e apenas em período 
diurno (13 horas/dia, de acordo com a alínea j) do Artigo 3º do DL 9/2007, de 17 de Janeiro), com 
uma carga líquida de 25 ou 44 toneladas/viatura, esta operação irá gerar, até ao 5º ano do 
projeto, o seguinte tráfego máximo: 

FASE INICIAL. Anos 1 a 5. Cargas Rodoviárias Incidência na EN 220 
Produção máxima anual a transportar 

Cargas/dia Movimentos 
/dia 

Passagens em 
período diurno 

% TMDA 
pesados 

EN 220 - 2013 
Tons/ano de 
concentrados 

Tons/dia 

Ano 1 720.000 2.335 79 158 4m 55s 33,4% 
Ano 2 900.000 2.920 92 184 4m 12s 38,9% 
Ano 3 1.080.000 3.505 106 212 3m 40s 44,8% 
Ano 4 1.260.000 4.090 119 238 3m 10 s 50,3% 
Ano 5 1.440.000 4.675 132 264 2m 55s 55,8% 

Observações: as cargas rodoviárias líquidas por unidade para o Pocinho e Cais de mercadorias de Lamego 
serão de 25 toneladas/unidade e para o porto de Leixões serão de 44 toneladas/unidade. 
Quadro 28 - Operação de transporte entre a Unidade de Beneficiação e o terminal de carga intercalar 

Analisando o Mapa de Ruído elaborado para o projeto, é possível constatar que as situações de 
maiores constrangimentos ocorrem no atravessamento do Carvalhal e Torre de Moncorvo. Na 
Figura seguinte apresentam-se (em extrato), os constrangimentos identificados. 

 
Figura 26 - Constrangimentos de Tráfego: Fase Inicial 

Importa ainda referir que, se encontra prevista, pela Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, a 
construção de uma Variante a Norte da vila, para retirar tráfego da área urbana de Moncorvo, e 
que a mesma seja concluída antes do aumento do TMDA de pesados na EN 220 ultrapassar 50% 
do TMDA 2013, de pesados na EN 220. Caso tal não suceda, a MTI condicionará a sua produção 
anual a uma capacidade de transporte rodoviária que não ultrapasse um aumento de 50% do 
TMDA 2013, de pesados na EN 220. Esta situação foi também objeto de estudo no âmbito do 
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Mapa de Ruído do Projeto, apresentando-se, na figura seguinte o extrato do Mapa de Ruído 
simulado para esta alteração. 

 

Figura 27 - Mapa de Ruído do Projeto 

De facto, é possível verificar que o acréscimo de tráfego gerado pelo projeto representa um 
impacte acústico pouco significativo independentemente de ser construída a variante a Torre de 
Moncorvo ou não na medida em que as diferenças obtidas são geralmente inferiores a 1 dB. Nos 
casos em que a construção da variante se traduza num aumento importante dos níveis sonoro, 
deverá analisar-se a necessidade de um reforço da proteção acústica nesses recetores. 

Analisando as principais conclusões do Mapa de Ruído é possível verificar que, na generalidade 
dos pontos de medição o critério de incomodidade não se aplica tendo em conta que se está 
perante níveis inferiores a 45 dB(A), independentemente de existir ou não a variante a Moncorvo 
sendo que não são ultrapassados os limites regulamentares definidos para Zona Mista e Zona 
Sensível em qualquer ponto e situação.  
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Deste modo, foram considerados mais relevantes os impactes resultantes da circulação de 
veículos pesados de transporte de inertes e outros materiais, na proximidade de áreas habitadas, 
tendo também em conta o carácter de maior continuidade deste impacte durante a fase de 
construção. Apesar disto, consideram-se estes impactes negativos, mas pouco significativos, de 
curta duração e de baixa magnitude. Estes impactes são ainda temporários e reversíveis, 
cessando com a conclusão das atividades de desativação e recuperação das áreas 
intervencionadas. 

6.3.2.8 Vibrações 

A atividade mineira origina um conjunto de tarefas que se relacionam com o desmonte do 
minério e a sua fragmentação, facilitando assim a sua remoção, transporte e 
processamento/beneficiação. Estas ações são suscetíveis de originar vibrações nos maciços, 
ruído, gases, poeiras e projeções de material particulado que podem causar danos às estruturas 
e meio envolvente.  

Durante a fase de exploração e desmonte da Fase Inicial do Projeto, a alteração dos níveis de 
vibrações terá duas origens: as obras de preparação dos terrenos, construção de caminhos e 
plataformas e as atividades de extração por desmonte com recurso a meios mecânicos. De uma 
forma geral as previsões indicam que, mesmo para os piores casos possíveis (recetores sensíveis 
mais próximos do limite de exploração da mina), as velocidades de pico de vibração se situam 
abaixo dos limites inferiores especificados na NP 2074, ou seja, para construções sensíveis em 
solos incoerentes e com mais de 3 detonações diárias (1,75 mm/s);  

Consideram-se os impactes do descritor de vibrações como negativos e de magnitude reduzida, 
certos, de efeito direto, temporários e restritos às atividades de preparação dos locais e 
construção de infraestruturas (veículos e equipamentos pesados) e de atividades de desmonte 
(veículos e equipamentos pesados). Estes impactes serão significativos, mas de curta duração e 
reversíveis, uma vez que cessam com o fim da atividade mineira. 

Não são considerados impactes vibráticos do transporte mina/expedição. De facto, a emissão de 
vibrações geradas pela passagem dos camiões de transporte de minério não será percetível pelos 
aparelhos de medição nem de fácil estimativa. Refere-se igualmente que, devido ao bom estado 
das vias de circulação, o impacte vibrático gerado pelo transporte será negligenciável, 
considerando-se a inexistência de incómodo para as povoações atravessadas. 

6.3.2.9 Gestão de Resíduos 

Os resíduos produzidos no âmbito do Projeto podem ser divididos em resíduos mineiros e 
resíduos não mineiros. No entanto, e comum às duas tipologias de resíduos produzidos, uma 
gestão deficitária destes poderá ocasionar contaminação dos solos, do ar, através da libertação 
de partículas e de odores, e dos recursos hídricos, dando origem a impactes negativos 
significativos, que podem assumir uma magnitude considerável. Conforme referido na legislação 
aplicável, a gestão dos resíduos é da responsabilidade do produtor, o qual tem o dever de 
promover a valorização dos mesmos por fluxos e fileiras, sendo, de acordo com a legislação, 
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proibidos o abandono, a incineração e a injeção de resíduos no solo, bem como a sua descarga 
em locais não licenciados para o efeito.  

Na fase de extração e desmonte, os resíduos produzidos serão resultantes quer da própria 
atividade mineira, quer das atividades associadas a esta, como sejam, a manutenção e reparação 
de equipamentos, dando origem às tipologias identificadas na tabela seguinte: 

Tipo de Resíduo Código LER4 

Resíduos da extração de minérios não metálicos 01 01 02 

Resíduos da extração de minérios metálicos 01 01 01 

Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05 01 03 06 

Gravilhas e fragmentos de rochas 01 04 08 

Poeiras e pós 01 04 10 

Óleos de motores, transmissão e lubrificação 13 02 08 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 15 01 11 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário 
de proteção, contaminados por substâncias perigosas 15 02 02 

Pneus usados 16 01 03 

Filtros usados 16 01 07 

Lamas de fossas 20 03 04 

Quadro 29 -Resíduos produzidos 

Relativamente aos resíduos equiparados a RSU, estes serão depositados em contentores 
apropriados, localizados em locais devidamente impermeabilizados onde serão recolhidos 
diariamente pelos serviços camarários e/ou por operadores devidamente licenciados para o 
efeito. Relativamente aos resíduos domésticos e, de acordo com o Plano de Lavra, estes serão 

                                                             

4 Lista Europeia de Resíduos constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 
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colocados em recipientes próprios existentes no refeitório, vestiários e sanitários e serão levados 
ao fim do dia para os contentores dos serviços municipalizados. 

Nesta fase, a exploração mineira terá ainda trabalhadores especializados para a realização das 
operações correntes de manutenção e de reparação dos equipamentos móveis, prevendo-se, 
contudo, que as reparações de maior vulto venham a ser realizadas em instalações externas 
pertencentes a empresas especializadas neste tipo de equipamentos (por exemplo, para 
dumpers, bulldozers, entre outros). As atividades de abastecimento de combustível e/ou a 
realização de pequenas reparações nas frentes de desmonte serão efetuadas no local, em 
condições de segurança e proteção ambiental, sem ser necessária a deslocação a oficinas.  

Assim, considera-se que, a produção de RSU e equiparados a RSU constitui um impacte negativo, 
de magnitude reduzida, certo e de efeito direto. Estes impactes são ainda considerados 
temporários (só se verificam enquanto a atividade mineira se encontrar ativa), de médio/longo 
prazo, mas pouco significativos. A produção de resíduos termina com o fim da atividade mineira. 

Com a adoção dos corretos procedimentos de gestão de resíduos, alguma situação anómala que 
possa ocorrer será meramente acidental, pontual e de rápida resolução, constituindo um impacte 
negativo, cingindo à área da mina, mas pouco significativo. 

Desta forma, importa nesta análise, o impacte provocado pelos resíduos mineiros, os quais 
assumem duas origens distintas:  

• Rejeitados, que são resíduos mineiros gerados após as operações de beneficiação do 
minério tal-qual a realizar na Unidade de britagem e crivagem; 

• Estéreis resultantes da preparação das áreas de escavação e dos trabalhos de 
exploração. 

Os resíduos mineiros terão o seguinte destino: 

• O processamento e acondicionamento dos rejeitados da Unidade de britagem e 
crivagem, será efetuado nos parques temporários de rejeitados, a preparar para o efeito 
em áreas temporárias próximas da área de tratamento, sendo posteriormente 
depositadas no interior das cortas de exploração.  

• Os estéreis resultantes das atividades de preparação e de exploração serão geridos no 
interior das áreas de escavação, através de depósitos temporários de estéreis, que serão 
movimentados até serem depositados definitivamente e modelados nos vazios de 
escavação; 

Para a análise de impactes importa identificar os locais de destino dos resíduos mineiros com a 
finalidade de avaliar os potenciais impactes que lhes estão associados. 

Os estéreis resultantes das atividades de preparação e de exploração são geridos nos depósitos 
temporários de estéreis, no interior das áreas de escavação, que serão movimentados até serem 
depositados definitivamente e modelados nos vazios de escavação. 
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Os depósitos temporários de estéreis assumem-se como espaços a céu aberto com áreas e 
capacidades diversas, próximos da frente de desmonte e da área de escavação em causa. A 
produção de estéreis termina com o fim da atividade mineira. 

Os rejeitados gerados na Unidade de Beneficiação serão temporariamente armazenados em 
áreas selecionadas para o efeito (parques temporários de rejeitados), sendo posteriormente 
encaminhados para os locais de deposição definitiva (vazios de escavação).  

No caso da exploração do Eluvial da Mua, uma vez que irá receber os seus próprios rejeitados 
resultantes apenas de britagem e crivagem, e estéreis, não será necessário proceder a 
impermeabilizações ou selagens. 

De acordo com o PARP (apresentado no âmbito do Plano de Lavra do Projeto), e em consequência 
da sua implementação, não deverão resultar impactes negativos no âmbito dos resíduos.  

6.3.2.10 Ecologia e biodiversidade 

Para efeitos de avaliação de impactes sobre a Ecologia e a Biodiversidade, e tendo em 
consideração a tipologia de projeto e operações a realizar, foram considerados cinco tipos de 
impactes: 

• Perda de habitats naturais e biótopos; 
• Impactes na Flora; 
• Impactes na Fauna; 
• Impactes em abrigos de quirópteros de importância nacional; 
• Impactes em ambiente aquático ou ripícola. 

 

PERDA DE HABITATS NATURAIS E BIÓTOPOS 

Foi avaliada a interferência de cada uma das operações e respetivas atividades do projeto que 
previsivelmente resultam em impactes das tipologias consideradas. A afetação dos habitats 
naturais e não naturais, por infraestrutura do Projeto na Fase Inicial é sintetizada na tabela 
seguinte: 
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is 3260 0,5 <0,1                 
3280 23,2 0,3                 

4030 185,5 2,1                 
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4030+8230 641,7 7,2                 
5210 101,0 1,1                 

5210+8230 19,5 0,2                 
6310 63,7 0,7                 

6310+8230 131,5 1,5                 
6310+8230+5210 109,9 1,2                 

6410+91B0 1,3 <0,1                 

8130 1,6 <0,1 1,3           1,3 81,6 

8230 744,7 8,4   <0,1 30,3     <0,1 30,3 4,1 

8230+4030 8,9 0,1                 
8230+5210 524,6 5,9   1,0 13,1     0,1 14,2 2,7 

8230+5210+9340 143,5 1,6                 

8230+6310 9,9 0,1                 
8230+9330+5210 15,0 0,2                 

91B0 3,7 <0,1                 
9230 183,7 2,1                 

9240 11,6 0,1                 
9260 1,8 <0,1                 

92A0 22,3 0,3                 

9330 28,7 0,3 0,5           0,5 1,9 

9330+8230 64,1 0,7                 

9340 5,9 0,1                 
9340+5210 10,6 0,1                 

9340+8230+5210 32,5 0,4                 

H
ab

ita
ts

 a
rt

ifi
ci

al
iza

do
s  

Áreas agrícolas 3072,1 34,7   0,1 0,3 0,8   0,7 1,9 0,1 

Áreas artificializadas 475,0 5,4   4,5 5,9   <0,1 1,0 11,4 2,4 

Floresta exótica 157,1 1,8   <0,1 <0,1       <0,1 <0,1 

Giestais 1047,3 11,8 0,7   1,8       2,5 0,2 

Giestais+Pinhal 144,5 1,6                 
Linha de Água 10,4 0,1                 

Massas de Água 11,4 0,1                 

Matos 78,8 0,9           0,1 0,1 0,2 

Matos+Pinhal 15,6 0,2                 

Pinhal 174,1 2,0           0,6 0,6 0,4 

Pinhal+Giestais 148,4 1,7                 

Pinhal+Matos 328,9 3,7 22,2       0,5 0,9 23,6 7,2 

Plantação florestal 69,4 0,8                 
Plantação florestal 

autóctone 1,7 <0,1                 

Prados+Giestais 30,1 0,3                 
Total 8855,6 100,0 24,8 5,7 51,4 0,8 0,5 3,4 86,6 1,0 

Quadro 30 – Afetação dos habitats naturais e não naturais, por infraestrutura do Projeto na Fase Inicial 

OPERAÇÃO: EXTRAÇÃO/DESMONTE 
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ATIVIDADE: PREPARAÇÃO DOS LOCAIS. DECAPAGEM, CAMINHOS E PLATAFORMAS 

Esta atividade implica a remoção da totalidade do coberto vegetal das áreas a intervencionar, 
através de ações de desmatação/desflorestação e da decapagem do solo. Para esta atividade é 
inevitável a eliminação do coberto vegetal em toda a área de intervenção, assim como 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. Por outro lado, a exposição da rocha nua altera as 
taxas de infiltração da água, sendo provável que aumente a escorrência superficial, relativamente 
à taxa de infiltração registada nas áreas não decapadas. Esta atividade não ocorrerá, no entanto, 
em simultâneo, em toda a área de exploração. 

Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude elevada, certo, direto, permanente, de 
longo prazo, significativo e irreversível, mas compensável através das ações de Recuperação 
Ambiental e Paisagística previstas. 

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS. EXTRAÇÃO 
POR DESMONTE MECÂNICO NO DEPÓSITO ELUVIAL DA MUA 

Esta atividade acentua os efeitos da atividade anterior, e prolonga-os no tempo, enquanto estiver 
em exploração o depósito eluvial da Mua. Nesta área será afetado cerca de 82 % da área do 
habitat natural 8130 (Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos), identificado na área de 
estudo. Considera-se, no entanto, que a disponibilidade deste habitat na área de estudo possa 
ter sido subestimada, podendo ocorrer em zonas em qua o coberto vegetal mais denso dificulta 
a sua localização e identificação. 

Face ao exposto, este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude moderada, certo, 
cumulativo, permanente, de curto prazo, significativo e irreversível, mas compensável através 
das ações de Recuperação Ambiental e Paisagística previstas no PARP. 

OPERAÇÃO: BENEFICIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

ATIVIDADE: UNIDADE DE BRITAGEM E CRIVAGEM. PREPARAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS. ARMAZENAMENTO E EMBALAMENTO 

A atividade será exercida num local onde já decorre uma atividade semelhante (pedreira), pelo 
que não ocorrerão atividades significativas, para além da instalação de equipamentos de 
beneficiação complementares. Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude 
reduzida, certo, direto, permanente, de curto prazo, pouco significativo e irreversível, mas 
compensável através das ações de Recuperação Ambiental e Paisagística previstas. 

ATIVIDADE: ESTRADAS DEDICADAS E CAMINHOS DE SERVIÇO 

Durante o primeiro período de exploração (anos 1 a 5) serão beneficiados caminhos existentes e 
pontualmente corrigidos ou criados novos acessos. A área de beneficiação implica a afetação de 
dois habitats naturais (5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp. e 8230 - Rochas siliciosas 
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com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii), no entanto em 
áreas extremamente reduzidas (0,1 ha) face à disponibilidade deste na área de estudo. Este 
impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, certo, direto, permanente, de 
longo prazo, pouco significativo e minimizável. 

OPERAÇÃO: GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

ATIVIDADE: PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO DE ESTÉREIS DE EXPLORAÇÃO 

A plataforma de deposição de estéreis de exploração, encontra-se no interior dos perímetros 
formados pelas plataformas de cada área com potencial mineiro, pelo que esta atividade apenas 
acentua os efeitos da primeira operação, e prolonga-os no tempo, enquanto estiver em 
exploração. Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, certo, 
cumulativo, permanente, de longo prazo, pouco significativo e irreversível, mas compensável 
através das ações de Recuperação Ambiental e Paisagística previstas. 

ATIVIDADE: PARQUEAMENTO TEMPORÁRIO DE REJEITADOS 

Para a instalação do parque temporário de rejeitados será necessária a remoção da totalidade do 
coberto vegetal da área de parqueamento, tendo, portanto, os mesmos efeitos identificados na 
primeira operação. 

OPERAÇÃO: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO, BENEFICIAÇÃO, 
CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS DO ELUVIAL DA MUA 

As intervenções para a implementação desta atividade pressupõem a deposição de rejeitados 
nos vazios de exploração, a modelação dos terrenos afetados e a deposição dos estéreis de 
exploração, nomeadamente a terra vegetal decapada, para as ações de recuperação 
propriamente ditas. Ainda que no curto prazo os impactes resultantes destas ações se 
assemelhem aos das atividades de exploração, o resultado final será positivo, quer em termos de 
valor ecológico, quer paisagístico. Este impacte caracteriza-se como positivo, de magnitude 
moderada, certo, direto, permanente, de longo prazo, e significativo. 

OPERAÇÃO: DESATIVAÇÃO 

ATIVIDADE: UNIDADE DE BENEFICIAÇÃO E INSTALAÇÕES SOCIAIS E DE APOIO 

A desativação das infraestruturas associadas a esta atividade, ainda que no curto prazo resultem 
em impactes que se assemelhem aos das atividades de construção, com o desmantelamento de 
infraestruturas e o seu encaminhamento para destino final adequado, resulta no final, com a 
libertação destas áreas e sua recuperação, num impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, 
direto, permanente, de longo prazo, e pouco significativo. 

IMPACTES NA FLORA 
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Na totalidade da área estudada foram identificados 40 taxa da Flora RELAPE, dos quais dois 
apresentam uma distribuição mais restrita a nível global - Holcus annuus subsp. duriensis  e Silene 
coutinhoi. Na tabela seguinte apresenta-se a identificação da sobreposição das infraestruturas do 
Projeto com as quadrículas 1 km x 1 km (grelha EEA) consideradas para a distribuição das espécies 
RELAPE. Conforme se verifica na tabela seguinte apenas 10 taxa têm as quadrículas de presença 
assinaladas, serão afetadas por uma ou mais infraestruturas do Projeto 

FLORA RELAPE 
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Anarrhinum duriminium 1 1    
Armeria transmontana 3 3    
Asphodelus lusitanicus subsp. ovoideus 3 3    
Carduus carpetanus 17 15 1   
Centaurea langei subsp. langei 29 25 1 1 3 
Centaurium grandiflorum subsp. majus 3 3    
Conopodium majus subsp. marizianum 10 9    
Cytisus multiflorus 67 58 1 1 3 
Digitalis thapsi 41 36 1 1 2 
Echium rosulatum 1 1    
Echium salmanticum 1 1    
Erysimum linifolium 23 20  1 2 
Euphorbia oxyphylla 1 1    
Ferula communis subsp. catalaunica 2 2    
Genista falcata 6 5    
Holcus annuus subsp. duriensis 1 1    
Jasione sessiliflora 7 6 1   
Koeleria crassipes 1 1    
Leucanthemum sylvaticum 1 1    
Linaria saxatilis 13 11 1   
Linaria triornithophora 5 4    
Lotus corniculatus subsp. carpetanus 14 12 1   
Luzula lactea 9 8 1   
Micropyrum patens 2 2    
Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium 2 2    
Narcissus triandrus subsp. triandrus 1 1    
Ornithogalum concinnum 1 1    
Ortegia hispanica 2 2    
Paeonia broteri 1 1    



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 117 de 216 

FLORA RELAPE 
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Quercus faginea subsp. faginea 7 6    
Quercus rotundifolia 28 24    
Quercus suber 90 78 1 1 3 
Ranunculus ollissiponensis subsp. 
ollissiponensis 2 2    
Rumex papillaris 5 4    
Ruscus aculeatus 21 18  1 2 
Salix salviifolia subsp. salviifolia 18 16    
Silene coutinhoi 1 1    
Thymus mastichina subsp. mastichina 2 2    

Observações: a Unidade de beneficiação apenas irá ocupar 4 a 5 hectares da área total da pedreira dos 
Zimbros (54 hectares) que não estará em operação durante a Fase Inicial do Projeto 

Quadro 31 - Flora RELAPE 

OPERAÇÃO: EXTRAÇÃO/DESMONTE 

ATIVIDADE: PREPARAÇÃO DOS LOCAIS. DECAPAGEM, CAMINHOS E PLATAFORMAS 

Esta atividade implica a remoção da totalidade da flora associada ao coberto vegetal das áreas a 
intervencionar, através de ações de desmatação/desflorestação e da decapagem do solo. No 
entanto, é de salientar que estas espécies apresentam uma distribuição global que permite não 
comprometer a viabilidade das suas populações, ainda que na área de estudo algumas tenham 
distribuição restrita. Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude elevada, provável, 
direto, permanente, de longo prazo, significativo e irreversível, mas compensável através das 
ações de Recuperação Ambiental e Paisagística previstas. 

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS. EXTRAÇÃO 
POR DESMONTE MECÂNICO NO DEPÓSITO ELUVIAL DA MUA 

Esta atividade acentua os efeitos da atividade anterior, e prolonga-os no tempo, enquanto estiver 
em exploração o depósito eluvial da Mua. A área do depósito eluvial da Mua interseta a área de 
distribuição de 19 das taxa RELAPE identificadas na área afetada. Este impacte caracteriza-se 
como negativo, de magnitude moderada, provável, cumulativo, permanente, de curto prazo, 
pouco significativo, irreversível, mas compensável através das ações de Recuperação Ambiental 
e Paisagística previstas. 

OPERAÇÃO: BENEFICIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 
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À semelhança do que foi referido para a operação anterior, também as atividades associadas à 
presente operação implicam a remoção da totalidade da flora associada ao coberto vegetal das 
áreas a intervencionar, tendo, portanto, os mesmos efeitos associados, variando, contudo, em 
área de afetação. 

ATIVIDADE: UNIDADE DE BENEFICIAÇÃO. PREPARAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS. ARMAZENAMENTO E EMBALAMENTO 

A área de instalação da unidade de beneficiação (4 a 5 hectares), inclui-se numa área já 
intervencionada, pelo que é pouco provável a afetação da totalidade da área de distribuição das 
6 espécies RELAPE, identificadas na quadrícula em que se insere. Este impacte caracteriza-se 
como negativo, de magnitude reduzida, provável, direto, permanente, de curto prazo, pouco 
significativo e irreversível, mas compensável através das ações de Recuperação Ambiental e 
Paisagística previstas. 

ATIVIDADE: ESTRADAS DEDICADAS, CAMINHOS DE SERVIÇO  

Tendo em consideração que os acessos novos a instalar, assim como os acessos a melhorar, têm 
um desenvolvimento relativamente reduzido, prevê-se que a afetação de flora RELAPE seja 
apenas marginal. Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, provável, 
direto, permanente, de longo prazo, pouco significativo e minimizável. 

OPERAÇÃO: GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

ATIVIDADE: PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO DE ESTÉREIS DE EXPLORAÇÃO 

A plataforma de deposição de estéreis de exploração, encontra-se no interior do perímetro da 
corta (área com potencial mineiro), pelo que esta atividade apenas acentua os efeitos da primeira 
operação, e prolonga-os no tempo, enquanto estiver em exploração cada uma das cortas. Este 
impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, pouco provável, cumulativo, 
permanente, de longo prazo, pouco significativo e irreversível, mas compensável através das 
ações de Recuperação Ambiental e Paisagística previstas. 

ATIVIDADE: PARQUEAMENTO TEMPORÁRIO DE REJEITADOS 

Para a instalação do parque temporário de rejeitados será necessária a remoção da totalidade do 
coberto vegetal da área de parqueamento, tendo, portanto, os mesmos efeitos identificados na 
primeira operação. 

OPERAÇÃO: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO, UNIDADE DE 
BENEFICIAÇÃO, CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS DO ELUVIAL DA MUA 

As intervenções para a implementação desta atividade pressupõem a deposição de rejeitados 
nos vazios de exploração, a modelação dos terrenos afetados e a deposição dos estéreis de 
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exploração, nomeadamente a terra vegetal decapada, para as ações de recuperação 
propriamente ditas. Ainda que no curto prazo os impactes resultantes destas ações se 
assemelhem aos das atividades de exploração, o resultado final será positivo, quer em termos de 
valor ecológico, quer paisagístico. Este impacte caracteriza-se como positivo, de magnitude 
moderada, certo, direto, permanente, de longo prazo, e significativo. 

OPERAÇÃO: DESATIVAÇÃO 

ATIVIDADE: UNIDADE DE BENEFICIAÇÃO E INSTALAÇÕES SOCIAIS E DE APOIO 

A desativação das infraestruturas associadas a esta atividade, ainda que no curto prazo resultem 
em impactes que se assemelhem aos das atividades de construção, com o desmantelamento de 
infraestruturas e o seu encaminhamento para destino final adequado, resulta no final, com a 
libertação destas áreas e sua recuperação, num impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, 
direto, permanente, de longo prazo, e pouco significativo. 

IMPACTES NA FAUNA 

OPERAÇÃO: EXTRAÇÃO/DESMONTE 

ATIVIDADE: PREPARAÇÃO DOS LOCAIS. DECAPAGEM, CAMINHOS E PLATAFORMAS 

Os trabalhos associados a esta atividade deverão criar níveis de perturbação, nas áreas a 
intervencionar, que poderão afugentar indivíduos das espécies com maior mobilidade. No 
entanto, poderão ocorrer algumas situações de mortalidade, por atropelamento ou 
esmagamento, sobretudo associadas a espécies com mobilidade mais reduzida, e/ou que vivem 
essencialmente abaixo do nível do solo. Esta perturbação poderá resultar no afugentamento de 
alguns animais, nomeadamente as espécies menos antropófilas. Esta atividade não ocorrerá, no 
entanto, em simultâneo em todas as áreas de exploração, estando o seu faseamento associado à 
entrada em exploração de cada uma das cortas do projeto. Este impacte caracteriza-se como 
negativo, de magnitude elevada, certo, direto, temporário, de longo prazo, pouco significativo e 
reversível. 

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS. EXTRAÇÃO 
POR DESMONTE MECÂNICO NO DEPÓSITO ELUVIAL DA MUA 

Esta atividade, prolonga no tempo os efeitos da perturbação resultantes na atividade anterior, 
enquanto durar a exploração do depósito eluvial da Mua. Este impacte caracteriza-se como 
negativo, de magnitude moderada, certo, direto, temporário, de curto prazo, pouco significativo 
e reversível. 

OPERAÇÃO: BENEFICIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

À semelhança do que foi referido para a operação anterior, também as atividades associadas à 
presente operação poderão criar situações de perturbação, nas áreas a intervencionar, que 
poderão afugentar indivíduos das espécies com maior mobilidade, e provocar situações de 
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mortalidade, por atropelamento ou esmagamento, nas de mobilidade mais reduzida. A variação 
da magnitude do impacte depende, assim, da dimensão das áreas afetadas e da sensibilidade 
faunística dos biótopos afetados. 

ATIVIDADE: UNIDADE DE BENEFICIAÇÃO. PREPARAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS. ARMAZENAMENTO E EMBALAMENTO 

Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, provável, direto, temporário, 
de curto prazo, pouco significativo e reversível. 

ATIVIDADE: ESTRADAS DEDICADAS E CAMINHOS DE SERVIÇO  

Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, provável, indireto, 
temporário, de longo prazo, pouco significativo e reversível. 

OPERAÇÃO: GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

ATIVIDADE: PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO DE ESTÉREIS DE EXPLORAÇÃO 

A plataforma de deposição de estéreis de exploração, encontra-se no interior dos perímetros 
formados pelas plataformas de cada corta (área com potencial mineiro), pelo que esta atividade 
apenas acentua os efeitos da primeira operação, e prolonga-os no tempo, enquanto estiver em 
exploração cada uma das cortas. Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude 
reduzida, certo, cumulativo, temporário, de longo prazo, pouco significativo e reversível. 

OPERAÇÃO: TRANSPORTE ENTRE A MINA E A EXPEDIÇÃO 

O aumento do tráfego para o transporte entre a mina e a Expedição aumenta o risco de situações 
de mortalidade por atropelamento, e a perturbação causada pelo ruído. 

ATIVIDADE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO MINA-LEIXÕES 

Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, provável, cumulativo, 
temporário, de longo prazo, pouco significativo e reversível. 

ATIVIDADE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO MINA-CAIS FERROVIÁRIO DO POCINHO 

Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, provável, cumulativo, 
temporário, de longo prazo, pouco significativo e reversível. 

OPERAÇÃO: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO, UNIDADE DE 
BENEFICIAÇÃO, CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS DO ELUVIAL DA MUA 

As intervenções para a implementação desta atividade pressupõem o perlongar, nestas áreas da 
perturbação sobre a fauna, até à conclusão das atividades de recuperação. No entanto, o 



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 121 de 216 

resultado final será positivo, pela reposição de biótopos com condições para albergar 
comunidades faunísticas diversificadas. Este impacte caracteriza-se como positivo, de magnitude 
moderada, certo, direto, permanente, de longo prazo, e significativo. 

OPERAÇÃO: DESATIVAÇÃO 

ATIVIDADE: UNIDADE DE BENEFICIAÇÃO E INSTALAÇÕES SOCIAIS E DE APOIO 

A desativação das infraestruturas associadas a esta atividade, cria no curto prazo impactes que 
se assemelhem aos das atividades de construção, provocando situações de perturbação para a 
fauna. No entanto, com o desmantelamento de infraestruturas e o seu encaminhamento para 
destino final adequado, e com a libertação destas áreas e a sua recuperação, o impacte final, será 
positivo, de magnitude reduzida, certo, direto, permanente, de longo prazo, e pouco significativo. 

IMPACTES EM ABRIGOS DE QUIRÓPTEROS DE IMPORTÂNCIA NACIONAL 

OPERAÇÃO: EXTRAÇÃO/DESMONTE 

Apesar de na área global de estudo da fauna, estarem presentes 4 abrigos de morcegos de 
importância nacional, a implementação do presente Projeto não irá afetar diretamente nenhum 
destes. No entanto, para o abrigo na Mua - Torre de Moncorvo II, dada a proximidade às áreas 
de intervenção (cerca de 200 m), prevê-se a ocorrência de impactes indiretos, sobre as 
comunidades que os ocupam.  

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS. EXTRAÇÃO 
POR DESMONTE MECÂNICO NO DEPÓSITO ELUVIAL DA MUA 

Apesar de apenas laborar em período diurno, os trabalhos associados a esta atividade poderão 
provocar perturbação na comunidade de morcegos do abrigo da Mua - Torre de Moncorvo II, 
sobretudo pelo ruído resultante do funcionamento e circulação de maquinaria e veículos 
pesados. Este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude reduzida, provável, indireto, 
temporário, de curto prazo, pouco significativo e reversível. 

OPERAÇÃO: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO, UNIDADE DE 
BENEFICIAÇÃO, CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS DO ELUVIAL DA MUA 

As intervenções para a implementação desta atividade pressupõem o prolongar, nestas áreas da 
perturbação sobre comunidade de morcegos do abrigo da Mua - Torre de Moncorvo II, até à 
conclusão das atividades de recuperação. No entanto, o resultado final será positivo, pela 
reposição de biótopos de alimentação adequados a esta comunidade. Este impacte caracteriza-
se como positivo, de magnitude moderada, provável, indireto, permanente, de longo prazo, e 
muito significativo. 

OPERAÇÃO: DESATIVAÇÃO 
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ATIVIDADE: UNIDADE DE BENEFICIAÇÃO E INSTALAÇÕES SOCIAIS E DE APOIO 

As intervenções para a implementação desta atividade resultam na libertação de áreas 
antropizadas e reposição de biótopos de alimentação adequados a esta comunidade, impacte 
que se caracteriza como positivo, de magnitude reduzida, provável, indireto, permanente, de 
longo prazo, pouco significativo. 

IMPACTES EM AMBIENTE AQUÁTICO OU RIPÍCOLA 

Os ambientes aquáticos têm muito pouca expressão na área de estudo, pelo que também serão 
muito pouco afetados. 

OPERAÇÃO: BENEFICIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

ATIVIDADE: ESTRADAS DEDICADAS E CAMINHOS DE SERVIÇO 

A instalação dos novos caminhos implica o atravessamento de algumas linhas de água de 
dimensão reduzida presentes na área de estudo. Podendo, durante as fases de instalação e de 
exploração aumentar a carga de sedimentos transportados para estes meios, contudo, dada a 
pouca expressividade destes cursos, este impacte caracteriza-se como negativo, de magnitude 
reduzida, pouco provável, indireto, temporário, de longo prazo, pouco significativo e reversível. 

ATIVIDADE: INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO, BOMBAGEM E RECICLAGEM DE ÁGUA 

Na fase inicial do projeto (anos 1 a 5) o fornecimento de água para as atividades de rega, será 
efetuado a partir de captação em acumulações de água pluvial na zona da pedreira "Mata dos 
Zimbros" e armazenadas numa lagoa de águas limpas existente para o efeito no interior da corta 
da pedreira. Tendo em conta que os caudais a captar serão reduzidos, este impacte caracteriza-
se como negativo, de magnitude reduzida, certo, direto, temporário, de longo prazo, pouco 
significativo e reversível. 

OPERAÇÃO: DESATIVAÇÃO 

ATIVIDADE: CAMINHOS E ESTRADAS DEDICADAS 

Aquando da remoção destas infraestruturas, prevê-se um impacte idêntico ao da fase de 
instalação. Contudo, após a recuperação das áreas intervencionadas, o resultado será um 
impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, direto, permanente, de longo prazo, e pouco 
significativo. 

6.3.2.11 Paisagem 

Da análise ao Projeto constata-se que algumas intervenções se traduzirão em alterações 
relevantes na paisagem, enquanto outras gerarão impactes paisagísticos muito pouco 
significativos, porque afetam áreas muito reduzidas, ou porque o período de afetação é muito 
curto. 
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As operações da atividade mineira que gerarão impactes relevantes na paisagem são: 

• A área de exploração do Eluvial da Mua; 
• A Unidades de Beneficiação na pedreira. 

No entanto, há que avaliar os impactes considerando a capacidade de absorção visual da 
paisagem e a sua sensibilidade visual. Este estudo de identificação e caracterização de impactes, 
foi desenvolvido de modo a permitir avaliar, segundo vários parâmetros, entre os quais a 
magnitude e a significância, os impactes na paisagem de referência, relativamente ao projeto de 
exploração do depósito Eluvial da Mua. 

A atividade mineira provoca impactes inevitáveis e impossíveis de minimizar durante o período 
de exploração, destes destacam-se os associados à lavra. No entanto, importa salientar que sua 
localização ocorre em áreas de paisagem com capacidade de absorção elevada e de baixa 
sensibilidade visual. Entre os potenciais impactes negativos da extração mineral a céu aberto, o 
impacte visual é sem dúvida um dos que merece atenção especial. Os locais de exploração têm 
normalmente uma superfície total grande sendo por isso visíveis na paisagem. De uma forma 
geral, o impacte está diretamente ligado à morfologia da área bem como ao tipo de paisagem e 
vegetação.  

A análise das áreas ocupadas pela atividade mineira na Fase Inicial do Projeto, face à sensibilidade 
visual da paisagem, permite salientar que no Projeto em nenhum caso são afetadas áreas de 
elevada ou muito elevada sensibilidade, mas essencialmente áreas de baixa sensibilidade. 

No que respeita à análise qualitativa e quantitativa dos impactes sobre o descritor Paisagem, 
conclui-se que de um modo geral os impactes são de magnitude reduzida, temporários, pouco 
significativos, reversíveis e compensáveis, não tendo significado do ponto de vista dos impactes 
na paisagem para as regiões envolventes pois o local não é visível do Douro Vinhateiro, não é 
visto de Vila Nova de Foz Côa e para o descritor paisagem não tem efeitos cumulativos com o vale 
do Sabor. A área intervencionada é de tal modo confinada que podemos afirmar que, ao nível da 
Paisagem, é muito pouco significativo o impacte causado pela implementação do projeto. 

6.3.2.12 Uso atual do solo 

A caracterização do uso atual do solo na área de influência do Projeto na sua Fase Inicial, foi 
desenvolvida tendo como base a realização de fotointerpretação, recorrendo à visualização de 
ortofotomapas (IGP, 2010) e ao levantamento florestal e dos mapas do Bing Satellite. O trabalho de 
fotointerpretação foi completado com prospeções de campo, que abrangeram toda a área de 
estudo. A identificação dos impactes pela alteração do Uso Atual do Solo, resultante da implantação 
do Projeto será apreciada de acordo com as três fases do seu desenvolvimento, instalação, 
exploração e desativação. Esta afetação exerce-se maioritariamente sobre: 
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Classificação do Uso atual do solo afetado pelo Projeto – Eluvial da Mua Área 
afetada 

pelo 
projeto 

Florestas e meios naturais e semi-naturais 

Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Florestas abertas e 
vegetação 
arbustiva e 
herbácea 

Matos 

Matos pouco 
densos Matos pouco densos 4,9 

Matos densos Matos densos (1) 

Florestas Floresta de resinosas Florestas puras de 
resinosas 

Florestas de pinheiro 
bravo 186,9 

Florestas de outras 
resinosas 0,0 

Áreas agrícolas e agroflorestais 

Culturas 
temporárias 

Culturas temporárias 
de sequeiro 

Culturas 
temporárias de 

sequeiro 

Culturas temporárias 
de sequeiro 0,0 

Culturas 
permanentes Olivais Olivais Olivais 0,0 

Quadro 32 - Classificação do Uso atual do solo afetado pelo Projeto – Eluvial da Mua 

De um modo geral, os impactes expectáveis sobre o uso atual do solo ocorrem nas fases de 
instalação e na fase de exploração, sendo revertidos na fase de desativação. Foram identificados 
5 tipos de atividades das quais resultam alterações/impactes sobre o uso atual do solo, que 
poderão ocorrer no desenvolvimento das atividades mineiras:  

• Decapagem do terreno; 
• Desmatação e desarborização; 
• Movimentação de terras, desmonte; 
• Construção de acessos e instalação de estaleiros ou instalações de 

equipamentos; 
• Aterros e depósito de inertes e estéreis. 

Decapagem do terreno: as áreas dos terrenos que venham a ser objeto de qualquer intervenção, 
particularmente de operações de desmonte e extração, devem ser previamente decapadas da 
terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor em matéria orgânica qualquer que seja a sua 
espessura, bem como da vegetação subarbustiva e herbácea. A terra vegetal proveniente da 
decapagem será armazenada em locais apropriados, para posterior aplicação nos trabalhos de 
reabilitação e renaturalização. Este impacte será negativo de magnitude reduzida, direto, 
temporário, pouco significativo e reversível. 

Desmatação e desarborização: as superfícies dos terrenos que venham a ser objeto de uma 
intervenção devem ser previamente limpas de arbustos e árvores. Esta desmatação deverá ser 
feita em toda a área abrangida por uma determinada fase do projeto, e inclui a remoção das 
raízes e do remanescente do corte de árvores. 

Nas situações em que esteja prevista a utilização de geotêxteis, a desmatação abrangerá todas 
as espécies cujo porte possa causar danos ao geotêxtil. Toda a vegetação arbustiva e arbórea das 
áreas não atingidas por movimentos de terras, deverá ser protegida, de modo a não ser afetada 
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com a implantação do projeto ou com o movimento de máquinas e viaturas. Este impacte será 
negativo de magnitude reduzida, direto, temporário, pouco significativo e reversível. 

Movimentação de terras, desmonte: o desmonte de minério é uma operação de destaque de 
uma porção de material. O desmonte previsto neste projeto decorrerá sempre a céu aberto, com 
recurso a meios mecânicos na exploração do depósito Eluvial da Mua, durante os primeiros cinco 
anos do projeto. Trata-se de uma operação que no final será objeto de um processo de 
recuperação ambiental e paisagística, que se inicia com a recomposição morfológica da área 
escavada, utilizando para tal os rejeitados resultantes da operação de beneficiação, que serão 
acomodados no vazio de escavação. Posteriormente é reposta uma camada exterior de terras 
vegetais, resultantes do trabalho de decapagem e, entretanto, armazenadas para este fim. Este 
impacte será negativo de magnitude moderada, direto, temporário, significativo e reversível. 

Construção de acessos e instalação de estaleiros ou instalações de equipamentos: esta atividade 
resulta da sequência dos impactes anteriores. A opção do projeto consiste em criar estradas 
dedicadas sempre que não seja possível a utilização dos caminhos florestais existentes ou quando 
se justifique a correção do seu traçado. O impacte resultante desta atividade será negativo de 
magnitude moderada, direto, temporário, significativo, reversível e compensável. 

Aterros e depósitos de inertes e estéreis: na preparação da fundação dos aterros deverá ter-se 
em atenção que, sempre que existam declives, a superfície deverá ser disposta em degraus de 
forma a assegurar uma ligação adequada entre o material de aterro e o terreno natural. Os 
aterros só devem ser executados após terem sido removidos todos os materiais de cobertura, em 
particular depósitos de vertente ou solos com aptidão agrícola. Na construção de aterros a 
camada inferior, com a espessura mínima de 0,50 m, será construída, de preferência, com 
materiais granulares não plásticos, e assente sobre geotêxteis e a partir da primeira camada 
aplicada sobre o geotêxtil, far-se-á por camadas devidamente compactadas.  

De um modo geral, os principais impactes expectáveis sobre o uso atual do solo encontram-se, 
essencialmente, associados à preparação do local e posterior instalação das infraestruturas de 
apoio ao desenvolvimento do projeto. Estes impactes, pela sua natureza, ocorrerão na fase de 
construção e, em parte, manter-se-ão na fase de exploração, podendo ser revertidos na fase de 
desativação. No que respeita à análise qualitativa e quantitativa dos impactes sobre o descritor 
Uso Atual do Solo, conclui-se que de um modo geral os impactes são de magnitude reduzida a 
moderada, temporários, pouco significativos a significativos e reversíveis. 

6.3.2.13 Socio economia 

As explorações mineiras dependem da existência de recursos minerais que, inevitavelmente, não 
são passíveis de deslocalização para outros locais. Assim, a única alternativa possível à exploração 
seria a não exploração do recurso e, portanto, a manutenção da situação atual. 

Face aos valores atuais e às projeções para o futuro identificados na situação de referência do 
descritor socio economia e nos cenários modelados, os impactes potenciais identificados 
revestem-se de uma excecional importância na perceção e avaliação deste projeto na sua 
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totalidade. Os impactes na socio economia resultantes do projeto de reativação das minas de 
Ferro de Moncorvo serão tanto maiores quanto maior for o número de trabalhadores necessários 
para o desenvolvimento da atividade mineira. 

Para a classificação dos impactes foi utilizada uma adaptada a metodologia do EIA, que traduz 
quantitativamente, o sentido positivo ou negativo dos impactes, e a perceção dos autores deste 
estudo, sobre a magnitude e significância dos mesmos. 

• Demografia; 
• Economia Local; 
• Infraestruturas e acessibilidades; 
• Aspetos socioculturais. 

Cada parâmetro comporta um conjunto de situações que o determinam e são relevantes para a 
classificação e quantificação dos impactes. 

Demografia: A avaliação dos impactes resultantes das atividades do Projeto sobre o parâmetro 
Demografia, foi perspetivada segundo a sua capacidade de fixação de população ativa local, o seu 
potencial indutor de um saldo migratório positivo e o seu contributo para a alteração na pirâmide 
etária do concelho. Os impactes sobre este parâmetro resultam da apreciação do impacte gerado 
por cada atividade sobre: 

• População ativa local; 
• Saldo migratório induzido; 
• Alteração na pirâmide etária. 

Economia: A avaliação dos impactes gerados pelo projeto sobre o parâmetro Economia, incidirão 
sobre a influência e as consequências na economia local, a capacidade geradora de emprego local 
direto e indireto, a influência no mercado do aluguer e imobiliário devido à chegada de novos 
habitantes, na dinamização do comércio e serviços locais, na influência sobre as atividades 
económicas tradicionais, nomeadamente a atividade agrícola, por atração de mão-de-obra. Serão 
ainda considerados os impactes sobre a atividade turística local e regional e a importância do 
projeto na economia nacional. Os impactes sobre este parâmetro resultam da apreciação do 
impacte gerado por cada atividade sobre: 

• Economia local; 
• Emprego local; 
• Mercado de aluguer e imobiliário; 
• Comércio e serviços locais; 
• Atividades económicas tradicionais; 
• Atividade turística local e regional; 
• Economia nacional. 

Infraestruturas e acessibilidades: A avaliação dos impactes gerados pelo Projeto sobre o 
parâmetro Infraestruturas e Acessibilidades incidirá sobre a previsão do aumento de tráfego 
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rodoviário e ferroviário gerado em cada alternativa. Os impactes sobre este parâmetro resultam 
da apreciação do impacte gerado por cada atividade sobre: 

• Rede viária local e regional; 
• Rede ferroviária; 
• Outras soluções de transporte: 
• Serviços e infraestruturas básicas locais. 

Aspetos socioculturais: A avaliação dos impactes gerados pelo projeto sobre o parâmetro Aspetos 
socioculturais assume uma particular relevância pois pretenderá interpretar a perceção individual 
e coletiva da população em relação ao projeto. Para tal foram considerados conceitos como 
conforto, interferência no status quo social ou interferência em propriedades. Foi feita uma 
avaliação sobre os potenciais impactes na identidade cultural local e processos de aculturação. 
Os impactes sobre este parâmetro resultam da apreciação do impacte gerado por cada atividade 
sobre: 

• Bem-estar individual; 
• Bem-estar coletivo; 
• Identidade cultural local. 

Da análise e avaliação dos parâmetros anteriores retiram-se as seguintes conclusões:  

• Os impactes do Projeto, sobre o descritor socio economia são globalmente positivos, 
quer na Magnitude quer na significância, revelando uma muito relevante expressão 
de âmbito local, regional e nacional; 

• No que respeita a este descritor, não se revelam grandes diferenças na valoração 
dos impactes estimados no EIA e agora no RECAPE. 

Assim, no que respeita à análise qualitativa e quantitativa dos impactes sobre o descritor Socio 
Economia, conclui-se que os impactes são maioritariamente positivos, de magnitude moderada 
a elevada, temporários e de elevada significância. 

6.3.2.14 Ordenamento do Território 

A identificação dos impactes no Ordenamento do Território, resultante da implantação do Projeto 
foi apreciada de acordo com as três fases do seu desenvolvimento, instalação, exploração e 
desativação. Os impactes expectáveis sobre este descritor têm uma relação muito direta com os 
impactes identificados para o descritor Alteração do Uso Atual do Solo e ocorrem nas fases de 
instalação e na fase de exploração, sendo revertidos na fase de desativação. 

Estrutura Territorial: a expressão territorial ao nível da alteração do uso atual do solo, resultantes 
das atividades decorrentes nesta Fase Inicial do projeto, não é significativa ao nível do 
ordenamento funcional dos espaços e da estruturação do território. Estas ações não traduzem 
alterações ou impactes relevantes ao nível da estrutura territorial nem dos fatores dinâmicos que 
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determinam a estruturação espacial da área de influência do projeto, mantendo-se no essencial 
a classificação estrutural do território, resultando assim um impacte negligenciável. 

Instrumentos de Ordenamento do Território: as atividades identificadas em cada uma das fases 
de desenvolvimento do Projeto, implicarão uma alteração da identificação do uso atual do solo, 
que importa avaliar e quantificar, de modo a perspetivar a magnitude ou do impacte ou o conflito 
que pode ser gerado sobre a atual classificação constante dos Instrumentos de Ordenamento do 
Território. No entanto, deve ser utilizado como ponto de partida desta identificação de impactes 
ou conflitos, o Artigo 55º do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo que integra a totalidade 
da área de concessão numa categoria de “Área de Salvaguarda: Áreas potenciais de exploração 
de recursos geológicos”, que estabelece: 

• “1 — As áreas potenciais de exploração de recursos geológicos identificadas na planta de 
ordenamento correspondem às áreas situadas em unidade geológica em que é possível a 
exploração de recursos geológicos. 

• 2 — Nas áreas potenciais incluídas em solo rural, excluindo os aglomerados rurais, não 
são permitidas intervenções que, pela sua natureza e dimensão, comprometam o 
aproveitamento e exploração dos recursos geológicos”. 

No que respeita à análise qualitativa e quantitativa dos impactes sobre o descritor Ordenamento 
do Território, concluiu-se que de um modo geral os impactes são neutros, temporários, 
insignificantes e reversíveis. 

6.3.2.15 Património arqueológico e cultural 

A magnitude e as características deste Projeto acentuam o impacte que terá na paisagem sobre 
o qual incide diretamente, no entanto, não foram identificados na área de afetação direta 
vestígios patrimoniais, sendo em número muito reduzido na sua envolvente, reportando-se 
maioritariamente à atividade de mineração que aqui decorreu no passado recente. 

O Cabeço da Mua fica agora constituído como reserva de exploração mineira, pelo que, nesta 
situação os vestígios detetados terão uma afetação neutra. Merece atenção a proximidade deste 
espaço relativamente aos vestígios de época romana de Vilar de Ferreiros, a cerca de 2 Km, e à 
sua eventual articulação com a presumível ruína detetada na Portela (Nº 23 do inventário), 
debaixo da linha de alta tensão que cruza o local, entretanto avaliada no âmbito do EIA da Linha 
de muito alta tensão Armamar- Lagoaça. A localização deste sítio não coincide, nem está próxima 
de nenhuma área de intervenção, nem nenhuma das estruturas projetadas.  

No que respeita à análise qualitativa e quantitativa dos impactes sobre o descritor Património 
Arqueológico e Cultural, conclui-se que os impactes são de magnitude reduzida, temporários, 
pouco significativos e reversíveis. 
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6.4 ESTUDOS COMPLEMENTARES 

A MTI propôs-se desenvolver, paralelamente ao desenvolvimento do projeto de reativação das 
minas de ferro de Moncorvo, os seguintes projetos complementares com objetivos culturais, 
ambientais e paisagísticos: 

• Estudo de Recuperação Florestal da Encosta Norte da Pedrada e Carvalhosa e 
encosta sul da Mua; 

• Estudo de Recuperação Ambiental e Paisagística do antigo núcleo mineiro da 
Carvalhosa. 

No entanto, o desenvolvimento e implementação desses projetos, previsto para decorrer de 
acordo com uma calendarização indexada ao desenvolvimento dos trabalhos mineiros, ficou 
bastante comprometido com o grande incêndio florestal que, de 18 a 20 de julho de 2017, 
destruiu 1.909 hectares, nas áreas previstas para a implantação destes projetos: 

 

Figura 28 - Incêndio florestal de julho de 2017, destruiu 1.909 hectares 

No Volume III, Anexos, (Anexo 17), apresentam-se os Estudos Prévios destes projetos, que serão 
desenvolvidos em conjunto com a Autarquia Local, logo que seja considerado conveniente. 

6.5 CONDICIONANTES ESTABELECIDOS PELA DIA DO EIA 

O Projeto foi submetido, em fase de Estudo Prévio, a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) n.º 2828, através do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de reativação 
das Minas de Ferro de Moncorvo, procurando identificar e avaliar os impactes diretos e indiretos 
do Projeto sobre o ambiente e a socio economia da área onde se pretende reativar a exploração 
de uma jazida mineira.  
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Uma vez que o Projeto avaliado no EIA correspondia à globalidade da área de exploração (4 
jazidas), e do período de concessão (60 anos), foi desenvolvido ao nível de estudo prévio, não se 
tendo finalizado todos os níveis de pormenorização e de conceção do projeto a desenvolver, que 
deveriam ser objeto de um mais completo nível de definição posterior, procedeu-se à elaboração 
do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), que agora se 
submete a avaliação.  

Considerando que, tal como foi aprovado, o Projeto se desenvolve em duas Fases distintas, e 
considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos de atividade, decorrendo 
numa localização diferente, e até física e visualmente distante (cerca de 4 Km), da localização da 
área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente Projeto de Execução refere-se 
apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), tendo em conta as diferenças 
temporais e físicas com a localização das áreas de exploração seguintes e as diferenças nos 
métodos de extração e beneficiação previstos.  

Posteriormente, será apresentado um futuro RECAPE, que à data se prevê que venha a ser 
submetido no final de 2019, antes da conclusão do prazo de validade da DIA e dos cinco anos da 
Fase Inicial, e que conterá o Plano de Lavra em projeto de execução, para a Fase Definitiva, a 
iniciar no depósito mineral da Pedrada (anos 6 a 30), seguindo-se o depósito mineral de 
Reboredo-Apriscos (anos 31 a 49) e terminando com a exploração do depósito mineral da 
Carvalhosa (anos 50 a 58), tal como aprovado em sede de AIA. 

Desde o início do Projeto que se adotou a opção de manter sempre apenas uma frente de 
trabalho ativa e iniciar a sua recuperação ambiental e paisagística, sempre que a exploração 
termina num depósito e passa para o seguinte. Esta opção sequencial de exploração, resulta 
numa minimização da área intervencionada num dado momento, permitindo uma otimização de 
projeto, da qual resultam óbvias vantagens económicas e ambientais, nomeadamente uma 
menor área intervencionada num dado momento e a utilização de estéreis e rejeitados de uma 
frente de exploração no processo de recuperação ambiental e paisagística da frente de trabalho 
anterior, por utilização no preenchimento dos vazios de exploração. 

Esta solução de Projeto, permite a posterior incorporação na Fase Definitiva de procedimentos e 
soluções tecnologicamente mais evoluídas, dentro dos critérios ambientais obrigatórios, 
resultando numa solução técnica, económica, ambiental e paisagisticamente mais compatível 

Com a conclusão do desenvolvimento do projeto de execução da obra a realizar, que contém 
todos os pormenores de detalhe, que permitirão proceder à construção da obra, podem ser 
avaliados todos os impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente e a socio economia 
da área onde se pretende reativar a exploração de uma jazida mineira, e verificar se as 
condicionantes impostas pela DIA ao desenvolvimento do Projeto estão cabalmente integradas. 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 19 de novembro de 2015, estabelece que 
o Projeto de Execução deve ser desenvolvido tendo em conta as condicionantes referidas nos 
pontos que se seguem, devendo o seu cumprimento ser demonstrado à Autoridade de AIA em 
sede de Verificação da Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução: 
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1. O início da exploração de cada depósito mineiro não pode ocorrer nos períodos de 
dezembro a fevereiro, e de 15 de março e 30 de junho. 

2. A exploração dos depósitos de Reboredo-Apriscos e da Carvalhosa não pode iniciar-
se antes de estar concretizada a recuperação do Eluvial da Mua e do depósito da 
Pedrada, respetivamente. 

3. A localização da lavaria definitiva e parque de rejeitados de forma deve garantir a não 
interferência com leitos e margens de linhas de água. 

4. Deve ser assegurada a compatibilização do projeto com: 
4.1 O Parque Eólico do Zibreiro, nomeadamente no que se refere à calendarização das 

operações de extração/desmonte da Pedrada com o período de exploração do referido 
parque eólico, que termina em 2027. Na impossibilidade de assegurar esta 
compatibilidade, deve ser equacionada outra solução alternativa a acordar com o 
proponente do PE do Zibreiro. 

4.2 As infraestruturas existentes, designadamente: de abastecimento de água, drenagem de 
águas residuais, transporte e distribuição de eletricidade, estradas e caminhos 
municipais. 

5. Implantação subterrânea das linhas elétricas de ligação à rede de distribuição e da 
ligação entre a subestação e as áreas de exploração. 

Conforme se verifica, nem todas as condicionantes da DIA se aplicam à atual fase de 
desenvolvimento do projeto. No presente RECAPE cumprem-se os condicionantes estabelecidos 
pela DIA, nomeadamente nos seus pontos 1, 2, 4.2 e 5, aplicáveis ao Projeto de Execução da Fase 
Inicial, aqui apresentado. 

 

6.6 ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE RECAPE 

A DIA do Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, elenca os elementos a 
apresentar em sede de RECAPE, sendo que, correspondendo o atual Projeto de Execução apenas 
à Fase Inicial do Projeto, serão, num primeiro momento, apresentados apenas os elementos 
solicitados, nos casos aplicáveis à Fase Inicial do Projeto, quer em termos de desenvolvimento 
conceptual, quer em termos de localização, e posteriormente será apresentado o Projeto de 
Execução da Fase Definitiva. Para tal, será usada a metodologia de resposta à listagem sequencial 
constante da DIA: 

1 – ANEXO 1 - PLANO DE LAVRA REVISTO DE FORMA A CORRESPONDER À ALTERNATIVA B. (ver 
anexo 1 no Volume III Anexos) 

O Plano de Exploração, desenvolvido ao nível de Projeto de Execução que se apresenta em anexo, 
corresponde a um Plano de Lavra e planos complementares, e apenas incide sobre a exploração 
do depósito Eluvial da Mua, que corresponde à Fase Inicial do Projeto, sendo composto pelas 
seguintes peças técnicas: 

• Plano de Lavra; 
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• Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos; 
• Plano de Segurança e Saúde; 
• Plano de Desativação; 
• Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (apresentado em Capítulo próprio); 
• Viabilidade económica; 
• Calendarização. 

O Plano de Lavra da Fase Inicial – Depósito Eluvial da Mua, do projeto de reativação das minas de 
ferro de Moncorvo, que se apresenta no Volume III Anexos, compreende todas as peças técnicas 
atrás referidas, e é elaborado de acordo com as orientações da DIA e da publicação do LNEG 
“Plano de Lavra, Minas – Exploração a céu aberto”. 

O Plano de Lavra constitui o Projeto de Exploração, incluindo: a caracterização do depósito 
mineral, do método de exploração, das instalações anexas, dos processos de tratamento do 
minério ou mineralúrgicos, dos recursos humanos, dos equipamentos, do sistema de esgoto e 
drenagem, dos sistemas de abastecimento de energia e de combustível e do sistema de 
abastecimento de água, devendo ainda abordar aspetos relacionados com a segurança, saúde e 
ambiente. O Plano de Lavra contém a metodologia de gestão dos resíduos da atividade extrativa, 
incluindo a produção, valorização, reciclagem, tratamento, armazenagem e eliminação, tendo 
como objetivo minimizar os impactes ambientais negativos e os riscos de segurança.  

O Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos visa definir a metodologia de gestão dos resíduos 
resultantes da exploração e beneficiação do minério de ferro, incluindo o seu destino final, com 
o objetivo de minimizar os impactes ambientais negativos, dando cumprimento ao decreto lei n.º 
10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo decreto-lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro. 

O Plano de Segurança e Saúde constitui um auxiliar na gestão da segurança e saúde no trabalho 
da mina, e engloba uma análise de riscos com indicação das principais medidas de segurança a 
implementar para a sua minimização, bem como os planos de prevenção a adotar ao nível da 
sinalização e circulação, da proteção coletiva, da proteção individual, dos meios de emergência e 
de primeiros socorros, de acordo com o decreto-lei n.º 324/95, de 29 de novembro. Neste Plano 
é referida ainda a organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho e as características 
gerais das instalações sociais e de higiene a instalar. 

O Plano de Desativação apresenta as ações que serão necessárias levar a cabo para o 
encerramento da atividade industrial da mina e do abandono controlado do espaço. 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) define as atividades de reabilitação da 
mina, designadamente o enchimento e modelação dos terrenos intervencionados, e a estrutura 
verde a implantar, de modo a integrar paisagisticamente a área da mina na paisagem envolvente, 
durante e após os trabalhos de exploração. 

 

2 – ANEXO 2 - LEVANTAMENTO DAS ZONAS QUE ATUALMENTE SE APRESENTEM SEM 
VEGETAÇÃO OU COM ESTRATO HERBÁCEO OU ARBUSTIVO MUITO BAIXO E RALO ATÉ AO 
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LIMITE EXTERIOR DA ÁREA DE DEFESA DOS DEPÓSITOS MINEIROS A SUL DA SERRA DO 
REBOREDO. PARA AS ZONAS IDENTIFICADAS DEVE SER AFERIDA A POSSIBILIDADE DE SEREM 
REALIZADAS PLANTAÇÕES DE FORMA MANUAL DE ESPÉCIES AUTÓCTONES (ARBÓREAS), NO 
PERÍODO ATÉ AO FINAL DA EXPLORAÇÃO DA MUA, DE FORMA A GARANTIR A EXISTÊNCIA DE 
UM ESTRATO ARBÓREO DESENVOLVIDO ANTES DO INÍCIO DA EXPLORAÇÃO DAS RESTANTES 
JAZIDAS. (ver anexo 2 no Volume III Anexos) 

Apesar deste levantamento se aplicar aos depósitos mineiros a sul da serra do Reboredo, que 
correspondem à Fase Definitiva do projeto, foi elaborada uma carta com o levantamento das 
zonas que atualmente se apresentam sem vegetação ou com estrato herbáceo ou arbustivo 
muito baixo, na área envolvente ao Projeto de Execução em avaliação, que se anexa (ver anexo 
2 no Volume III Anexos). 

 

3 – ANEXO 3 - PLANO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA (PARP) REFORMULADO, 
INTEGRANDO SOLUÇÕES QUE POTENCIEM A DIVERSIDADE EXISTENTE ASSOCIADA A DIVERSAS 
SITUAÇÕES (DIFERENTE EXPOSIÇÃO SOLAR, DIFERENTE ALTITUDE, TALUDES, PATAMARES, 
FUNDO DA CORTA, ZONAS PREFERENCIAIS DE ESCORRÊNCIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E TODOS OS 
POTENCIAIS MICROAMBIENTES QUE DEVEM SER IDENTIFICADOS). O REFERIDO PARP DEVE 
AINDA INCLUIR (ELENCAM-SE UM CONJUNTO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS). (ver anexo 3 no 
Volume III Anexos) 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), complementar ao Plano de Lavra, que 
se apresenta no Volume III, Anexos, foi elaborado para a Fase Inicial – Depósito Eluvial da Mua, 
tendo em consideração as orientações técnicas contidas na DIA. 

 

4 - PROJETOS DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA (PIP) DA LAVARIA DEFINITIVA E PARQUE 
TEMPORÁRIO DE CONCENTRADOS E REJEITADOS, DO ACESSO PRINCIPAL DEDICADO E DO 
CORREDOR DAS INFRAESTRUTURAS, QUE DEVEM CONSIDERAR AS ORIENTAÇÕES JÁ EXPRESSAS 
PARA O PARP, SEMPRE QUE APLICÁVEL, BEM COMO AS QUE SE INDICAM A SEGUIR: (ELENCAM-
SE UM CONJUNTO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS), (FASE DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

 

5 - ESTUDO RELATIVO À PAISAGEM QUE DETERMINE PARA CADA UMA DAS 3 POVOAÇÕES - 
FELGUEIRAS, QUINTAS DO CORISCO E NOGUEIRINHA - QUAIS OS PONTOS/LOCAIS DAS MESMAS 
ONDE O IMPACTE VISUAL É SENTIDO COM MAIOR INTENSIDADE. O LEVANTAMENTO DEVE 
REALIZAR-SE A PARTIR DAS POVOAÇÕES E DEVE DETERMINAR QUAIS OS PONTOS QUE SE 
INTERPÕEM, ENTRE DIVERSOS PONTOS DAS POVOAÇÕES E AS CORTAS, NOS QUAIS POSSAM VIR 
A CONSTITUIR-SE DIVERSOS PLANOS DE CORTINAS DE VEGETAÇÃO. PARA ALÉM DOS REFERIDOS 
PONTOS/LOCAIS DEVEM SER DETERMINADAS QUER A EXTENSÃO QUER A LARGURA ADEQUADA, 
DAS CORTINAS DE VEGETAÇÃO, QUE DEVEM SER COMPOSTAS POR ESPÉCIES AUTÓCTONES E 
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COM UMA ESTRUTURA MULTIESPECÍFICA E MULTIESTRATIFICADA. O ESTUDO DEVE SER 
CONSTITUÍDO POR PEÇAS DESENHADAS, REPRESENTAÇÃO EM PLANTA E EM PERFIL E PROPOSTA 
DE VEGETAÇÃO. DEVE SER ACOMPANHADO DE UM REGISTO FOTOGRÁFICO PARA CADA UM DOS 
REFERIDOS PONTOS, (FASE DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

 

6 – ANEXO 4 - ESTUDO RELATIVO AO AMBIENTE SONORO QUE CONTEMPLE: (ver anexo 4 no 
Volume III Anexos) 

• Avaliação de ruído para a lavaria definitiva que inclua todos os recetores (mesmo 
que por grandes grupos) afetados pelas atividades de exploração de jazidas e da 
lavaria, pelo funcionamento da tela transportadora e pela circulação de veículos 
pesados; 

• Reavaliação do impacte associado ao transporte de minério desde a via particular 
até ao Porto de Leixões, consoante as diversas opções de transporte disponíveis - 
rodoviário e ferroviário, devendo ser avaliado, para o transporte rodoviário, as 
implicações de ser realizado o transporte com veículos de menores dimensões (e 
não apenas com as 44 toneladas para o transporte de longa distância); 

• A eventual necessidade de implementação de medidas de minimização decorrentes 
do acréscimo de tráfego pesado em vias rodoviárias e do acréscimo de composições 
ferroviárias; 

• Para a lavaria definitiva, as medidas de minimização necessárias incluindo o 
respetivo projeto de execução, previamente aprovado pela entidade gestora das 
infraestruturas de transporte rodoviário e ferroviário; 

• Deve ser adaptado e complementada a informação contida no Plano de 
Monitorização às exigências da solução selecionada para a localização da lavaria 
definitiva. 

Estes elementos a apresentar, referem-se, sobretudo, à Fase Definitiva do projeto, pelo que, 
serão desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, 
tendo em conta as orientações técnicas constantes da DIA. No entanto, deve ser referido que, 
os valores de produção apresentados para os cinco anos da Fase Inicial, correspondem apenas 
a uma estimativa de produção máxima, sujeito a vários condicionalismos de mercado e logística. 
Neste Projeto de Execução já se procedeu a uma redução da produção máxima anual estimada, 
que poderá acomodar o transporte rodoviário em camiões de 25 toneladas.  

De acordo com a carta da REFER, atualmente Infraestruturas de Portugal, poderá vir a ser 
possível aumentar a disponibilidade declarada de 2 composições ferroviárias/dia. 

 

 

7 - ESTUDO SOBRE AS VIBRAÇÕES QUE DEVE INCLUIR, (FASE DEFINITIVA): 
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• Realização de uma campanha de monitorização inicial das condições de vibração 
dos recetores identificados; 

• Reavaliação dos impactes devidos a vibrações, para que incluam as vibrações 
provenientes da circulação de pesados e do efeito da tela transportadora; 

• Reajuste das medidas de minimização previamente identificadas e do Plano de 
Monitorização 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto. O Estudo de Vibrações 
efetuado para o EIA, não identificou qualquer perturbação sensível para a exploração do Eluvial 
da Mua, pelo que, no Projeto de Execução, com a redução da área de exploração, do volume de 
extração e dos meios mecânicos a utilizar, prevê-se uma redução das vibrações. No entanto, 
será efetuada uma campanha de monitorização com o início dos trabalhos de exploração, para 
aferir sobre o rigor dos dados de projeto. Os restantes elementos a apresentar, referem-se à 
Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão desenvolvidos e apresentados posteriormente, no 
Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo em conta as orientações técnicas constantes da 
DIA. 

 

8 - ELEMENTOS REFERENTES AO SENTIDO PROVÁVEL DE FLUXO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 
BEM COMO DA AFETAÇÃO DOS NÍVEIS FREÁTICOS E DO GRAU DE VULNERABILIDADE À 
POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, NAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO MINEIRA/VAZIOS DE 
ESCAVAÇÃO (COM DESTAQUE PARA A ZONA DA PEDRADA E REBOREDO/APRISCOS), NAS ZONAS 
DE CONSTRUÇÃO DOS TÚNEIS, NA ZONA LAVARIA DEFINITIVA/PARQUE TEMPORÁRIO DE 
RESÍDUOS MINEIROS E DAS ETAM, (FASE DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

 

9 - RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO, EFETUADO POR ENTIDADES COMPETENTES E 
CERTIFICADAS PARA O EFEITO, SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE PERIGOSIDADE DOS ESTÉREIS E 
DOS REJEITADOS QUANDO EM CONTACTO COM A ÁGUA, BEM COMO DAS ÁGUAS MINEIRAS, 
POR FORMA A POSSIBILITAR UMA MELHOR ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES SOBRE A 
QUALIDADE DAS ÁGUAS. EM SINTONIA COM OS RESULTADOS DO RELATÓRIO, DEVE 
APRESENTAR-SE O TIPO DE TRATAMENTO A APLICAR E O DESTINO A DAR A ESTES 
RESÍDUOS/EFLUENTES, (FASE DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, aplicam-se sobretudo à Fase Definitiva do projeto, na qual se 
prevê um processo de beneficiação multi-operacional e com a utilização de aditivos químicos, 
pelo que, serão desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase 
Definitiva, tendo em conta as orientações técnicas constantes da DIA. No entanto deve ser 
referido que, são apresentados como parte integrante do Plano de Aterro e Gestão de Resíduos, 
complementar ao Plano de Lavra, os dados de características dos estéreis e rejeitados, para a 
operação de beneficiação dos cinco anos da Fase Inicial. 
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10 - ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO E DESTINO A DAR AOS EFLUENTES TRATADOS 
RESULTANTES DE TODOS OS SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO DE EFLUENTES. 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são apresentados como parte integrante 
do Plano de Lavra e Plano de Aterro e Gestão de Resíduos, complementar, para a operação de 
beneficiação dos cinco anos da Fase Inicial, (ver Anexo 1, Plano de Lavra, páginas 113 e 114, no 
Volume III – Anexos). 

 

11 – ANEXO 5 - INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS ZONAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE 
VIATURAS, OFICINAS, UNIDADE DE LAVAGEM E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ENTRE 
OUTRAS: (ver anexo 5 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são apresentados de forma mais 
desenvolvida, como parte integrante do Plano de Lavra e Plano de Aterro e Gestão de Resíduos, 
para a operação de beneficiação dos cinco anos da Fase Inicial, (ver Plano de Lavra, no Volume 
III – Anexos) 

 

12 – ANEXO 6 - PLANO DE ACESSOS REVISTO TENDO EM CONSIDERAÇÃO O SEGUINTE: (ver 
anexo 6 no Volume III Anexos) 

• As propostas a apresentar relativamente aos acessos, atravessamentos de vias e 
passagens inferiores, devem ser acompanhadas do respetivo parecer favorável 
da(s) entidade(s) competente(s); 

• A abertura de novos acessos deve ser efetuada apenas se estritamente necessário; 
• A implantação do acesso principal dedicado deve procurar maior proximidade com 

a linha do limite inferior da faixa de segurança dos depósitos mineiros Reboredo-
Apriscos, Pedrada e Carvalhosa; 

• Não devem ser ocupadas as margens de cursos de água (10 m de distância do limite 
dos leitos de cursos de água não navegáveis nem flutuáveis) excetuando-se as 
situações de existência de áreas já artificializadas; 

• Não devem ser ocupadas as zonas de proteção imediata ou intermédia de qualquer 
perímetro de proteção de captações de águas subterrâneas para abastecimento 
público; 

• Deve ser evitada a proximidade imediata de habitações; 
• Deve ser respeitada a distância de defesa de pedreiras; 
• Os acessos de obra e os locais de implantação dos estaleiros devem evitar, tanto 

quanto possível, a ocupação de áreas agrícolas produtivas e florestas de produção. 
• Devem ser evitadas as ocorrências patrimoniais e as respetivas áreas de proteção e 

proceder à caracterização das áreas dos acessos através de prospeção arqueológica 
sistemática e à consequente avaliação dos respetivos impactes; 

• Deve ser incluída cartografia à escala no mínimo de 1:2000 com representação do 
acesso e representação através de cor ou trama (para diferenciar se se trata de 
novo acesso; acesso existente ou acesso a beneficiar). 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, serão referidos como parte integrante 
do Plano de Lavra e incluídos no Volume III - Anexos (ver Plano de Lavra, no Volume III – Anexos). 
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13 – ANEXO 7 - DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO: (ver anexo 7 no Volume III 
Anexos) 

13.1. Da pedreira "Nordareias" como Unidade de Britagem e crivagem, nos termos 
preconizadas no projeto. Esta demonstração deve ser suportada pelo parecer da 
entidade licenciadora da referida pedreira.  

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte 
integrante do Plano de Lavra e incluídos no Volume III - Anexos. 

13.2. Do Terminal de Carga Ferroviário do Pocinho e apresentar a respetiva 
autorização da entidade competente pela sua gestão. 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte 
integrante do Plano de Lavra e do Relatório de Logística e Transportes, e incluídos no 
Volume III - Anexos. 

13.3. De vazios em "cargas de retorno", nos transportes internacionais e de 
mercadorias. 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte 
integrante do Plano de Lavra e do Relatório de Logística e Transportes, e incluídos no 
Volume III - Anexos. 

 

14 – ANEXO 8 - CARATERIZAÇÃO DE REFERÊNCIA DA FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA 
ECOPISTA (FLUXO, DENSIDADE) E APRESENTAÇÃO, EM FUNÇÃO DO APURADO, DE SOLUÇÕES 
TÉCNICAS EFICAZES QUE OTIMIZEM A CIRCULAÇÃO, EM SEGURANÇA, DOS UTILIZADORES, 
DEVENDO SER GARANTIDA A PRIORIZAÇÃO DA PASSAGEM DAS PESSOAS, FACE AOS CAMIÕES, 
(ver anexo 8 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Logística e Transportes, e incluídos no Volume III - Anexos. 

 

15 – ANEXO 9 - CARTOGRAFIA DAS PLANTAS CONSIDERADAS INVASORAS NA ÁREA DA 
CONCESSÃO E DEFINIÇÃO DE MEDIDAS MINIMIZADORAS. (ver anexo 9 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Ecologia, e incluídos no Volume III - Anexos. 
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16 – ANEXO 10 - ESTUDO DA FLORA BRIÓFITA, DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 
EVENTUAL INTEGRAÇÃO NA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR COMO INDICADOR. (ver 
anexo 10 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Ecologia, e incluídos no Volume III - Anexos. 

 

17 – ANEXO 11 - ESTUDO DA PRESENÇA E AFETAÇÃO DE INVERTEBRADOS 
AMEAÇADOS/PROTEGIDOS E DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO. (ver anexo 11 no 
Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Ecologia, e incluídos no Volume III - Anexos. 

 

18 – ANEXO 12 - CARATERIZAÇÃO E CARTOGRAFIA DA FLORA RELAPE PRESENTE NO ELUVIAL 
DA MUA. (ver anexo 12 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Ecologia, e incluídos no Volume III - Anexos. 

 

19 -ANEXO 13 -  CARTOGRAFIA DOS ABRIGOS DA FERROMINAS, DA COTOVIA E DO FACHO 
APROVADOS PELO ICNF. (ver anexo 13 no Volume III Anexos) 

Apresentam-se os trabalhos efetuados sobre os quirópteros da área de estudo e a cartografia 
geral. Por razões de segurança e estabilidade da galeria da Ferrominas (Mua), apresentam-se 
apenas os esboços corográficos da galeria. Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase 
Definitiva do projeto, pelo que, serão desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto 
de Execução da Fase Definitiva, tendo em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

 

20 – ANEXO 14 - PROTOCOLOS DOS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO RELATIVOS À FLORA, 
MORCEGOS, LOBO, ABRIGOS E MORTALIDADE NAS ESTRADAS E SELEÇÃO DAS EQUIPAS DE 
MONITORIZAÇÃO, PREVIAMENTE ACORDADOS E APROVADOS PELO ICNF.'(ver anexo 14 no 
Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório Planos de Monitorização, e incluídos no Volume III - Anexos. 

21 – ANEXO 15 - PLANO DE DESMATAÇÃO DO ELUVIAL DA MUA, PREVIAMENTE ACORDADO E 
APROVADO PELO ICNF. (ver anexo 15 no Volume III Anexos) 
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De acordo com a DIA a desmatação das áreas a intervencionar só poderá ocorrer no período 
entre 31 de agosto e 30 de novembro. A descrição do processo faseado de desmatação da área 
de exploração do Eluvial da Mua, está descrita no PARP e na descrição do projeto neste Relatório 
Base, no subcapítulo 5.2.2.4 Configuração da escavação e desmonte no Eluvial da Mua, páginas 
53 a 58. Os elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte 
integrante do PARP, e incluídos no Volume III - Anexos. 

 

22 – ANEXO 16 - CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO RIGOROSA DA ÁREA ONDE SE SITUAM OS 
VESTÍGIOS IDENTIFICADOS NO LUGAR DA PORTELA (OCORRÊNCIA Nº 23), BEM COMO NO 
LOCAL DA LAVARIA PROVISÓRIA, NO SOPÉ DO CABEÇO DA MUA. DEVEM SER EFETUADAS 
SONDAGENS DE DIAGNÓSTICO PARA CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO E DELIMITAÇÃO DO SÍTIO E, 
EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS, DEVEM SER PRECONIZADAS AS MEDIDAS 
ADEQUADAS. (ver anexo 16 no Volume III Anexos) 

O Projeto não prevê nenhuma lavaria provisória no sopé do Cabeço da Mua, pois a Unidade de 
beneficiação será instalada na Pedreira do Felgar, a mais de 2 Km do sítio da Portela. Estes 
elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Arqueologia, e incluídos no Volume III - Anexos. 

 

23 - RESULTADOS DA PROSPEÇÃO SISTEMÁTICA DE TODAS AS GALERIAS CONHECIDAS DENTRO 
DA ÁREA DE AFETAÇÃO DIRETA DO PROJETO; PROCEDER-SE IGUALMENTE AO SEU 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E FOTOGRÁFICO BEM COMO À ELABORAÇÃO DA MEMÓRIA 
DESCRITIVA, E RECOLHER QUAISQUER VESTÍGIOS MATERIAIS NELAS EXISTENTES. FACE AOS 
RESULTADOS OBTIDOS APRESENTAR EVENTUAL PROGRAMA DE SALVAGUARDA E 
VALORIZAÇÃO. A PROSPEÇÃO DAS GALERIAS DEVE SER ACORDADA COM O ICNF. (ver anexos 
13 e 16 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Arqueologia, e incluídos no Volume III - Anexos. 

 

24 - RELATÓRIO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO RECAPE. (ver 
anexo 16 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são referidos como parte integrante do 
Relatório de Arqueologia, e incluídos no Volume III - Anexos. 
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25 - LISTAGEM DAS OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS A SINALIZAR E VEDAR NA FASE DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, COM INDICAÇÃO DA DISTÂNCIA AOS ELEMENTOS DO PROJETO, 
(FASE DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto. Não havendo ocorrências 
patrimoniais na envolvente da área de intervenção do projeto mineiro na sua fase inicial, 
conforme se conclui do Relatório da caraterização de vestígios (ver Anexo 16), os elementos 
referidos, apenas se aplicam à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão desenvolvidos e 
apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo em conta as 
orientações técnicas constantes da DIA. 

 

26 – ANEXO 17 - ESTUDO DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL DA ENCOSTA NORTE DA PEDRADA, 
CARVALHOSA E MUA E O ESTUDO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DO ANTIGO 
NÚCLEO MINEIRO DA CARVALHOSA, E RESPETIVA PROPOSTA DE CALENDARIZAÇÃO. (ver anexo 
17 no Volume III Anexos) 

A MTI propôs-se desenvolver, paralelamente ao desenvolvimento do projeto de reativação das 
minas de ferro de Moncorvo, com objetivos culturais, ambientais e paisagísticos, os projetos 
complementares, Estudo de Recuperação Florestal da Encosta Norte da Pedrada e Carvalhosa e 
encosta sul da Mua e Estudo de Recuperação Ambiental e Paisagística do antigo núcleo mineiro 
da Carvalhosa. No entanto, o desenvolvimento e implementação desses projetos, previsto para 
decorrer de acordo com uma calendarização indexada ao desenvolvimento dos trabalhos 
mineiros, ficou bastante comprometido com o grande incêndio florestal que, de 18 a 20 de julho 
de 2017, destruiu 1.909 hectares, nas áreas previstas para a implantação destes projetos. No 
Volume III – Anexos, apresentam-se os Estudos Prévios destes projetos, que serão desenvolvidos 
em conjunto com a Autarquia Local, logo que seja considerado conveniente. 

 

27 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROCESSO DE TRATAMENTO DO MINÉRIO A EFETUAR NA 
LAVARIA DEFINITIVA, NOMEADAMENTE SOBRE AS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS A UTILIZAR, (FASE 
DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

 

28 - CARACTERIZAÇÃO DOS REJEITADOS PRODUZIDOS NA LAVARIA DEFINITIVA, NOS TERMOS 
DO ANEXO ILI DO DECRETO-LEI N.2 10/2010, DE 4 DE FEVEREIRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO, 
(FASE DEFINITIVA). 
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Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

 

29 - CLASSIFICAÇÃO DO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DOS REJEITADOS PRODUZIDOS NA LAVARIA 
DEFINITIVA, QUE CONFIGURA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS, NOS TERMOS DO ANEXO LI DO 
DECRETO-LEI N.2 10/2010, DE 4 DE FEVEREIRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO, (FASE DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

 

30 - CARATERIZAÇÃO DOS REJEITADOS PRODUZIDOS NA LAVARIA INICIAL/TEMPORÁRIA, NOS 
TERMOS DO ANEXO ILI DO DECRETO-LEI N.2 10/2010, DE 4 DE FEVEREIRO, NA SUA ATUAL 
REDAÇÃO, E IDENTIFICAR O LOCAL DE DEPOSIÇÃO DOS MESMOS, PREVIAMENTE À SUA 
UTILIZAÇÃO COMO ENCHIMENTO NO VAZIO DE ESCAVAÇÃO DO ELUVIAL DA MUA. ESTE LOCAL 
DEVE ESTAR LOCALIZADO NA ÁREA DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MINA OU DA ÁREA 
LICENCIADA DA PEDREIRA, E DISPONIBILIZADA INFORMAÇÃO SOBRE SE O REFERIDO 
DEPÓSITO CONFIGURA, OU NÃO, INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS, NA ACEÇÃO DA ALÍNEA I) DO 
ARTIGO 3.2 DO REFERIDO DIPLOMA. (ver anexo 1 no Volume III Anexos) 

De referir que, ao contrário do previsto no Estudo Prévio, não será feita uma lavaria temporária 
nesta fase inicial. Considerando as opções, procura e valores de mercado, optou-se, nesta fase 
inicial, pela exclusiva produção de inertes de alta densidade, obtidos por beneficiação a seco do 
minério, através de britagem, crivagem e calibragem. Assim, os rejeitados produzidos no 
processo de beneficiação, resultam apenas de minério de menor densidade, por apresentar 
maior teor de quartzo ou outros minerais, ou agregado a xistos. Estes elementos, referentes à 
operação na Fase Inicial, são apresentados como parte integrante do Plano de Aterro e Gestão 
de Resíduos, complementar ao Plano de Lavra, para a operação de beneficiação dos cinco anos 
da Fase Inicial, (ver Plano de Lavra, no Volume III – Anexos, paginas 128 a 157). 

 

31 - CARATERIZAÇÃO DOS ESTÉREIS, QUE SERÃO DEPOSITADOS NO VAZIO DE ESCAVAÇÃO DO 
ELUVIAL DA MUA, NOS TERMOS DO ANEXO III DO MENCIONADO DIPLOMA, E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO QUE PERMITA ATESTAR A NÃO NECESSIDADE DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO DESSE VAZIO DE ESCAVAÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS DEPÓSITOS 
TEMPORÁRIOS DOS ESTÉREIS, RESÍDUOS DE EXTRAÇÃO, DEVE SER ANALISADO SE OS MESMOS 
CONFIGURAM, OU NÃO, INSTALAÇÕES DE RESÍDUOS, NA ACEÇÃO DA ALÍNEA I) DO ARTIGO 
3.2 DO DECRETO-LEI N.2 10/2010, DE 4 DE FEVEREIRO, PARA TAL, DEVE SER CONSIDERADO O 
PERÍODO DE DEPOSIÇÃO E A CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÉREIS, NOS TERMOS DO ANEXO ILI DO 
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MENCIONADO DIPLOMA. CASO OS DEPÓSITOS CONFIGUREM INSTALAÇÕES DE RESÍDUOS, 
DEVEM SER OBJETO DE CLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ANEXO LI DO REFERIDO DIPLOMA. 
(ver anexo 1 no Volume III Anexos) 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são apresentados como parte integrante 
do Plano de Aterro e Gestão de Resíduos, complementar ao Plano de Lavra, para a operação de 
beneficiação dos cinco anos da Fase Inicial, (ver Plano de Lavra, no Volume III – Anexos, paginas 
128 a 157). 

 

32 - AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE LIXIVIADOS PELOS RESÍDUOS DEPOSITADOS, 
INCLUINDO O TEOR DE CONTAMINANTES DOS LIXIVIADOS, DURANTE A FASE DE EXPLORAÇÃO, 
PARA TODOS OS DEPÓSITOS TEMPORÁRIOS DE RESÍDUOS DE EXTRAÇÃO (ESTÉREIS E 
REJEITADOS) QUE CONFIGUREM INSTALAÇÕES DE RESÍDUOS, (FASE DEFINITIVA). 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, dado que na Fase Inicial 
não existirá lavaria e respetivos contaminantes, pelo que, serão desenvolvidos e apresentados 
posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo em conta as orientações 
técnicas constantes da DIA. 

 

33 – ANEXO 18 - PLANTA SÍNTESE DE CONDICIONAMENTOS, ATUALIZADA E QUE CONTENHA 
TODAS AS CONDICIONANTES DO PROJETO. 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são incluídos no Volume III - Anexos. (ver 
anexo 18 no Volume III Anexos) 

 

34 – ANEXO 19 - CARTOGRAFIA COM A IMPLANTAÇÃO DA ALTERNATIVA B, INCLUINDO TODAS 
AS COMPONENTES DO PROJETO, SOBRE A CARTOGRAFIA DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS. NA LOCALIZAÇÃO DESTAS INFRAESTRUTURAS, DEVE SER OBSERVADO O 
DISPOSTO NO ARTIGO 18.2 DO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE 
TORRE DE MONCORVO. 

Estes elementos, referentes à operação na Fase Inicial, são incluídos no Volume III - Anexos. (ver 
anexo 19 no Volume III Anexos) 
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6.7 ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA DURANTE A FASE DE 
EXPLORAÇÃO 

Considerando que, tal como foi aprovado, o Projeto se desenvolve em duas Fases distintas, e 
considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos de atividade, decorrendo 
numa localização diferente, e até física e visualmente distante (cerca de 4 Km), da localização da 
área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente Projeto de Execução refere-se 
apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), tendo em conta as diferenças 
temporais e físicas com a localização das áreas de exploração seguintes e as diferenças nos 
métodos de extração e beneficiação previstos.  

Posteriormente, será apresentado um futuro RECAPE, que à data se prevê que venha a ser 
submetido no final de 2019, antes da conclusão dos cinco anos da Fase Inicial, e que conterá o 
Plano de Lavra em projeto de execução, para a Fase Definitiva, a iniciar no depósito mineral da 
Pedrada (anos 6 a 30), seguindo-se o depósito mineral de Reboredo-Apriscos (anos 31 a 49) e 
terminando com a exploração do depósito mineral da Carvalhosa (anos 50 a 58), tal como 
aprovado em sede de AIA. 

Desde o início do Projeto que se adotou a opção de manter sempre apenas uma frente de 
trabalho ativa e iniciar a sua recuperação ambiental e paisagística, sempre que a exploração 
termina num depósito e passa para o seguinte. Esta opção sequencial de exploração, resulta 
numa minimização da área intervencionada num dado momento, permitindo uma otimização de 
projeto, da qual resultam óbvias vantagens económicas e ambientais, nomeadamente uma 
menor área intervencionada num dado momento e a utilização de estéreis e rejeitados de uma 
frente de exploração no processo de recuperação ambiental e paisagística da frente de trabalho 
anterior, por utilização no preenchimento dos vazios de exploração. 

Esta solução de Projeto, permite a posterior incorporação na Fase Definitiva de procedimentos e 
soluções tecnologicamente mais evoluídas, dentro dos critérios ambientais obrigatórios, 
resultando numa solução técnica, económica, ambiental e paisagisticamente mais compatível 

Com a conclusão do desenvolvimento do projeto de execução da obra a realizar, que contém 
todos os pormenores de detalhe, que permitirão proceder à construção da obra, podem ser 
avaliados todos os impactes diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente e a socio economia 
da área onde se pretende reativar a exploração de uma jazida mineira, e verificar se as 
condicionantes impostas pela DIA ao desenvolvimento do Projeto estão cabalmente integradas. 
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6.8 CONFORMIDADE COM AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, POTENCIAÇÃO E 
COMPENSAÇÃO PROPOSTAS NA DIA 

O presente subcapítulo analisa a conformidade do Projeto de Execução com as medidas de 
minimização, potenciação e compensação, estabelecidas na DIA e em análise neste RECAPE. Estas 
medidas aplicam-se às várias fases de implementação do projeto, nomeadamente: 

• Fase de conceção do Projeto de Execução; 
• Fase prévia à execução da obra; 
• Fase de execução; 

Embora a responsabilidade de garantir a conformidade das atividades a realizar com estas 
medidas seja da MTI (Dono de Obra), devido à natureza de grande parte das medidas propostas 
para a fase de construção, a implementação das mesmas será, muitas vezes, delegada nos 
Empreiteiros. A MTI acompanhará e controlará a aplicação das medidas.  

A análise da conformidade do projeto de execução com as medidas de minimização é realizada 
tendo em conta o tipo de medida, de abrangência genérica ou específica, e a fase para a qual se 
propõe a implementação da mesma.  

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra irão 
constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que 
venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto.  

Ver Volume III Anexos, Anexos Administrativos - Inventário das medidas de minimização e de 
compensação e das cláusulas ambientais a inserir no caderno de encargos da obra 

A MTI compromete-se a comunicar à Autoridade AIA o início das fases de instalação e de 
exploração antes do início destas, bem como o respetivo cronograma da obra. 

 

 Medidas de minimização gerais 

Neste subcapítulo identificam-se um conjunto de medidas/compromissos que a MTI assume 
como de grande relevância para o desenvolvimento do Projeto: 

• Elaborar um Plano de Obra, com o planeamento da empreitada e explicitadas as medidas 
ambientais associadas às diferentes atividades previstas. O Plano de Obra deverá incluir 
um mecanismo de atendimento ao público, para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. O Plano de Obra deverá ser divulgado às 
populações interessadas, designadamente à população residente na área envolvente da 
obra, de acordo com o Plano de Comunicação do Projeto. 

• Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto ao 
projeto (ligado a atividades suscetíveis de provocar impactes ambientais), 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

• A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com as atividades de 
mineração, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente 
indispensáveis para a sua correta implementação, salvaguardando o maior número de 
vertentes ambientais possível. 
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• Interdição do acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes de trabalho para 
redução do risco de acidentes, através da vedação das mesmas, de acordo com a 
legislação aplicável. Na vedação deverão ser colocadas placas de aviso que incluam as 
regras de segurança a observar assim como o horário e a calendarização das atividades. 

• Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra para abastecimento de 
energia elétrica à área de exploração, estes deverão estar devidamente acondicionados 
em área impermeabilizada e com a contenção necessária. 

• Serão adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do 
tráfego nas vias (caminhos e estradas) utilizados, visando a segurança e informação 
durante os trabalhos. 

• A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos preferenciais, 
definidos previamente no Plano de Acessibilidades, aproveitando ao máximo os 
caminhos já existentes, de forma a minimizar áreas intervencionadas pela obra e os 
recetores sensíveis, estando restringida a circulação fora destes corredores. Os acessos 
existentes só poderão ser alargados nos casos estritamente necessários. 

• Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao terreno 
natural, evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas. A 
remoção do coberto vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos 
devem ser assinalados, devendo ser proibida a circulação fora dessas áreas. 

• Promover medidas de redução de consumos energéticos, que podem passar pela adoção 
de um plano estratégico de gestão energética dos consumos, pela produção de energia 
para consumo a partir de fontes renováveis. 

• Recurso às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para todas as atividades desenvolvidas 
no Projeto.  

 Fase de conceção do projeto de execução 

As medidas previstas para a fase de concessão do Projeto de Execução da Fase Inicial, foram 
integradas no Projeto que se apresenta (Plano de Lavra), estando explicitadas na descrição do 
Projeto ou nos Planos de Monitorização, merecendo algumas delas, particular destaque e 
comentário neste subcapítulo.  

1 - Evitar a afetação das ocorrências patrimoniais e respetivas áreas de proteção no 
desenvolvimento do projeto. Na eventualidade de serem identificadas ocorrências patrimoniais, 
deve proceder-se-á caracterização dessas áreas através de prospeção arqueológica sistemática e 
à consequente avaliação dos impactes. 

2 - Adotar tonalidades neutras e com baixa reflectância de luz nos revestimentos dos diversos 
equipamentos, infraestruturas e estruturas de carácter permanente, assim como nas edificações 
ou contentores de apoio, sempre que possível. 

3 - Assegurar que todos os depósitos de resíduos de extração (estéreis e rejeitados) que possam 
configurar instalações de resíduos devem satisfazer as seguintes condições: 

3.1. Prevenir, a curto e a longo prazo, a poluição ou contaminação do solo, do ar e das 
águas subterrâneas e superficiais;  
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3.2. Evitar ou minimizar a produção de lixiviados, caso venha a verificar-se a sua 
produção;  

3.3. Na situação de produção de lixiviados pelas instalações de resíduos, os mesmos 
devem ser recolhidos e tratados de modo a cumprir com as normas de descarga no meio 
hídrico. 

4 - Efetuar a colocação de materiais de enchimento nas cortas de forma a não impedir a normal 
infiltração das águas da chuva. 

5 - Garantir, para as diferentes fases de projeto, o acesso dos proprietários às propriedades 
privadas. 

Estabeleceu-se como princípio a aquisição definitiva ou temporária das propriedades, onde, total 
ou parcialmente, exista sobreposição com as áreas diretamente afetadas pelo projeto. 
Estabeleceu-se ainda, a aquisição definitiva ou temporária das propriedades confinantes com as 
áreas diretamente afetadas. (ver Plano de Lavra no Volume III Anexos, páginas 36 a 41). 

6 - Estabelecer um Plano de Gestão dos Recursos Hídricos, de modo a promover a preservação, a 
proteção e o uso eficiente da água, em conformidade com o estabelecido na Diretiva n.2 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro (Diretiva Quadro da Água), 
transposta para ordem jurídica interna pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (alterada e 
republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho), que estabelece as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas superficiais e subterrâneas. 

Esta medida está contemplada no Plano de Monitorização do Recursos Hídricos. Convém realçar 
que, de acordo com o Plano de Lavra da Fase Inicial, foi eliminada a produção de concentrados 
de ferro >54% Fe, prevista no Estudo Prévio, cujo processo de beneficiação requeria a utilização 
de água sem utilização de aditivos químicos ou orgânicos. 

 Fase prévia à execução da obra 

As medidas previstas para a Fase Prévia à execução da obra do Projeto de Execução da Fase Inicial, 
foram integradas no Projeto que se apresenta, estando explicitadas na descrição do Projeto ou 
nos Planos de Monitorização, merecendo algumas delas, particular destaque e comentário neste 
subcapítulo.  

7 - Prever e garantir a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 
diretamente pela obra: no caso de sítios arqueológicos, através da escavação integral; no dos 
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração 
de memória descritiva. 

8 - Implementar um Plano de Comunicação/Divulgação do projeto, à população, de modo a 
esclarecer o seu objetivo, a natureza, a localização, as principais ações a realizar, respetiva 
calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades e implementar um sistema de atendimento ao público, através da disponibilização 
de um livro de registo nas Juntas de Freguesia da área de influência do projeto, para a receção de 
eventuais reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto e posterior análise 
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e definição de soluções aos problemas apresentados, o qual deve estar operacional antes do início 
da exploração. 

9 - Definir e sinalizar os trajetos a utilizar pelos veículos, equipamentos móveis e maquinaria, de 
modo a restringir a sua movimentação às áreas estritamente necessárias às atividades de 
exploração. 

Ver Carta de acessos e circulação no Volume III – Anexos. 

10 - Efetuar uma caraterização da situação de referência, no âmbito dos habitats, flora e fauna, 
das áreas de exploração da Pedrada (Reboredo-Apriscos e Carvalhosa), no ano anterior ao 
previsto para a desmatação, de forma a confirmar a avaliação de impactes realizada e definir 
eventuais condicionantes ou medidas de minimização adicionais. Esta caracterização deve ser 
acompanhada de cartografia. 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

11 - Implementar planos de desmatação das áreas de exploração localizadas a sul da serra do 
Reboredo (Pedrada, Reboredo-Apriscos e Carvalhosa), os quais devem ser apresentados e 
aprovados até 6 meses antes da realização desta. 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

12 - Caso os dados da monitorização do abrigo Ferrominas venham a indicar um risco sério de 
colapso do abrigo devem ser implementadas medidas adicionais de salvaguarda do abrigo e/ou 
dos morcegos, que podem incluir a realização de intervenções para manter as galerias abertas ou 
garantir a sua estabilidade, a suspensão temporária da exploração, a translocação de morcegos 
ou a construção de abrigos alternativos. 

Estes elementos a apresentar, referem-se à Fase Definitiva do projeto, pelo que, serão 
desenvolvidos e apresentados posteriormente, no Projeto de Execução da Fase Definitiva, tendo 
em conta as orientações técnicas constantes da DIA. 

13 - Efetuar o reconhecimento das árvores existentes que possam funcionar como abrigo de 
morcegos florestais previamente à desmatação de cada área de exploração. Essas árvores devem 
ser as últimas a ser cortadas e só 48 horas após a desmatação da área em redor destas. Os troncos 
cortados dessas árvores devem ser deixados no solo com os orifícios, ou outras estruturas 
potenciais para os morcegos, virados para cima e livres 48 horas antes de serem removidos do 
local. 

Esta medida está prevista no Plano de Desmatação da Fase Inicial, (Volume III – Anexo 15). 

14 - Comunicar ao ICNF caso venham a ser descobertas novas galerias mineiras após a 
desmatação das áreas de intervenção, devendo ser realizada uma avaliação da presença de 
morcegos e propostas as medidas minimizadoras adequadas para a salvaguarda dos morcegos e 
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o encerramento da galeria. Só após a aprovação do ICNF pode ser iniciada a exploração nessa 
área. 

15 - Efetuar a desmatação das áreas a intervencionar no período entre 31 de agosto e 30 de 
novembro por ser o período menos impactante para a fauna. Deve ser realizada numa frente única 
de modo a permitir a fuga dos animais. Depois de realizada, deve ser deixada sem intervenção 
durante 48 horas de forma a permitir a fuga de animais que possam ter ficado escondidos na 
área. 

Esta medida está prevista no Plano de Desmatação da Fase Inicial, (Volume III – Anexo 15). 

16- Criação de uma cortina arbórea na envolvente da atual pedreira Nordareias, exposta a Norte. 

Ver desenho “Cortina Arbórea na Pedreira do Felgar”, nos anexos ao Plano de Lavra no Volume 
III – Anexos. 

17 - Estabelecer um programa de verificações/inspeções que vise avaliar o estado de 
funcionamento dos equipamentos de processamento mineral da lavaria, que sejam recetores de 
caudais de água e tanques de armazenamento de água fresca e de água recirculada de 
alimentação à lavaria. 

De referir que, ao contrário do previsto no Estudo Prévio, não será feita uma lavaria temporária 
nesta fase inicial. Considerando as opções, procura e valores de mercado, optou-se, nesta fase 
inicial, pela exclusiva produção de inertes de alta densidade, obtidos por beneficiação a seco do 
minério, através de britagem, crivagem e calibragem. Assim, os rejeitados produzidos no 
processo de beneficiação, resultam apenas de minério de menor densidade, por apresentar 
maior teor de quartzo ou outros minerais, ou agregado a xistos. 

Esta medida, na parte aplicável, está considerada no Plano de Lavra. Ver Volume III – Anexos. 

 Fase de Execução 

As medidas previstas para a fase de execução do Projeto de Execução da Fase Inicial, foram 
integradas no Projeto que se apresenta, estando explicitadas na descrição do Projeto ou nos 
Planos de Monitorização, merecendo algumas delas, particular destaque e comentário neste 
subcapítulo. 

18 - Executar no início da fase de exploração, uma campanha de medição de vibrações e, caso se 
verifique necessário em função dos resultados obtidos, adequar o tipo de explosivo, a carga por 
furo, o número de retardas por furo e entre furos e o faseamento do desmonte. 

Esta medida está prevista para o início dos trabalhos de exploração, beneficiação e transporte do 
Projeto de Execução da Fase Inicial. Nesta fase não serão utilizados explosivos como método de 
desmonte. 

19 - Proceder ao controlo das emissões de partículas provenientes dos caminhos não asfaltados 
no interior das áreas de exploração e nos acessos às mesmas onde pode ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras, recorrendo à rega por aspersão de água, sobretudo 
durante os períodos secos e ventosos. 
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Esta medida, na parte aplicável, está considerada no Plano de Lavra. Ver Volume III – Anexos. 

20 - Proceder à pavimentação das vias não pavimentadas ou aplicar seixo ou tout-venant nas 
zonas de circulação mais suscetíveis de empoeiramento. 

Esta medida está prevista para o início dos trabalhos de exploração, beneficiação e transporte do 
Projeto de Execução da Fase Inicial. Ver Desenhos anexos ao Plano de Lavra no Volume III – 
Anexos. 

21 - Instalar e zelar pelo funcionamento eficaz dos sistemas de aspersão de água previsto para o 
stock de minério e para a fase de britagem. 

22 - Assegurar que as máquinas perfuradoras de rocha têm o sistema de contenção de poeiras 
em condições eficazes de funcionamento. No final do trabalho, as poerias aspiradas devem 
manter-se contidas nos sacos recetores, procedendo ao seu despejo na barragem de rejeitados 
ou no estágio de moagem da lavaria (se se tratar de poeiras obtidas em minério). 

23 - Instalar pontos aspersores de água em locais propensos à criação de empoeiramento, mesmo 
que provisórios, e aos quais o camião cisterna não possa aceder. 

24 - Criar barreiras artificiais à dispersão dos poluentes. 

25 - Assegurar o acondicionamento apropriado dos depósitos de materiais ou resíduos de 
construção e proceder à cobertura e o acondicionamento da carga dos veículos de transporte de 
materiais pulverulentos (dumpers e camiões) 

26 - Assegurar que os motores a diesel dos equipamentos/veículos utilizados em obra cumprem 
os valores limite de emissão de poluentes gasosos e de partículas, e efetuar a manutenção e 
revisão periódica desses equipamentos, de forma a manter as normais condições de 
funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos 
solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

27 - Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação 
e/ou manutenção e assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos 
que originem menor ruído e vibrações. 

28 - Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno e nos dias úteis. 

Esta medida está prevista e no Projeto de Execução, o período de funcionamento, que decorre 
apenas em período diurno, foi reduzido de 300 para 270 dias. 

29 - Efetuar a reparação do pavimento das estradas públicas permanentes, que possam ser 
danificadas pela circulação de veículos pesados afetos aos trabalhos previstos nas fases de 
instalação, exploração e desativação. 

30 - Atualizar a Planta Síntese de Condicionamentos sempre que se venham a identificar 
elementos que se justifiquem salvaguardar. 
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31 - Delimitar as áreas de intervenção e implantação de equipamentos e acessos dedicados, tendo 
em consideração, sempre que tecnicamente possível, a não sobreposição com as áreas com 
condicionantes ambientais, as áreas de REN e RAN e as áreas com sobreiros, azinheiras, vinhas ou 
oliveiras. 

32 - Conduzir as obras de construção localizadas em áreas de RAN ou de REN, de forma a não 
serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s) reserva(s), evitando a afetação 
de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavação. 

33 - Colocar placas na entrada das galerias mineiras a avisar dos perigos de segurança e formação 
dos trabalhadores para não entrarem nas galerias, devido aos problemas de segurança e impacto 
sobre os morcegos. A colocação de portões ou de outros meios de encerramento das galerias pode 
ser equacionada, mas terá de ser aprovada previamente pelo ICNF. 

Nenhuma galeria se situa na proximidade da área de exploração na Fase Inicial, situando-se a 
entrada de galeria mais próxima da área de exploração a cerca de 200 metros de distância e a 
uma cota 20 metros superior. Acresce ainda que a área de exploração é vedada. No entanto, será 
sempre estabelecida uma sensibilização dos trabalhadores para as questões de proteção 
ambiental e ecológica e serão articuladas com o ICNF a implementação de todas as medidas de 
prevenção e proteção ambiental que se considerarem necessárias. 

34 - Promover uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para a não colheita ou 
danificação/abate de espécimes vegetais e animais, e abordar a temática do valor ecológico de 
flora, vegetação, habitats e fauna da zona onde as pedreiras estão inseridas. 

35 - Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em zonas de escavações, 

36 - Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos e aproveitar o maior número de árvores 

37 - A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se sempre que possível a sua 
reutilização. 

38 - Iniciar a recuperação paisagística logo que terminem as operações nos terrenos 
intervencionados, prevenindo-se a erosão dos solos e a sua infestação por espécies exóticas. 

Esta medida está prevista na calendarização dos trabalhos. 

39 - Desenvolver ações de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a garantir que são 
criadas. as condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais. Desta forma, 
propõem-se o adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento 
de manchas de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os processos de recuperação 
natural. 

40 - Aproveitamento das zonas de exploração após cessação e nas áreas dos projetos 
complementares para promoção e gestão de espécies vegetais espontâneas, criando programas 
de recuperação de habitats. 
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Esta medida está prevista no Projeto de recuperação florestal da encosta Norte da Carvalhosa e 
encosta sul da Mua, (Volume III – Anexo 17). 

41 - Não afetar a integridade física de afloramentos rochosos singulares pelo traçado da tela 
transportadora assim como dos acessos. 

O Projeto de Execução da Fase Inicial, incide apenas sobre o depósito eluvial da Mua, ou seja, 
sobre minério desagregado e depositado superficialmente na encosta Norte, pelo que não existe 
qualquer interferência com afloramentos rochosos. 

42 - Realizar a decapagem das terras vegetais. até à profundidade em que se verifique as suas 
características, nas áreas onde seja necessário proceder a movimentação de terras, com o 
objetivo da sua reutilização nas ações de recuperação paisagística. O seu armazenamento deve 
ser realizado em pargas de secção trapezoidal, salvaguardadas de qualquer ação de compactação 
e semeadas com uma mistura de leguminosas de forma a manter as suas características 
produtivas, estrutura e minimizar as ações de erosão eólica e hídrica. 

Ver Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística PARP, anexo ao Plano de Lavra, no Volume III 
– Anexos. 

43 - Proceder à iluminação exterior sem criar situações de excesso de iluminação artificial, com 
vista a minimizar a poluição luminosa. O equipamento a utilizar deve assegurar a existência de 
difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de forma a assegurar a redução 
da iluminação intrusiva. 

44 - Proceder à compostagem do material vegetal a abater no sentido de ser incorporado na terra 
vegetal que é prevista ser usada na integração paisagística, desde que o mesmo não contenha 
espécies vegetais exóticas invasoras. 

45 - Remover todos os solos contaminados resultantes de derrames acidentais a partir de 
máquinas utilizadas na obra e efetuar o seu encaminhamento para Operador de gestão de 
resíduos.  

46 - Proteger os solos mais próximos das linhas de água, de modo a evitar a sua contaminação e 
mobilização excessiva. 

47 - Proceder à utilização dos materiais inertes depositados em aterro e dos solos vegetais 
depositados nas pargas, exclusivamente no enchimento das. áreas escavadas durante as fases de 
recuperação paisagística da mina. 

Ver Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística PARP, anexo ao Plano de Lavra, no Volume III 
– Anexos. 

48 - Evitar o aumento da afetação às áreas adjacentes. das zonas intervencionadas, 
nomeadamente restringindo o acesso a máquinas e equipamentos, assinalando e delimitando as 
diversas áreas afetas ao projeto. 

49 - Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas funcionais da 
obra que não tenham sido prospetadas nesta fase de avaliação ou que não apresentaram 
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condições de visibilidade. Os resultados obtidos podem determinar ajustes ao projeto e a adoção 
de medidas de minimização complementares específicas. 

50 - Suspender os trabalhos se, em qualquer das fases (obra e exploração), forem encontrados 
vestígios arqueológicos, devendo ser comunicado de imediato à tutela do Património Cultural. 

51 - Prever o acompanhamento em permanência por uma equipa de Arqueologia, com experiência 
comprovada, durante a fase de implementação de infraestruturas e de exploração todas as 
operações que impliquem movimentações de terras (tais como desmatações, escavações, 
terraplanagens, depósitos), estando o número de arqueólogos dependente do número de frentes 
de trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento 
arqueológico adequado. 

A MTI tem uma equipa de arqueologia contratada para o acompanhamento dos projetos e 
trabalhos, além de um acordo de colaboração com o Museu do Ferro de Moncorvo. Por decisão 
conceptual da MTI, não haverá frentes de trabalho simultâneas. 

52 - Prever a adoção de medidas de minimização complementares específicas (registo 
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), caso os resultados obtidos no 
acompanhamento arqueológico assim o determinem. Os achados móveis efetuados no decurso 
destes trabalhos devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela. 

53 - Sinalizar e vedar todas as ocorrências patrimoniais situadas a menos de 50m da frente de 
obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra. Caso se verifique a 
existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25m, estas devem ser vedadas com recurso a 
painéis. 

54 - O Programa de Acompanhamento e Gestão Ambiental das fases de implementação e 
exploração do Projeto deve ter em consideração todas as medidas da DIA e nomeadamente 
encontrar-se articulado no que concerne ao Património Cultural com a tutela e o Museu do Ferro 
da Região de Moncorvo. 

55 - Durante o período de estiagem e caso o fundo de uma dada corta se encontre inundado, o 
esgotamento dessa água para as linhas de água da envolvente deve obedecer aos seguintes 
critérios: 

• A água deve seguir para duas linhas de água distintas; 
• Os caudais de esgotamento devem ser idênticos e não exceder os 20 m3/h para cada linha 

de água, de modo a salvaguardar a inexistência de erosão das linhas de água, como 
consequência destes caudais de origem artificial; 

56 - Utilizar nos processos de beneficiação (nomeadamente na lavaria definitiva), sempre que 
possível, água proveniente do fundo das cortas mineiras, em detrimento de água captada no rio 
Douro. 

57 - Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, 
nomeadamente das valas a instalar na periferia das áreas de escavação, e dos acessos às zonas 
de trabalho. 
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58 - Instalar caleiras nas coberturas dos edifícios, nomeadamente da Lavaria, canalizando a água 
da chuva para os reservatórios de água instalados junto da Lavaria. 

59 - Garantir o bom funcionamento (sem fugas, para além das inevitáveis perdas por evaporação) 
do circuito fechado de águas utilizadas na Lavaria. 

60 - Efetuar as atividades que podem induzir impactes significativos na qualidade das linhas de 
água, sempre que possível, fora da época de chuvas, atendendo ao regime torrencial das linhas 
de água em causa, sujeito a secura estival, com produção de caudal após período prolongado de 
chuvas, as atividades que podem induzir impactes significativos na qualidade das linhas de água 
devem realizar-se, sempre que possível, fora da época de chuvas. 

61 - Assegurar a estanquidade das geomembranas, caso venham a ser aplicadas nos vazios de 
escavação e no parque temporário de resíduos mineiros, por forma a evitar quaisquer impactes 
originados por uma eventual rotura/fissura da mesma. 

62 - Iniciar, com a maior brevidade possível, a construção dos sistemas de drenagem periféricos 
interiores e exteriores, bem como de todos os sistemas de disposição e tratamento de efluentes 
(tanques de decantação, ETAM, ETAR e separadores de hidrocarbonetos) previstos no Plano de 
Lavra. Os sistemas de drenagem e de tratamento referidos devem ser devidamente 
dimensionados para o pior cenário e mantidos sempre em pleno estado de funcionamento. 

63 - Efetuar qualquer descarga de efluentes respeitando as normas de descarga que vierem a ser 
impostas nos respetivos títulos de utilização dos recursos hídricos para rejeição de águas residuais. 

64 - Não depositar, mesmo que provisoriamente, estéreis, terras, resíduos, rejeitados ou quaisquer 
outros materiais, em áreas com condicionantes ambientais ou com grande exposição às 
escorrências/acumulação das águas pluviais. 

65 - As intervenções que incidam sobre leitos e margens de linhas de água, como os 
atravessamentos, devem cumprir com todas as condicionantes que vierem a ser impostas nos 
respetivos títulos de utilização dos recursos hídricos para construção. 

66 - Encaminhar as águas residuais domésticas produzidas nas instalações sociais (refeitório, 
sanitários e duches) localizadas nas áreas de escavação para fossas sépticas estanques ou wc 
amovíveis, com manutenção e limpeza efetuada regularmente por entidades licenciadas. Na zona 
da lavaria, as águas provenientes das instalações sociais devem ser tratadas na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais. 

67 - Implementar medidas em caso da contaminação de linhas de água, no sentido de impedir o 
seu alastramento e de permitir a remoção da mancha contaminada. 

68 - Encaminhar as águas residuais resultantes da lavagem dos equipamentos e viaturas para 
uma bacia estanque, com tratamento físico-químico adequado, de forma a que as águas tratadas 
venham a ser reutilizadas, por exemplo na lavagem dos equipamentos ou na aspersão para 
contenção de poeiras. 

69 - Efetuar o armazenamento temporário dos resíduos produzidos que aguardem 
encaminhamento para destino final, assim como dos produtos/substâncias perigosas em uso, em 
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locais destinados a esse efeito. Esses locais devem ser operados de forma a impedir a ocorrência 
de qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação de solos e/ou água, 
pelo que devem apresentar o piso impermeabilizado, ventilação adequada e, em função do mais 
adequado, ser coberto, equipado com bacia de retenção e/ou rede de drenagem com 
encaminhamento adequado. Os resíduos e produtos/substâncias armazenados devem encontrar-
se devidamente acondicionados, separados de acordo com a sua tipologia e perigosidade no que 
se refere aos resíduos, os mesmos devem ser identificados com os respetivos códigos LER (Lista 
Europeia de Resíduos (LER), publicada na Decisão 2014/955/UE que altera a Decisão 2000/532/CE 
e revoga tacitamente o anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março). Deve igualmente 
respeitar as condições de segurança relativas às características que conferem perigosidade aos 
resíduos e produtos/substâncias, de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem 
para a saúde humana. 

70 - Impermeabilizar a área onde se localiza a lavaria e dotá-la com um sistema coletor (por 
exemplo caleiras encimadas por grelhas) das águas residuais de lavagens/limpezas ou derrames 
pelos seus equipamentos, encaminhando-as para tratamento. 

71 - Efetuar verificações periódicas de todos os pisos impermeabilizados, nomeadamente da 
oficina de manutenção e da lavaria, para assegurar a inexistência de fissuras que possibilitem a 
percolação de águas contaminada ou derrames para o solo. 

72 - Efetuar a instalação do depósito de combustível na zona da lavaria obedecendo às normas 
em vigor (obtenção de alvará de exploração). Esta instalação deve ficar instalada num recinto 
impermeabilizado, com sistema de recolha de derrames ligado a um sistema de 
tratamento/recolha de efluentes. 

73 - Assegurar que os equipamentos móveis estão em boas condições de manutenção, de modo 
a evitar-se a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou de combustíveis, devidos a roturas ou 
folgas nos seus órgãos mecânicos. A manutenção e reparação desses equipamentos deve realizar-
se sempre no interior da oficina, salvo as operações passíveis de serem executadas rapidamente 
e com eficiência nas frentes de desmonte ou se a avaria de um equipamento móvel o impedir de 
se deslocar à oficina. 

74 - Interditar a colocação no interior das cortas de quaisquer materiais ou equipamentos que não 
estejam diretamente relacionados com as operações em curso. Todos os materiais e 
equipamentos fora de uso devem ser retirados no imediato das cortas para o local de 
armazenamento apropriado. 

75 - Retirar de imediato do circuito de extração todo o equipamento que revele indícios de derrame 
de óleos ou combustível. Os equipamentos de trabalho permanente nas cortas devem ser de 
fabrico recente e encontrarem-se sempre nas melhores condições de manutenção e operação. 

76 - Restringir a manipulação de substâncias perigosas nas explorações onde se preveja atingir 
cotas de escavação próximas ou abaixo dos níveis freáticos e onde a vulnerabilidade seja 
considerada. elevada. 
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77 - Drenar a água que se acumular nas zonas de escavação deve ser drenada para os tanques de 
decantação a instalar ou Estações de Tratamento de Águas Mineiras. 

78 - Recorrer às melhores tecnologias disponíveis para o processo de tratamento do minério na 
lavaria, em termos de: 

• Gestão da água, assegurando, a redução dos quantitativos de água no processo, o 
aumento do peso da água recirculada no caudal de alimentação e a redução do caudal a 
captar no rio Douro; 

• O consumo de reagentes químicos, recorrendo, à utilização, se possível, de reagentes 
inócuos ou pouco poluentes e à redução do consumo unitário. 

79 - Efetuar os trabalhos nas lavras em flanco de encosta promovendo a estabilização das suas 
frentes e o controlo do escoamento das águas pluviais. 

80 - Garantir que o movimento de terras na fase de exploração não comprometa a livre circulação 
das águas, caso a área de implantação do projeto seja atravessada por linhas de água. Devem ser 
minimizadas as situações de estrangulamento de linhas de água de regime torrencial ou com 
reduzida capacidade de vazão. 

81 - Utilizar operadores de transporte de mercadorias locais, sempre que possível. 

82 - Promover a colaboração do projeto no apoio a medidas de maneio de habitat, que venham a 
ser desenvolvidas pelas entidades gestoras da Zona de Caça Municipal. 
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7 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E 
OUTROS 

7.1 Considerações Gerais 

Os Planos de Monitorização dos Impactes Ambientais, são implementados como medida de 
acompanhamento e avaliação dos efeitos provocados pelos projetos alvo de AIA, bem como da 
eficácia das medidas de redução/minimização e compensação dos impactes negativos e a 
valorização dos impactes positivos associados ao projeto. Consistem na recolha sistemática de 
dados específicos ao longo das diferentes fases do projeto (construção e exploração) com vista à 
aferição os impactes previstos e/ou de efeitos inesperados. 

Para enumeração das medidas de redução/minimização e compensação dos impactes negativos 
e a valorização dos positivos, consultaram-se alguns documentos de referência tais como: 

• orientações relativas à natureza e aplicação de medidas de compensação no contexto 
da aplicação do Decreto-lei n.º 140/99, DE 24 de abril, republicado pelo Decreto-lei 
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/aa/av-
inc-amb 

• Medidas de Minimização Gerais da fase de construção.  

http://www.apambiente.pt/_zdata/instrumentos/aia/medidasdeminimizacaogerais.pdf 

• As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extrativa: Um Guia de Referência (2000). 
http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/praticas_ambientai
s/texto 

Com base nesta pesquisa e nos conhecimentos inerentes à formação técnica/profissional dos 
autores do EIA apresentaram-se, em listagem organizada, as Medidas Preventivas, Medidas de 
Minimização e Medidas de Valorização propostas. Salienta-se que uma medida/ação pode ter 
influência sobre mais de um impacte identificado. Do mesmo modo pode ter efeito, ao mesmo 
tempo, preventivo, mitigador/minimizador ou valorizador/potenciador sobre um ou vários 
impactes. 

De acordo com o disposto na DIA, no âmbito Projeto de Execução do projeto de reativação das 
minas de ferro de Moncorvo, aqui apresentado para a sua Fase Inicial, os Planos de Monitorização 
abaixo elencados, devem ser apresentados em fase de RECAPE, com o correspondente nível de 
detalhe: 

• Resíduos; 
• Recursos Hídricos 

o Recursos Hídricos Superficiais – Aspetos quantitativos; 
o Recursos Hídricos Subterrâneos – Aspetos quantitativos; 
o Recursos Hídricos Superficiais – Aspetos qualitativos; 
o Recursos Hídricos Subterrâneos – Aspetos qualitativos; 

• Qualidade do Ar; 
• Ambiente Sonoro; 
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• Vibrações; 
• Socio economia; 
• Flora e Habitats; 
• Morcegos; 
• Estabilidade de abrigos de morcegos; 
• Lobo; 
• Mortalidade da fauna 

Os Programas de Monitorização tiveram em consideração o estabelecido no Artigo 6º e no Anexo 
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, sendo a responsabilidade de implementação da 
MTI. 

Importa salientar que, devido à baixa magnitude dos impactes estimados, ou porque se considera 
que as medidas de minimização propostas acautelam suficientemente os valores em causa, não são 
propostos planos de monitorização para alguns descritores, estudados ao nível do EIA, mas apenas 
ações e medidas de monitorização que a seguir se expõem: 

• Geologia e geomorfologia; 
• Solos e aptidão de solos; 
• Clima e meteorologia; 
• Uso atual do solo; 
• Património Arqueológico e cultural; 
• Paisagem; 
• Ordenamento do território; 
• Transportes e logística; 

 

7.2 Ações e medidas de monitorização – Fase Inicial 

 Geologia e geomorfologia 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e 
as medidas constantes na DIA para as diversas fases de desenvolvimento do projeto. 

Sempre que se estabelecer uma nova frente de trabalho, com a mudança do local de exploração, 
deverá ser feita uma avaliação dos efeitos da implementação das medidas de minimização ou 
compensação referentes e desenvolvidas na fase de trabalhos anterior. 

 Solos e aptidão de solos 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e 
as medidas constantes na DIA para as diversas fases de desenvolvimento do projeto. 
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Sempre que se estabelecer uma nova frente de trabalho, com a mudança do local de exploração, 
deverá ser feita uma avaliação dos efeitos da implementação das medidas de minimização ou 
compensação referentes e desenvolvidas na fase de trabalhos anterior. 

 Clima e meteorologia 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e 
as medidas constantes na DIA para as diversas fases de desenvolvimento do projeto. 

Sempre que se estabelecer uma nova frente de trabalho, com a mudança do local de exploração, 
deverá ser feita uma avaliação dos efeitos da implementação das medidas de minimização ou 
compensação referentes e desenvolvidas na fase de trabalhos anterior. 

 Uso atual do solo 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e 
as medidas constantes na DIA para as diversas fases de desenvolvimento do projeto. 

Sempre que se estabelecer uma nova frente de trabalho, com a mudança do local de exploração, 
deverá ser feita uma avaliação dos efeitos da implementação das medidas de minimização ou 
compensação referentes e desenvolvidas na fase de trabalhos anterior. 

 Património Arqueológico e cultural 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e 
as medidas constantes na DIA para as diversas fases de desenvolvimento do projeto. 

Sempre que se estabelecer uma nova frente de trabalho, com a mudança do local de exploração, 
deverá ser feita uma avaliação dos efeitos da implementação das medidas de minimização ou 
compensação referentes e desenvolvidas na fase de trabalhos anterior. 

 Paisagem 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e 
as medidas constantes na DIA para as diversas fases de desenvolvimento do projeto. 

Para monitorização da Paisagem propõem-se duas medidas distintas: 

1) Monitorização dos impactes visuais; 

2) Monitorização das medidas de integração paisagística (medidas MM.01 a MM.03, 
MM.06 e MM.07) ou de valorização (medida MV. 01) que venham a ser concretizadas. 

A primeira medida, consiste na repetição do levantamento fotográfico nos locais definidos como 
pontos de observação mais representativos da presença humana no território de onde se tiraram 
fotografias para a caracterização da situação de referência apresentadas no Volume II do EIA. 
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Este levantamento fotográfico deverá permitir a comparação da implantação do projeto com a 
respetiva situação de referência. Esta medida de monitorização deve ser realizada anualmente 
em sequência associada ao desenvolvimento da exploração da atividade até à concretização das 
medidas de integração paisagística ou de valorização atrás referidas, como se apresenta: 

A segunda medida de monitorização, respeita às medidas preventivas, que se considera deverem 
ser incorporadas no projeto de execução e executadas no decurso da implementação da 
atividade, as de minimização que venham a ser executadas, monitorizadas ao longo da fase de 
exploração e as de valorização devem realizar-se nos dois primeiros anos após a fase de 
exploração, ou durante a fase de  desativação. 

• MM.01: Criação de maciços vegetais na proximidade das telas, correias transportadoras, 
lavarias e parques e/ou no alinhamento visual de base dos apoios permitindo 
absorver/mitigar o objeto numa escala de proximidade visual. 

• MM.02: Plantação de árvores (maciços, alinhamentos, etc.) tendo por base estudos de 
bacias visuais, reduzindo o impacte visual das infraestruturas, a partir de pontos de 
visibilidade principal. 

• MM.03: O projeto de recuperação e integração paisagística para as áreas ligadas à 
atividade mineira, intervencionadas temporariamente e remanescentes a solo nu com a 
cessação de exploração ou desativação da mesma, como áreas de estaleiro, caminhos 
temporários de trabalho a eliminar e envolvente da zona de Lavra. Este projeto devera 
acompanhar concomitantemente todas as fases de exploração/cessação e contemplar a 
adequada modelação do terreno (incluindo no final, aplicação e espalhamento de terra 
vegetal), para que as áreas intervencionadas e dissonantes, apresentem uma morfologia 
harmoniosa com o relevo da envolvente, bem como o adequado tratamento vegetal das 
mesmas (estabelecimento de um revestimento pioneiro de cobertura do solo, através de 
hidro-sementeira, e plantação de arvores e arbustos de grande porte, integrantes do 
elenco espontâneo da região e no caso das arvores, admitindo-se também a eventual 
utilização de espécies tradicionais da paisagem agrícola, desde que sem carater invasor, 
como a oliveira e a amendoeira, a titulo de exemplo). Este projeto será a implementar 
concomitantemente a todas as fases de exploração/cessação atá ao final da fase de 
exploração mineira. 

• MM.06: Manutenção e pavimentação regular dos caminhos e estradas utilizadas no 
transporte de minério. 

• MM.07: durante o armazenamento das terras para reutilização posterior ou para 
modelação da área do projeto deve efetuar-se a sua proteção com sementeira de 
herbáceas para prevenir a respetiva erosão e contribuir para o enriquecimento em 
matéria orgânica. A geometria das áreas de armazenamento deve garantir a sua 
estabilidade e deverá ser prevista a sua drenagem de modo a minimizar fenómenos 
erosivos e de instabilização. 

• MV.01: Aproveitamento das zonas de exploração após cessação e nas áreas dos projetos 
complementares para promoção e gestão de espécies vegetais espontâneas, criando 
programas de recuperação de habitats. 
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 Ordenamento do território 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas, na 
medida em que, a publicação de novos planos ou a revisão dos existentes, irá refletir, ao nível do 
ordenamento e dos condicionantes, a nova realidade territorial resultante da inclusão do projeto, 
passando assim a constituir uma nova moldura de ordenamento do território e um referencial de 
avaliação para outras intervenções no território. 

De acordo com o faseamento previsto no projeto, sempre que se estabelecer uma nova frente 
de trabalho, com a mudança do local de exploração, deverá ser feita uma avaliação dos efeitos 
da implementação das medidas de minimização ou compensação referentes e desenvolvidas na 
fase de trabalhos anterior. 

 Transportes e logística 

Dadas as características deste descritor e dos impactes identificados o Plano de Monitorização 
corresponderá apenas à observância da adoção das medidas de minimização propostas no EIA e 
as medidas constantes na DIA para as diversas fases de desenvolvimento do projeto. 

Sempre que se estabelecer uma nova frente de trabalho, com a mudança do local de exploração, 
deverá ser feita uma avaliação dos efeitos da implementação das medidas de minimização ou 
compensação referentes e desenvolvidas na fase de trabalhos anterior. 

 

7.3 Planos de Monitorização 

 Plano de monitorização de resíduos – Fase Inicial 

O Plano de Monitorização de Resíduos, aplicável à Fase Inicial do Projeto, faz parte integrante 
do Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos, complementar ao Plano de Lavra que aqui se 
apresenta em síntese e se inclui no Volume III Anexos. 

Este Plano tem como principal função promover a gestão dos estéreis e rejeitados produzidos 
ao longo da exploração do depósito mineral, compatibilizando as tarefas de deposição com 
as atividades de lavra e de recuperação paisagística, de modo a promover, gradualmente, o 
enquadramento paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada. 

Este Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos, juntamente com o Plano Lavra e o Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística que lhe estão associados, irá permitir: 

• Uma gestão racional do recurso geológico e da afetação de áreas, com a 
criação de tipologias de ocupação bem definidas, que evoluirão em sintonia 
com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP); 

• A revitalização e requalificação ambiental do espaço ocupado pela mina 
durante e após a exploração; 

• A minimização dos impactes ambientais, através da adoção de medidas de 
prevenção na exploração. 
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A abordagem metodológica deste Plano de Aterro está em consonância com os restantes 
estudos desenvolvidos para a mina, em particular com o Plano de Lavra, e respeita o Decreto-
Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro 
que regulamenta a gestão dos resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento, 
transformação e armazenagem de recursos minerais. 

A gestão dos resíduos mineiros da mina será efetuada, através da deposição nos vazios de 
escavação (área de escavação da Eluvial da Mua) dos estéreis da exploração e dos rejeitados 
resultantes do tratamento do minério na unidade de britagem e crivagem. 

Todos os resíduos gerados na mina irão integrar a recuperação paisagística das áreas de 
escavação (reabilitação e modelação topográfica), ou seja, serão introduzidos, nos vazios de 
escavação. Deste modo, o Plano de Aterro enquadra-se no artigo 40.º do decreto-lei n.º 
10/2010, de 4 de fevereiro, e foi projetado de modo a cumprir os seguintes requisitos: 

• Estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na alínea d) do n.º1 do 
artigo 12.º do decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessárias 
adaptações; 

• Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos 
do disposto no artigo 11.º do decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as 
necessárias adaptações; 

• Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de escavação, nos 
termos do n.º 3 a 5 do artigo 13.º decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as 
necessárias adaptações. 

 

Os resíduos mineiros a gerir terão duas origens distintas: os rejeitados resultantes do 
tratamento do minério na unidade de beneficiação e os estéreis resultantes de preparação 
das áreas de escavação e dos trabalhos de exploração. 

Nas instalações de resíduos e nos vazios de escavação a criar serão depositados os seguintes 
tipos de resíduos resultantes da exploração da mina e do tratamento do minério: 

• LER 01 01 01 - “Resíduos de extração de minérios metálicos”; 
• LER 01 03 06 - “Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05” 
• LER 01 04 08 - “Gravilhas e fragmentos de rocha”; 
• LER 01 04 10 - “Poeiras e pós”. 

 

De salientar que as pargas são constituídas por terra vegetal (terra fértil) resultante da 
decapagem que será armazenada com o objetivo de aplicar nos trabalhos de recuperação 
paisagística, na fase de desativação. Essa terra vegetal não se trata de um resíduo, mas antes 
de um produto que será guardado para garantir a existência de solo fértil para os trabalhos 
de recuperação paisagística das áreas intervencionadas, sendo espalhada nas áreas 
modeladas, permitindo a implantação posterior da estrutura verde (sementeiras e 
plantações). Pelo exposto e atendendo à legislação vigente as pargas não constituem 
instalações de resíduos. 
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Comportamento geotécnico dos resíduos: De acordo com o n.º 4, do Anexo III, do Decreto-Lei 
n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, 
consideram-se como parâmetros relevantes para o comportamento geotécnico dos resíduos, 
a granulometria, a plasticidade, a densidade e o teor em água, o grau de compactação, a 
resistência ao cisalhamento e o ângulo de atrito, a permeabilidade e o índice de vazios 
(empolamento), a compressibilidade e a consolidação. 

Conforme referido anteriormente, os resíduos serão provenientes da escavação (estéreis) e 
do tratamento na unidade de beneficiação, onde decorre a britagem, crivagem e calibragem. 
Os estéreis terão uma granulometria extensa, variando de dimensões métricas até sub-
centimétricas, sendo individualizados do restante material (que vai para a unidade de 
beneficiação) logo na frente de desmonte. A conjugação destas granulometrias permite 
reforçar as capacidades de estabilidade (na deposição) fundamentalmente no que se refere 
ao ângulo de atrito interno. No que se refere aos rejeitados, provenientes da beneficiação, 
as granulometrias poderão ser substancialmente inferiores, mas terão um aspeto sólido. A 
mistura destes materiais (estéreis e rejeitados) aquando da deposição definitiva promoverá 
boas características geotécnicas. 

Assim, preconiza-se que os materiais a depositar sejam de granulometria extensa, facilitando 
o grau de compactação na fase de deposição, o que constitui um fator favorável para a 
estabilidade do aterro. Em termos de ângulo máximo dos taludes dos aterros, e atendendo 
ao tipo de material e às condições específicas de deposição, não serão ultrapassados os 26º 
(cerca de 1 para 2, V/H), que são manifestamente inferiores aos ângulos de atrito interno 
desta tipologia de resíduos (> 30º). 

Para evitar os assentamentos diferenciais nos aterros, a deposição será realizada de baixo 
para cima, por camadas homogeneizadas, procedendo-se a compactações sucessivas pela 
circulação de veículos pesados, de modo a incrementar a estabilidade estrutural. 

Características geoquímicas dos resíduos: os resíduos de extração que se prevê produzir nas 
operações de desmonte serão constituídos pelas litologias que não possuem ou têm muito 
baixo teor de mineralização em ferro. De acordo com a caracterização do depósito mineral 
essas litologias correspondem a xistos e a quartzitos sem ferro. 

Os xistos são rochas metamórficas que resultaram de rochas sedimentares essencialmente 
alumino-silicatadas. Em termos mineralógicos, os xistos são constituídos por quartzo, sericite 
e clorite. Em termos químicos, os xistos são maioritariamente constituídos por sílica (SiO2) e 
alumina (Al2O3). 

Os quartzitos são igualmente rochas metamórficas que resultaram de rochas sedimentares 
siliciosas. Em termos mineralógicos são rochas praticamente monominerálicas, constituídas 
por quartzo, podendo conter sericite e clorite. Em termos químicos são constituídos 
maioritariamente por sílica (SiO2) e alguma alumina (Al2O3). 

De acordo com Estudos Tecnológicos em Amostras de Minério de Ferro efetuados pelo CETEC, a 
composição química obtida para os rejeitados de ensaios de beneficiação sobre amostras da Mua, 
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foi a seguinte: Al2O3 – 6,17%, As – 0,001%, Ba – 0,068%, CaO – 0,11%, Cl – 0,002%, Co – 0,001%, 
Cr2O3 – 0,0381%, Cu – 0,006%, Fe – 31,45%, K2O – 1,415%, MgO – 0,08%, Mn – 0,029%, Na2O – 
0,190%, Ni – 0,002%, P – 0,379%, Pb - <0,001%, S - <0,001%, SiO2 – 42,1%, Sn - <0,001%, Sr – 
0,069%, TiO2 – 0,15%, V – 0,035%, Zn – 0,003%, Zr – 0,013%, Total – 98,51%, LOI – 2,13%. 

Os resíduos a depositar nos vazios de escavação possuem características de resíduos inertes 
de acordo com os estudos efetuado no âmbito do EIA. 

Gestão e faseamento dos depósitos temporários: A estratégia de exploração proposta para esta 
mina procura compatibilizar a exploração do recurso mineral com a salvaguarda do meio 
envolvente. 

Os locais de gestão de resíduos mineiros, propostos para o interior das áreas de escavação 
(depósito temporário de estéreis) e junto à lavaria (parques temporários de rejeitados) foram 
selecionadas atendendo a critérios ambientais, económicos e técnicos, ou seja, foram 
escolhidas áreas com capacidades de armazenamento apropriadas que irão originar impactes 
visuais reduzidos. 

Os estéreis resultantes das atividades de preparação e de exploração serão geridos no 
interior das áreas de escavação, através de depósitos temporários, que serão movimentados 
até serem depositados definitivamente e modelados nos vazios de escavação. Os rejeitados 
gerados serão temporariamente armazenados na área selecionada para o efeito, 
devidamente impermeabilizada (geomembrana e/ou camada de argila), sendo 
posteriormente encaminhados para os locais de deposição definitiva (vazios de escavação). 

Os parques temporários têm uma capacidade que assegura o acondicionamento durante 
cerca de 2 anos de produção. Assim, os resíduos nunca ficarão armazenados nestes espaços 
por um período superior a 2 anos. 

ATERRO DEFINITIVO 

RESÍDUOS MINEIROS 

Atendendo à produção anual pretendida e às características do depósito mineral 
apresentam-se, no quadro seguinte, os volumes de resíduos mineiros que é previsto 
depositar. Refira-se que não é possível quantificar com exatidão todos os resíduos que serão 
gerados e depositados nos vários locais, podendo estes valores sofrer algumas alterações na 
fase exploração. 

Capacidade de receção Volume [m3] 

Eluvial da Mua 2.000.000 

A capacidade inicial de receção (encaixe) de resíduos que é igual ao volume de escavação. 

FASEAMENTO DO ATERRO DEFINITIVO 
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A construção dos aterros definitivos nos vazios de escavação, seguirão o faseamento geral 
definido para os trabalhos da mina, designadamente, para os trabalhos de exploração da 
mina. No final dos trabalhos de exploração os vazios de escavação serão alvo de atividades 
de desativação e de recuperação paisagística.  

Os resíduos gerados durante a Fase inicial de exploração representam um volume 
manifestamente inferior à capacidade de receção (encaixe) resultante da exploração deste 
depósito. Assim, poderão ser utilizados estéreis e rejeitados provenientes da exploração da 
jazida da Pedrada, já na Fase Definitiva. 

Desta forma, optou-se por executar um enchimento global na Mua, um enchimento quase 
completo na nas primeiras áreas a explorar a Sul da serra do Reboredo, e enchimento parcial 
na última área a recuperar em cada alternativa. 

O faseamento definido contempla uma gestão de resíduos que permite o desenvolvimento 
da escavação das áreas, minimizando os depósitos temporários, uma vez que os resíduos 
iniciais da exploração de cada área são enviados para a área explorada anteriormente. 

Os resíduos produzidos pela exploração da Mua, serão integralmente depositados na sua área 
escavada. Os resíduos produzidos na primeira área a explorar a Sul da serra do Reboredo 
(Pedrada) serão inicialmente depositados na Mua (apenas estéreis), prevendo-se que a 
deposição na sua própria corta ocorra apenas a partir do 5º ano de exploração deste jazigo. 
Construção e geotecnia: os vazios de escavação a gerar na exploração do depósito Eluvial da 
Mua serão preparados para poder receber os rejeitados vindos da beneficiação. 

No caso da Mua, uma vez que irá receber os seus próprios resíduos (alvo apenas de separação 
física) e estéreis da primeira área a explorar a Sul da serra do Reboredo (Pedrada), não terá 
a necessidade de impermeabilizações ou selagens. 

A informação existente e os testes efetuados, apontam para que os resíduos resultantes da 
britagem e crivagem, os rejeitados, possuam características de resíduos inertes. 

Sistemas de drenagem: nos vazios de escavação existirão sistemas periféricos, através de valas 
de drenagem escavadas, conduzindo as águas pluviais para a rede de drenagem natural.  

Antes de serem encaminhadas para o meio hídrico, e de forma a reduzir a quantidade de 
partículas sólidas em suspensão, as águas pluviais passarão por um sistema de decantação 
sujeito a manutenção periódica de forma a garantir a eficiência do processo. 

Encerramento das instalações: a base do aterro será selada com recurso a uma cobertura 
contínua de tela (soldada) em polietileno de alta densidade (HDPE liner), uma camada de 
argila com 50 cm de espessura, uma camada drenante de águas pluviais com 50 cm de 
espessura e uma camada de solos e terra vegetal com 1 m de espessura. O dimensionamento 
dos sistemas de impermeabilização e drenagem resultará de análises químicas concretas a 
efetuar aos resíduos e efluentes. O topo do aterro será posteriormente renaturalizado com 
espécies vegetais de pequeno porte, enquadradas com as restantes ações de reabilitação 
preconizadas para a jazida, de acordo com o PARP. 
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O encerramento dos aterros desta mina não deverá carecer de cuidados especiais, uma vez 
que o método construtivo e a inclinação máxima prevista para a modelação do terreno, 
oferece boas condições de estabilidade e segurança. 

Os depósitos temporários (parques temporários de rejeitados), sem quaisquer resíduos, 
serão também enquadrados na reabilitação global da mina. 

Serão ainda cumpridas as normas de segurança e de proteção ambiental, no período de 2 
anos subsequente ao encerramento do aterro. Deste modo, a empresa exploradora 
continuará as suas atividades de manutenção, monitorização e controlo da área da mina 
durante o período referido, de forma a garantir as adequadas condições de segurança e 
enquadramento ambiental, definidas neste Plano de Lavra e, caso se venha a considerar 
necessário, à implementação de medidas corretivas. 

classificação das instalações de resíduos: de acordo com o decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de 
fevereiro, são considerados resíduos inertes “o resíduo que, nos termos do disposto no anexo 
I do presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, reúne as seguintes características: i) 
Não é suscetível de sofrer transformações físicas, químicas ou biológicas importantes; ii) Não 
é solúvel nem inflamável, nem tem qualquer outro tipo de reação física ou química; iii) Não é 
biodegradável; iv) Não afeta negativamente outras substâncias com as quais entre em 
contacto de forma suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde 
humana; v) Possui lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado 
insignificante; vi) Não põe em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas”. 

Os resíduos de extração da mina são considerados inertes e irão integrar a recuperação 
paisagística das áreas escavadas, ou seja, serão utilizados para enchimento dos vazios de 
escavação. Deste modo, não existirão instalações de resíduos, mas sim enchimento dos vazios 
de escavação, enquadrados no artigo 40.º do decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. 

Por sua vez, os depósitos temporários de resíduos mineiros a utilizar (estéreis e rejeitados) 
não possuirão mais de 3 anos, pelo que não constituem instalações de resíduos, de acordo 
com o artigo 3.º do decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro 

REABILITAÇÃO DA ÁREA: 

As áreas de deposição de estéreis e rejeitados, nos vazios de escavação, serão alvo de 
integração paisagística, após modelação, através do espalhamento de terra vegetal, de 
fertilização, e revestimento vegetal. Os trabalhos de reabilitação das áreas afetadas pela 
deposição de resíduos mineiros encontram-se apresentados no Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística (PARP) que consta deste Plano de Lavra. 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLO E MONITORIZAÇÃO: 

A monitorização dos depósitos temporários de resíduos e do enchimento dos vazios da 
escavação será efetuada semestralmente. 

O facto de os resíduos envolvidos serem de natureza endógena, simplifica as atividades de 
manutenção e monitorização dos aterros. Assim, preconiza-se a realização de uma 
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manutenção enquadrada nas restantes atividades da mina, tanto na fase de exploração como 
de pós-exploração (ou desativação). 

Na fase de execução dos aterros deverão ser atendidos os possíveis imprevistos de obra, 
através de acompanhamento periódico, por parte do Diretor Técnico da mina, ou de outros 
técnicos a quem o Diretor Técnico e/ou o explorador delegue funções de fiscalização. 
Deverão controlar-se regularmente as condições gerais de estabilidade e assentamento dos 
materiais depositados em aterro, e intervir de imediato caso se detetem situações anómalas 
(presença de fendas de tração, escorregamentos ou outros). 

De acordo com o artigo 13.º do decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, a MTI propõe-se 
efetuar a manutenção, monitorização e controlo da área da mina durante um período de 2 
anos após a conclusão dos trabalhos, de forma a garantir as adequadas condições de 
segurança e enquadramento ambiental, definidas no Plano de Lavra, e, caso se venha a 
considerar necessário a implementação de medidas corretivas. 

7.3.1.1 Medidas a monitorizar 

As medidas a monitorizar no âmbito da gestão de resíduos deverão considerar, não só a 
gestão dos resíduos mineiros como a gestão dos resíduos não mineiros. Desta forma, deverá 
ser garantido que todos os resíduos existentes na área afetada foram totalmente expedidos 
para entidades licenciadas, no caso dos resíduos não mineiros, ou colocadas nos vazios de 
escavação, no caso dos resíduos mineiros. Caso, seja detetada a presença de algum resíduo 
dentro da área de intervenção, deverão ser tomadas de imediato todas as medidas 
necessárias para o remover. 

Fase de Exploração e Desmonte 

Medidas a implementar durante as obras de preparação do local e construção de infraestruturas: 

• Será exigido às empresas construtoras a colocação em obra de equipamentos recentes, 
nas melhores condições de manutenção e operacionalidade, interditando a realização 
em obra de operações de manutenção e reparação;  

• Todos os resíduos produzidos em obra deverão ser recolhidos e armazenados de acordo 
com a sua tipologia, num local do estaleiro apropriado para o efeito, onde os resíduos se 
encontrem devidamente acondicionados e separados por tipologias;  

• O abastecimento de combustível aos equipamentos em obra deverá ser efetuado com 
recurso a veículo homologado para esse fim;  

• As medidas de gestão dos resíduos deverão estar contempladas no Plano de Gestão 
Ambiental da Obra a exigir às empresas de construção. Este Plano deverá ser aprovado e 
a sua implementação fiscalizada pelo Dono de Obra. 

 
Medidas a monitorizar durante as atividades de exploração. 
 

• As atividades de manutenção e reparação de equipamentos (móveis e fixos) da mina 
deverão ser regidas por um sistema de gestão de resíduos que preveja o cabal 
cumprimento dos requisitos legais neste domínio;  
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• As operações de manutenção e reparação dos equipamentos mineiros deverão fazer-se 
de acordo com um plano de manutenção que integre as ações de gestão de resíduos 
decorrentes dessas operações;  

• A oficina de manutenção dos equipamentos deverá ser construída com piso 
impermeabilizado e com um fosso destinado à mudança de óleos, assim como um 
sistema de drenagem das águas residuais de lavagem dos equipamentos que as 
encaminhe para um depósito estanque. Estes pisos deverão ser regularmente 
verificados;  

• A área onde se localiza a Unidade de Beneficiação deverá ser construído com piso 
impermeabilizado e com um sistema coletor (caleiras encimadas por grelhas) das águas 
residuais de lavagens/limpezas ou águas derramadas pelos seus equipamentos que as 
encaminhe para um depósito estanque. Estes pisos deverão ser regularmente 
verificados;  

• Nos depósitos de águas residuais acima referidos deverão ser instalados separadores de 
hidrocarbonetos. As águas tratadas poderão ser recirculadas para a lavagem de 
equipamentos e as águas oleosas deverão ser expedidas da mina como resíduo;  

• As oficinas deverão prever uma área destinada ao armazenamento temporário de 
resíduos, no interior da qual estes deverão encontra-se separados de acordo com a sua 
tipologia e colocados em contentores apropriados;  

• A instalação de um depósito de combustível será fora da área afeta às instalações anexas 
e obedecendo às normas em vigor;  

• Os óleos novos e usados deverão ser armazenados em recipientes estanques, cobre uma 
estrutura impermeabilizada que possibilite reter eventuais derrames acidentais;  

• Os materiais ferrosos (sucatas) deverão ser armazenados de acordo com o tipo de 
material de origem, de forma a facilitar a operação de expedição e possibilitar a 
reutilização destes materiais;  

• Os equipamentos móveis deverão encontra-se sempre em boas condições de 
manutenção, de forma a evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou 
combustíveis;  

• Por norma, a manutenção e reparação de equipamentos móveis deverá ser sempre 
efetuada na oficina, exceto no caso de as operações poderem ser executadas 
rapidamente e com eficácia nas frentes de desmonte ou se a avaria nos equipamentos 
for impeditiva de deslocação à oficina;  

• Quando a manutenção ou a reparação de equipamentos tiver que decorrer junto às 
frentes de desmonte, tal deverá ser sempre efetuado com o apoio do veículo previsto 
para o efeito, devendo ser recolhidos no imediato do local de reparação e armazenados 
nos respetivos contentores da oficina, todos os resíduos resultantes dessas operações;  

• Deverá ser interditada a colocação no interior das cortas de quaisquer materiais ou 
equipamentos que não estejam diretamente relacionados com as operações de extração 
em curso ou de bombagem de água. Todos os materiais fora de uso serão retirados no 
imediato do interior das cortas para o local de armazenagem apropriado;  

• Deverá ser retirado de imediato do circuito de extração todo o equipamento que revelar 
indícios de derrame de óleos ou combustível. Em particular os equipamentos de trabalho 



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 168 de 216 

permanente nas cortas deverão ser de fabrico recente e encontrarem-se sempre nas 
melhores condições de manutenção e operação;  

• A empresa MTI, deverá assegurar que os resíduos temporariamente armazenados na 
mina serão expedidos por empresas ou transportadores licenciados para o efeito e que 
o seu destinatário está autorizado a recebê-los e que representa o melhor destino a dar 
aos mesmos;  

• A empresa MTI, deverá aderir ao Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do 
Ambiente (SIRAPA), no âmbito do qual deverá declarar anualmente os resíduos 
produzidos na mina, bem como as operações de gestão a que foram submetidos, em 
cumprimento com a legislação atual em vigor.  

 

Medidas a implementar durante as atividades de desativação: 

• Preparar com antecedência a implementação das medidas definidas no PARP proposto 
pelo Plano de Lavra para esta fase;  

• Proceder à devida expedição do local em recuperação de todos os equipamentos 
utilizados nestas ações, dos materiais sobrantes e dos resíduos que possam encontrar-se 
no local.  
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 Plano de Monitorização dos Recursos hídricos  

O presente plano de monitorização foi elaborado tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-lei nº 47/2014, de 24 de março. O conteúdo e 
estruturação a que devem obedecer os Programas de Monitorização, encontram-se estabelecidos 
no n.º 3, ponto VI, do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.  

No entanto é importante salientar que, devido à baixa magnitude dos impactes estimados para 
alguns descritores, ou porque se considera que as medidas de minimização propostas acautelam 
suficientemente os valores em causa, não são propostas ações de monitorização. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
31/2013, de 22 de fevereiro deve ser efetuado um enquadramento da hidrologia e da 
hidrogeologia. 

A drenagem da área de concessão da MTI – Ferro de Moncorvo, S.A. processa-se através de 
ribeiras tributárias quer do rio Douro, quer do rio Sabor. 

Características gerais da hidrografia de âmbito local 

Curso de Água 
Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Comprimento da 
Linha de Água 

(km) 

Declive 
Longitudinal (%) 

Rio Sabor 3 453,0 152,0 --- 
SUP5 (ribª de Santa Marinha) 13,77 6,5 4,5 
SUP6 (barragem Vale de Ferreiros) 3,95 2,0 8,5 
SUP7 (afluente do rio Sabor) 1,45 1,5 11,3 
SUP8 (afluente do rio Sabor) 2,52 2,3 4,3 
SUP9 (ribª das Latas) 4,08 3,8 14,6 

Quadro 33 - Características gerais da hidrografia de âmbito local 

A Norte da concessão, onde se situa a área de exploração Eluvial da Mua, a drenagem ocorre 
através de afluentes diretos ou indiretos (afluentes de 1ª ou 2ª ordem) do rio Sabor, conforme 
se observa na figura seguinte. 
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Figura 29 - Rede hidrográfica principal na área de concessão 

A DIA do Projeto de reativação das Minas de Ferro de Moncorvo, elenca os elementos a 
apresentar em sede de RECAPE, sendo que, correspondendo o presente Projeto de Execução 
apenas à Fase Inicial do projeto, serão, num primeiro momento, apresentados os elementos 
solicitados, nos casos aplicáveis à Fase Inicial do Projeto, quer em termos de desenvolvimento 
conceptual, quer em termos de localização, e posteriormente será apresentado o Projeto de 
Execução da Fase Definitiva. Neste Projeto prevêem-se infraestruturas de tratamento de águas 
que serão ser alvo de monitorização de acordo com o presente Plano de Monitorização, 
nomeadamente os tanques de decantação que receberão as águas de escorrência do fundo da 
corta, dos vazios de escavação, da Unidade de beneficiação. 

OBJETIVOS 

O presente Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos – Aspetos Quantitativos e Qualitativos 
tem como objetivo dotar a MTI de informação que permita o acompanhamento e a gestão 
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sustentada neste domínio, com base num sistema organizado de recolha e tratamento de 
informação. 

Pretende-se assim, obter de forma sistemática, dados objetivos sobre: 

• Alterações de caudal e níveis piezométricos; 
• O estado da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 
• As eventuais causas das alterações da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 
• O significado e extensão das eventuais alterações; 
• A eficácia das medidas implementadas. 

O Plano de Monitorização será implementado durante todo o período de duração da Fase Inicial 
do Projeto, devendo iniciar-se imediatamente antes do início do funcionamento do projeto, de 
modo a proporcionar valores de referência, comparáveis aos valores colhidos, em várias 
campanhas de medição, durante a elaboração do projeto. 

Na fase de desativação e pós-desativação da Fase Inicial do Projeto, deve ser dada continuidade 
ao Plano de Monitorização, devendo o último relatório de monitorização referente à fase 
operativa recomendar às entidades competentes para a sua análise, a periodicidade da 
subsequente monitorização durante o prazo que venha a ser considerado necessário. 

A monitorização contínua possibilitará implementar ações corretivas que, eventualmente, 
venham a ser consideradas necessárias ou mais adequadas face aos resultados obtidos, de acordo 
com um planeamento flexível e que assegure a eficácia das decisões tomadas. 

7.3.2.1 Recursos Hídricos superficiais – aspetos quantitativos 

Justificação:  

• A dimensão e duração do projeto e a reduzida disponibilidade de dados de âmbito local, 
quer para caudais quer de transporte sólido das linhas de água, justificam a 
implementação de uma rede de monitorização. 

Objetivos: 

• Monitorizar caudais de linhas de água a serem afetadas pelo projeto assim como a sua 
capacidade de transporte de material sedimentar, não consolidado. 

Parâmetros a monitorizar:  

• Acumulação de sedimentos de granulometria fina no leito das linhas de água e caudais 
ou níveis. 

Locais de amostragem, leitura ou observação: para uma melhor comparação com os valores 
anteriormente recolhidos, na fase de elaboração do projeto, propõe-se a manutenção do local 
de amostragem, leitura ou observação, anteriormente utilizado: 
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Locais de Amostragem 
Coordenadas 

(WGS84) 

PM_RHSUP_01: área de influência do Cabeço da Mua 
41° 11' 27,73" N 
6° 56' 26,83" W 

Para efeitos de atualização de informação, deverão ser também monitorizados os pontos referentes às 
futuras áreas de exploração 

PM_RHSUP_02: área de influência da Carvalhosa 
41° 9' 1,02" N 

6° 56' 47,23" W 

PM_RHSUP_03: área de influência da Carvalhosa 
41° 9' 0,80" N 

6° 57' 33,27" W 

PM_RHSUP_04: área de influência da Pedrada 
41° 9' 28,79" N 

6° 58' 39,45" W 

PM_RHSUP_05: área de influência de Reboredo/Apriscos 
41° 9' 19,71" N 
7° 0' 53,87" W 

Quadro 34 - Locais de amostragem 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários:  

• Instalação de canais Parshall, com secções e materiais previamente selecionados.  

Frequência de amostragem, leitura ou observação:  

• Serão efetuadas medições trimestrais. 

Duração do Programa de Monitorização: 

• Durante a fase de instalação e exploração do projeto na área intervencionada na Fase 
Inicial do Projeto e medições anuais nos locais de amostragem correspondentes às 
futuras áreas de exploração. 

Critérios de avaliação de desempenho 

• Reduzida espessura de sedimentos móveis de granulometria fina nos locais de 
amostragem. Caudal correlacionável com intensidade/duração da precipitação. 

• Causas prováveis do desvio 
• Modificação das condições de escoamento superficial e/ou aumento da área de solo 

exposto à erosão e transporte. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio:  

• Implementação ou revisão do projeto consoante a tipologia de causa detetada. 

Indicadores de atividade do projeto ou de fatores exógenos: 
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• Com a monitorização no âmbito da hidrogeologia e recursos hídricos superficiais será 
possível avaliar o impacte que a instalação da Fase Inicial do Projeto terá sobre as águas 
superficiais e controlar as eventuais contaminações que possam ocorrer, decorrentes do 
funcionamento da atividade mineira, sendo que o cumprimento dos valores de 
referência definidos legalmente, bem como a avaliação da variação dos valores dos 
parâmetros alvo de monitorização serão tomados como indicadores da atividade do 
Projeto. 

Relatórios de monitorização e revisão de programa de monitorização 

• Os resultados obtidos com o programa de monitorização relativo a hidrogeologia e 
recursos hídricos superficiais deverão ser apresentados em formato digital editável e 
mediante um relatório anual que deverá conter uma avaliação dos dados coligidos nesse 
período, bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e 
incluindo a série completa de cada estação de amostragem com análise de tendência. Na 
sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados os respetivos relatórios 
de monitorização anuais, os quais respeitarão o definido no Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro. Os relatórios de monitorização serão entregues à 
Autoridade de AIA. 

7.3.2.2 Recursos hídricos subterrâneos – aspetos quantitativos 

O presente programa de monitorização tem como objetivo permitir o conhecimento e a avaliação 
dos impactes da atividade mineira durante a Fase Inicial do Projeto, após o início da exploração, 
através do qual será possível controlar as potenciais infiltrações e prevenir a contaminação das 
águas subterrâneas. Também através da monitorização das águas subterrâneas será possível 
avaliar a eficácia das medidas de minimização recomendadas e possível necessidade de aplicação 
de outras novas intervenções. 

Justificação:  

• A dimensão e duração do projeto e a reduzida disponibilidade de dados de âmbito local, 
quer de caudais quer de níveis hidrostáticos e/ou hidrodinâmicos, justificam a 
implementação de uma rede de monitorização. 

Objetivos:  

• Monitorizar caudais de nascentes/fontanários e níveis piezométricos em furos e poços, 
potencialmente afetados pela implementação do projeto mineiro. 

Parâmetros a monitorizar:  

• Caudal, principalmente em nascentes e fontanários; níveis piezométricos, em poços e 
furos particulares ou para abastecimento público e nas 10 sondagens de prospeção 
geológica efetuadas na Mua. 
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Locais de amostragem, leitura ou observação: as medições serão efetuadas nos seguintes locais 
de amostragem, leitura ou observação: 

 

Locais de Amostragem Coordenadas 
(WGS84) 

PI (fontanário): área de influência do Cabeço da Mua 41° 12' 24,84" N 
6° 57' 38,40" W 

PII (fontanário): área de influência do Cabeço da Mua 
41° 12' 36,42" N 
6° 57' 27,00" W 

PIII (nascente): área de influência do Cabeço da Mua 
41° 12' 23,30" N 
6° 56' 5,83" W 

SM10 (sondagem de prospeção geológica): área de influência do Cabeço da Mua 41° 11' 45,10" N 
6° 57' 17,21" W 

CAP10724 (furo vertical): área de influência do Cabeço da Mua 41° 12' 24,54" N 
6° 57' 23,74" W 

CAP5379 (furo vertical): área de influência do Cabeço da Mua 41° 11' 56,71" N 
6° 56' 02,76" W 

Quadro 35 - Locais de amostragem 

Para efeitos de atualização de informação, deverão ser também monitorizados os pontos 
referentes às futuras áreas de exploração definidos no EIA. 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários:  

• Para a medição de caudais em nascentes, recipiente com volume conhecido e 
cronómetro, para a medição de níveis piezométricos, sonda manual de medição de níveis 
com resolução centimétrica.  

• A água a analisar no âmbito da hidrogeologia e recursos hídricos subterrâneos deverá ser 
extraída, preferencialmente com recurso a bomba submersível, e quando não seja 
possível, deverá ser realizada com amostrador e a respetiva colheita processada a cerca 
de 2 metros da base do piezómetro.  

• A medição do nível piezométrico deverá ser efetuada com sonda elétrica de fita métrica 
ou sonda paramétrica de registo contínuo.  

• As colheitas deverão ser efetuadas após um bombeamento no mínimo de três minutos, 
tempo médio calculado de forma a evitar a recolha de água acumulada na tubagem de 
revestimento. Os métodos analíticos deverão estar de acordo com o preconizado na 
legislação aplicável. 

• Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas 
internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras 
entre a colheita e a análise. A colheita das amostras, manuseamento, preservação e 
preparação do material deverá obedecer às normas técnicas e cuidados específicos 
aplicáveis a este tipo de procedimentos. Os métodos de ensaio para os parâmetros a 
monitorizar deverão ser acreditados e realizados por um laboratório igualmente 
acreditado. 
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Frequência de amostragem, leitura ou observação:  

• Deverão ser efetuadas, no mínimo, medições trimestrais e por um período não inferior a 
3 anos após o encerramento. 

Duração do programa:  

• Durante a fase de instalação e exploração da Fase Inicial do Projeto. Será ainda realizada 
uma campanha de medição para caracterização da situação de partida, antes do início da 
exploração mineira. 

Critérios de avaliação de desempenho:  

• Caudais e níveis piezométricos correlacionáveis com a sazonalidade da precipitação. 
• Causas prováveis do desvio 
• Problemas construtivos das captações e/ou falta de manutenção. 
• Modificações hidrodinâmicas dos fluxos de água subterrâneas, consequência das 

atividades de escavações/extração. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio:  

• Implementação ou revisão do projeto consoante a tipologia de causa detetada. Será 
instalada uma estação climatológica associada exclusivamente a este projeto. Esta 
estação incluirá a medição da precipitação, temperatura do ar, humidade relativa do ar, 
vento (intensidade e direção), com registos horários. 

Indicadores de atividade do projeto ou de fatores exógenos: 

• Com a monitorização no âmbito da hidrogeologia e recursos hídricos subterrâneos será 
possível avaliar o impacte que a instalação da Fase Inicial do Projeto terá sobre as águas 
subterrâneas e controlar as eventuais contaminações que possam ocorrer, decorrentes 
do funcionamento da atividade mineira, sendo que o cumprimento dos valores de 
referência definidos legalmente, bem como a avaliação da variação dos valores dos 
parâmetros alvo de monitorização serão tomados como indicadores da atividade do 
Projeto. 

Relatórios de monitorização e revisão de programa de monitorização 

• Os resultados obtidos com o programa de monitorização relativo a hidrogeologia e 
recursos hídricos subterrâneos deverão ser apresentados em formato digital editável e 
mediante um relatório anual que deverá conter uma avaliação dos dados coligidos nesse 
período, bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e 
incluindo a série completa de cada estação de amostragem com análise de tendência. Na 
sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados os respetivos relatórios 
de monitorização anuais, os quais respeitarão o definido no Anexo V da Portaria n.º 
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395/2015, de 4 de novembro. Os relatórios de monitorização serão entregues à 
Autoridade de AIA. 

7.3.2.3 Recursos hídricos superficiais – aspetos qualitativos 

Justificação:  

• A dimensão e duração do projeto e a reduzida disponibilidade de dados de âmbito local, 
quer para caudais quer de transporte sólido das linhas de água, justificam a 
implementação de uma rede de monitorização. 

Objetivos: 

• O presente programa de monitorização tem como objetivo permitir o conhecimento e a 
avaliação dos impactes decorrentes do funcionamento do Projeto Mineiro, Eluvial da 
Mua – Fase Inicial. Através da monitorização da qualidade das águas superficiais será 
possível avaliar a eficácia das medidas de minimização recomendadas e possível 
necessidade de aplicação de outras novas intervenções ao nível das instalações. 

Locais e Parâmetros a monitorizar:   

• Acumulação de sedimentos de granulometria fina no leito das linhas de água e caudais 
ou níveis. O plano de monitorização deverá abranger, no mínimo, a análise dos seguintes 
locais e parâmetros: 

 
Numeração no 
Âmbito do EIA 

Locais a monitorizar Coordenadas 
(WGS84) 

Parâmetros 

Sup-PI Linha de água junto a Felgar 41° 12' 36,700" N 
6° 57' 14,844" W 

Anexo XVI – DL 
236/98 

Sup-PII Linha de água que atravessa 
Souto da Velha 

41° 12' 16,530" N 
6° 56' 23,449" W 

Anexo XVI – DL 
236/98 

Sup-P6 
Ribeira do Mondego 
(antes da Alb. Vale de Ferreiros) 

41° 11' 29,340" N 
6° 56' 1,380" W 

Anexo I – DL 
236/98 

Sup-PVII 
Ribeira de Santa Marinha 
(montante) 

41° 9' 16,190" N 
7° 1' 3,198" W 

Anexo XVI – DL 
236/98 

Quadro 36 - Locais e Parâmetros a monitorizar: 
Nota: anexo I, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto – respeitante à qualidade das águas 
superficiais destinadas à produção de água para consumo; Anexo XVI, do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de agosto – respeitante à qualidade das águas destinadas à rega. 

Técnicas e Métodos analíticos:  

• Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas 
internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras 
entre a colheita e a análise. A colheita das amostras, manuseamento, preservação e 
preparação do material deverá obedecer às normas técnicas e cuidados específicos 
aplicáveis a este tipo de procedimentos. Os métodos de ensaio para os parâmetros a 
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monitorizar deverão ser acreditados e realizados por um laboratório igualmente 
acreditado. 

Frequência da monitorização 
• Será realizada uma campanha de medição para caracterização da situação de partida, 

antes do início da exploração mineira, a que se seguirão campanhas trimestrais durante 
a fase de exploração e por um período não inferior a 3 anos após o encerramento. Caso 
não seja possível a realização de campanhas trimestrais em algum dos locais a 
monitorizar, atendendo ao carácter torrencial das linhas de água em causa, a 
periodicidade deverá ser ajustada de modo a abranger o período crítico (no inicio das 
primeiras chuvadas, após período seco) e o período húmido (de modo a caracterizar o 
cenário de maior escoamento). 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio:  

• Implementação ou revisão do projeto consoante a tipologia de causa detetada. 

Indicadores de atividade do projeto ou de fatores exógenos: 

• Com a monitorização no âmbito da hidrogeologia e recursos hídricos superficiais será 
possível avaliar o impacte que a instalação da Fase Inicial do Projeto terá sobre as águas 
superficiais e controlar as eventuais contaminações que possam ocorrer, decorrentes do 
funcionamento da atividade mineira, sendo que o cumprimento dos valores de 
referência definidos legalmente, bem como a avaliação da variação dos valores dos 
parâmetros alvo de monitorização serão tomados como indicadores da atividade do 
Projeto. 

Relatórios de monitorização e revisão de programa de monitorização 

• Os resultados obtidos com o programa de monitorização relativo a hidrogeologia e 
recursos hídricos superficiais deverão ser apresentados em formato digital editável e 
mediante um relatório anual que deverá conter uma avaliação dos dados coligidos nesse 
período, bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e 
incluindo a série completa de cada estação de amostragem com análise de tendência. Na 
sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados os respetivos relatórios 
de monitorização anuais, os quais respeitarão o definido no Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro. Os relatórios de monitorização serão entregues à 
Autoridade de AIA. 

7.3.2.4 Recursos hídricos subterrâneos – aspetos qualitativos 

O presente programa de monitorização tem como objetivo permitir o conhecimento e a avaliação 
dos impactes da atividade mineira durante a Fase Inicial do Projeto, após o início da exploração, 
através do qual será possível controlar as potenciais infiltrações e prevenir a contaminação das 
águas subterrâneas. Também através da monitorização das águas subterrâneas será possível 
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avaliar a eficácia das medidas de minimização recomendadas e possível necessidade de aplicação 
de outras novas intervenções. 

Justificação:  

• A dimensão e duração do projeto e a reduzida disponibilidade de dados de âmbito local, 
quer de caudais quer de níveis hidrostáticos e/ou hidrodinâmicos, justificam a 
implementação de uma rede de monitorização. 

Objetivos:  

• Monitorizar caudais de nascentes/fontanários e níveis piezométricos em furos e poços, 
potencialmente afetados pela implementação do projeto mineiro. 

Parâmetros a monitorizar:  

• Caudal, principalmente em nascentes e fontanários; níveis piezométricos, em poços e 
furos particulares ou para abastecimento público e nas 10 sondagens de prospeção 
geológica efetuadas na Mua. 

Locais de amostragem, leitura ou observação: as medições serão efetuadas nos seguintes locais 
de amostragem, leitura ou observação: 
O plano de monitorização deverá incluir, no mínimo, os seguintes locais e parâmetros analisados 
no âmbito do EIA, bem como as seguintes captações licenciadas pela ARH Norte: 

Numeração no Âmbito 
do EIA 

Locais a monitorizar 
Coordenadas 
(WGS84) Parâmetros 

P1 Fontanário: Felgar (sudeste) 
41° 12' 27,90" N 
6° 57' 12,60" W 

Anexo I – DL 
236/98 

Sub-PI Fontanário: Felgar (sudoeste) 
41° 12' 24,84" N 
6° 57' 38,40" W 

Anexo I – DL 
236/98 

Sub-PIII Nascente Souto da Velha 
(captação CMTM) 

41° 12' 23,30" N 
6° 56' 5,83" W 

Anexo I – DL 
236/98 

Código Cadastro ARH 
Norte 

Locais a monitorizar Coordenadas 
(WGS84) 

Parâmetros 

CAP10724 Furo vertical (freguesia: Felgar) 41° 12' 24,54" N 
6° 57' 23,74" W 

Anexo XVI – DL 
236/98 

CAP5379 
Furo vertical (freguesia: Souto da 
Velha) 

41° 11' 56,71" N 
6° 56' 02,76" W 

Anexo XVI – DL 
236/98 

Quadro 37 - Parâmetros a monitorizar 
Nota: anexo I, categoria A1, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto – respeitante à qualidade das 
águas superficiais destinadas à produção de água para consumo. Anexo XVI, do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de agosto – respeitante à qualidade das águas destinadas à rega. 

Técnicas e Métodos analíticos 

• Para a medição de caudais em nascentes, recipiente com volume conhecido e 
cronómetro, para a medição de níveis piezométricos, sonda manual de medição de níveis 
com resolução centimétrica.  
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• A água a analisar no âmbito da hidrogeologia e recursos hídricos subterrâneos deverá ser 
extraída, preferencialmente com recurso a bomba submersível, e quando não seja 
possível, deverá ser realizada com amostrador e a respetiva colheita processada a cerca 
de 2 metros da base do piezómetro.  

• A medição do nível piezométrico deverá ser efetuada com sonda elétrica de fita métrica 
ou sonda paramétrica de registo contínuo.  

• As colheitas deverão ser efetuadas após um bombeamento no mínimo de três minutos, 
tempo médio calculado de forma a evitar a recolha de água acumulada na tubagem de 
revestimento. Os métodos analíticos deverão estar de acordo com o preconizado na 
legislação aplicável. 

• Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas 
internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras 
entre a colheita e a análise. A colheita das amostras, manuseamento, preservação e 
preparação do material deverá obedecer às normas técnicas e cuidados específicos 
aplicáveis a este tipo de procedimentos. Os métodos de ensaio para os parâmetros a 
monitorizar deverão ser acreditados e realizados por um laboratório igualmente 
acreditado. 

Frequência de amostragem, leitura ou observação:  

• Deverão ser efetuadas, no mínimo, medições trimestrais e por um período não inferior a 
3 anos após o encerramento. 

Duração do programa:  

• Durante a fase de instalação e exploração da Fase Inicial do Projeto. Será ainda realizada 
uma campanha de medição para caracterização da situação de partida, antes do início da 
exploração mineira. 

Critérios de avaliação de desempenho:  

• Caudais e níveis piezométricos correlacionáveis com a sazonalidade da precipitação. 
• Causas prováveis do desvio 
• Problemas construtivos das captações e/ou falta de manutenção. 
• Modificações hidrodinâmicas dos fluxos de água subterrâneas, consequência das 

atividades de escavações/extração. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio:  

• Implementação ou revisão do projeto consoante a tipologia de causa detetada. Será 
instalada uma estação climatológica associada exclusivamente a este projeto. Esta 
estação incluirá a medição da precipitação, temperatura do ar, humidade relativa do ar, 
vento (intensidade e direção), com registos horários. 
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Indicadores de atividade do projeto ou de fatores exógenos: 

• Com a monitorização no âmbito da hidrogeologia e recursos hídricos subterrâneos será 
possível avaliar o impacte que a instalação da Fase Inicial do Projeto terá sobre as águas 
subterrâneas e controlar as eventuais contaminações que possam ocorrer, decorrentes 
do funcionamento da atividade mineira, sendo que o cumprimento dos valores de 
referência definidos legalmente, bem como a avaliação da variação dos valores dos 
parâmetros alvo de monitorização serão tomados como indicadores da atividade do 
Projeto. 

Relatórios de monitorização e revisão de programa de monitorização 

• Os resultados obtidos com o programa de monitorização relativo a hidrogeologia e 
recursos hídricos subterrâneos deverão ser apresentados em formato digital editável e 
mediante um relatório anual que deverá conter uma avaliação dos dados coligidos nesse 
período, bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e 
incluindo a série completa de cada estação de amostragem com análise de tendência. Na 
sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados os respetivos relatórios 
de monitorização anuais, os quais respeitarão o definido no Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro. Os relatórios de monitorização serão entregues à 
Autoridade de AIA. 
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 Plano de Monitorização da Qualidade do Ar  

O poluente atmosférico, resultante da atividade mineira, mais relevante na influência da 
qualidade do ar em avaliação, está relacionado com a emissão de partículas em suspensão 
originadas por ressuspensão a partir dos acessos não pavimentados, tendo-se concluído pela 
necessidade de limitar as suas emissões. Assim, elencam-se as seguintes medidas: 

• Controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes dos caminhos não 
pavimentados no interior das áreas de exploração e nos acessos às mesmas onde poderá 
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras, recorrendo à rega por 
aspersão de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos; 

• Instalar e zelar pelo funcionamento eficaz dos sistemas de aspersão de água previsto para 
o stock de minério e para a fase de britagem; 

• As máquinas perfuradoras de rocha deverão encontrar-se sempre com o sistema de 
contenção de poeiras em condições eficazes de funcionamento. No final do trabalho, as 
poerias aspiradas deverão manter-se contidas nos sacos recetores, procedendo ao seu 
despejo no estágio de moagem (se se tratar de poeiras obtidas em minério); 

• Verificar a existência de determinados pontos das áreas do projeto que sejam propensos 
à criação de empoeiramento e aos quais o camião cisterna não possa aceder. Proceder à 
instalação nesses pontos de aspersores de água; 

• Deverá assegurar-se o acondicionamento apropriado dos depósitos de materiais ou 
resíduos de construção; 

• Deverá proceder-se à cobertura e acondicionamento da carga dos veículos de transporte 
de materiais pulverulentos (dumpers e camiões), proceder à utilização de perfuração com 
limpeza de furos com água, proceder à utilização de máquinas perfuradoras equipadas 
com um captador de poeiras; 

• Deverá ser providenciado o fornecimento de água aos locais de obras para serem 
instalados sistemas de aspersão de água, mesmo que provisórios, para conter o 
empoeiramento; 

• A MTI deverá certificar-se se os motores a gasóleo dos equipamentos utilizados em obra 
cumprem o disposto no D.L. 236/2005, de 30 de dezembro (alterado pelo D.L. 302/2007, 
de 23 de agosto e pelo D.L. 46/2011, de 30 de março) relativamente aos valores limite 
de emissão de poluentes gasosos e de partículas. 

Além das medidas de minimização referidas, deverão ser aplicadas outras, de cariz preventivo, 
tendo em vista a limitação da emissão de poeiras, em especial nos acessos não pavimentados 
Tais medidas consistem no seguinte: 

• Restrições da velocidade de circulação dos veículos no interior da mina; 
• Melhoramento dos acessos: a via deverá ser pavimentada ou ser aplicado seixo ou 

tout-venant nas zonas mais suscetíveis.  

Na eventualidade das medidas propostas anteriormente não serem suficientemente eficazes na 
redução da concentração matéria particulada na atmosfera para limites aceitáveis, diagnosticado 
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na implementação do plano de monitorização, deverão ser estudadas medidas corretivas tais 
como a criação de barreiras artificiais à dispersão dos poluentes; 

Considera-se que a manutenção das cortinas arbóreas existentes no perímetro da exploração, 
contribuem para evitar a dispersão de poeiras a grandes distâncias e diminuem a intensidade do 
vento.  

As terras provenientes do processo de decapagem e destinadas a reutilização no processo de 
recuperação, serão armazenadas com coberto vegetal, exceto se forem depositadas em local 
definitivo de modo a diminuir a dispersão de poeiras por ação do vento. Os estaleiros e parques 
de materiais serão localizados no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas; com 
declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e 
abertura de acessos. 

A qualidade do ar poderá interferir com a qualidade de vida das populações, razão que justifica a 
necessidade de implementar um Plano de Monitorização.  

Considerando as distâncias aos recetores sensíveis na envolvente da área de exploração da Fase 
Inicial do Projeto: 

• Felgar (1 Km Norte); 
• Carvalhal (2 Km Sudoeste); 
• Souto da Velha (2 Km Nordeste); 
• Bairro das Ferrominas (3Km Sul); 

O plano de monitorização da qualidade do ar será implementado na envolvente da área de 
exploração na Fase Inicial do Projeto, junto dos recetores sensíveis mais próximos, até um raio 
de 1 km, correspondente à povoação do Felgar. No entanto, sempre que houver situações de 
reclamações, serão efetuadas medições no local em causa.  

Com a implementação deste Plano de monitorização pretende-se determinar de forma 
sistemática a eficácia das medidas de minimização implementadas, permitindo, caso se justifique, 
a sugestão ou adaptação de outras medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. 
Assim, para a verificação da qualidade do ar são propostas as seguintes diretrizes para o plano de 
monitorização.  

Parâmetros a avaliar: Concentração de partículas em suspensão PM10 (µg/m3).  

Locais de amostragem: O ponto de amostragem deverá ser desabrigado (afastado de copas de 
árvores ou obstáculos à deposição de poluentes atmosféricos).  

Técnicas e métodos de análise: As técnicas e métodos a utilizar constam da norma europeia 
EN12341, “Qualidade do ar – Procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência 
da referência dos métodos de amostragem para a fração PM10 das partículas em suspensão”; 
“Método gravimétrico com recurso a um analisador de ar; Filtros de membrana com 0,8 µm de 
porosidade.”  
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Frequência de amostragem: no período seco (maio a setembro) que corresponde ao período em 
que ocorre a extração na exploração; somatórios dos períodos de medição ≥ 7 dias e colheitas de 
24 horas, uma vez por ano.  

Duração do programa: durante a Fase Inicial de exploração. Terá início entre maio a setembro, 
após o início dos trabalhos e tendo como referência a monitorização feita antes do início dos 
trabalhos.  

Resultados expectáveis e medidas a implementar: valores limite estabelecidos pelo de Decreto-
Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, condicionada aos resultados obtidos na monitorização do 
primeiro ano. Se não tiver sido ultrapassado 80% do valor limite diário (de 40 µg/m3) em 50% do 
período de amostragem, só será necessária uma nova campanha após decorridos 5 anos. Caso os 
valores tenham excedido os 80%, a monitorização deverá ser efetuada anualmente. Algumas das 
medidas a implementar em caso de desvio consistem na limitação e controlo da velocidade de 
circulação dos veículos na área de exploração e reforço do procedimento de aspersão com água.  
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 Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro  

Considera-se que o Projeto irá produzir alterações ao nível do ambiente sonoro na envolvente da 
área de exploração, embora os impactes associados sejam negativos são apenas medianamente 
importantes. Como medidas minimizadoras, a utilização de equipamento que no seu 
funcionamento cumpra as determinações legais de emissão de ruído, a blindagem da britagem e 
a plantação de cortinas arbóreas são medidas de minimização consideradas em projeto. 

Desta forma, é possível organizar estas medidas em vários tipos, em função do objetivo a atingir 
e das suas caraterísticas, respetivamente: 

• Técnicas – Relacionadas com os equipamentos utilizados e/ou com as técnicas utilizadas 
nas operações associadas à laboração da mina (por exemplo, utilização de equipamentos 
que cumpram os requisitos do RGR e da legislação complementar relativa à emissão de 
ruído); 

• Acústicas – Ligadas aos equipamentos acústicos tais como barreiras acústicas (por 
exemplo, cortinas arbóreas, cortinas de aterro, entre outras); 

• Medidas Organizacionais – Relacionadas com a alocação espacial e temporal de meios e 
com a organização espacial da área de intervenção (por exemplo, evitando a 
concentração de operações ruidosas); 

• Medidas Gerais – Associadas à sensibilização e informação dos trabalhadores 
relativamente ao ruído. 

Como principais medidas de minimização entende-se a programação adequada dos trabalhos, o 
cumprimento dos horários estabelecidos no n.º 1 do Regulamento Geral Ruído, o cumprimento 
dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante para cada um dos 
equipamentos mais ruidosos e a insonorização e isolamento adequado das principais fontes de 
emissão de ruído. Na fase de desativação, dever-se-á dar cumprimentos às disposições do Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística e implementar um Plano de Gestão Ambiental. 

No âmbito da minimização dos potenciais impactes sobre o ambiente sonoro, existem ainda 
medidas específicas que podem ser implementadas para minimizar o ruído de determinada 
operação, designadamente das operações de decapagem, da perfuração, da detonação e/ou da 
remoção, da beneficiação e do transporte. Na tabela seguinte apresentam-se as principais 
medidas de minimização do ruído das operações associadas à laboração de minas a céu aberto. 

 

Medidas de Minimização 

Perfuração 

Utilizar equipamentos modernos equipados com silenciadores. 
Usar sistemas hidráulicos de perfuração em detrimento dos sistemas 
pneumáticos. 
Evitar efetuar a operação de perfuração junto de outras operações ruidosas. 
Recorrer a operador de perfuradora com formação adequada e sensibilizado 
para o ruído. 
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Remoção 

Utilizar equipamentos modernos equipados com silenciadores (pás 
carregadoras, escavadoras giratórias e dumpers). 
Gerir a operação de modo a minimizar a concentração de equipamentos no 
local de remoção. 

Britagem e Lavagem 

Blindar as unidades de britagem, de lavagem, entre outras, nomeadamente os 
crivos, as zonas de queda dos materiais e os motores de acionamento dos 
tapetes transportadores ou outros. 
Equipar as zonas de queda dos materiais (tremonhas) com materiais 
absorventes de ruído (telas de borracha). 

Quadro 38 - Medidas de Minimização 
De referir ainda que, as atividades ruidosas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas de 
dias úteis.  

Os equipamentos utilizados deverão ainda possuir indicação, fornecida pelo fabricante ou 
importador, do respetivo nível de potência sonora, devendo fazer cumprir os valores limite 
constantes do Anexo V do Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento 
para Utilização no Exterior (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002).  

No que diz respeito às áreas atravessadas, deverá ser promovida a limitação de velocidade de 
circulação de veículos e equipamentos. 

Após cumprimento dos aspetos mencionados pode verificar-se a necessidade de implementar 
medidas adicionais de redução dos níveis sonoros do ruído para cumprimento do estabelecido 
na Licença Especial de Ruído e/ou no n.º 5 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 76/2002. Nestas 
circunstâncias poderão ser consideradas as seguintes medidas de minimização:  

• Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinados a um determinado 
espaço, será de equacionar a colocação de tapumes; 

• As fontes fixas ou pequenas áreas onde decorram atividades ruidosas, poderão ser 
encapsuladas com a precaução de permitir a ventilação do espaço, ou arrefecimento 
do motor caso se trate de um equipamento, se necessário;  

• Em termos de fontes móveis, como sejam máquinas que se movimentam na área da 
obra, inviabilizado o seu encapsulamento, as medidas de minimização só poderão 
passar pela distribuição adequada e desfasamento destas atividades ao longo do dia 
de forma a reduzir possíveis impactes. Também deverão ser colocados em obra os 
equipamentos móveis estritamente necessários aos trabalhos que estiverem em 
curso; 

• Caso necessário, poderá estabelecer-se diálogo com os moradores ou associações de 
moradores no sentido de os informar da evolução da obra e de verificar as suas 
opiniões e/ou reclamações. 

 
O plano de monitorização da qualidade do ar será implementado na envolvente da área de 
exploração na Fase Inicial do Projeto, junto dos recetores sensíveis mais próximos, sendo 
propostas as seguintes diretrizes para o plano de monitorização.  

Justificação:  
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A implementação do projeto apresenta vários aspetos que poderão determinar a produção de 
níveis elevados de ruído, dos quais são exemplo a britagem ou o transporte do minério, entre 
outros. Por outro lado, a afetação do ambiente sonoro é um aspeto relevante quer para a 
qualidade de vida populações que habitam nas zonas direta e indiretamente afetadas, quer para 
fauna do local.  

Objetivos: 
Constituem objetivos da vertente de ambiente sonoro do Plano de monitorização: 

• Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA; 
• Avaliar a conformidade dos valores determinados com os estabelecidos no Regulamento 

Geral do Ruído), aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, e noutros 
critérios de avaliação; 

• Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas de redução de 
ruído adicionais e identificar essas medidas;  

• Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 
imediatamente após reclamação. Esse local deverá ser incluído no conjunto dos pontos 
a monitorizar.  

Parâmetros a avaliar: 
LAeq em dB (A) e espectro de frequência em terço de oitavas. Deverá ser analisado o 
cumprimento do critério da exposição máximo e o critério de incomodidade.   

Locais de amostragem  
Juntos às habitações mais próximas da área de intervenção correspondentes aos pontos 
identificados como recetores sensíveis. Caso o recetor sensível esteja também sujeito à influência 
sonora significativa de outras fontes, deverá haver um ajuste na localização do ponto de 
monitorização de forma a minimizar aquelas influências. Em todos os locais onde se verifiquem 
reclamações. Para se poder ter uma perspetiva de comparação, os locais de amostragem devem 
coincidir com os locais de medição na campanha anterior ao início dos trabalhos mineiros: 
 

• Torre de Moncorvo, junto a uma habitação que se encontra localizada nas imediações do 
Estádio Municipal/Complexo Desportivo.   

• Carvalhal. Nas imediações de uma habitação localizada no extremo nordeste da 
povoação Bairro da Lage). 

• Bairro das Ferrominas. 
• Felgar, Bairro da Casa do Povo. Extremo sudeste da povoação. 
• Souto da Velha. Próximo a habitação localizada no extremo sudoeste da povoação. 
• Mua Carvalhosa (junto à estrada nacional 220, do lado da Carvalhosa) 

 

Técnicas e métodos de análise: 
Os trabalhos deverão ser efetuados de acordo com o Decreto-Lei nº9/2007 de 17 de janeiro 
(Regulamento Geral do Ruído) e com as especificações constantes das normas NP ISSO 1996-
2011 (partes 1 e 2) e ISSO 9613-2:1996. Deve ainda ter-se em conta a Circular Clientes nº 2/2007 
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do Instituto Português de Acreditação, relativa à representatividade das amostragens de acordo 
com o RGR.  

Na elaboração do relatório de monitorização deve ser consultado o documento “Notas Técnicas 
para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração” publicado em 
novembro de 2009 e disponível no portal da APA.  

Frequência de amostragem: 
O Plano de Monitorização deverá implementado antes do início dos trabalhos e depois ao fim do 
primeiro ano de atividade. Posteriormente, ainda durante a Fase inicial, deverá ser elaborada 
mais uma campanha de obtenção de dados ao fim do 3ª ano de atividade e até ao fim das 
atividades extrativas. Sempre que surjam reclamações, deverá proceder-se à obtenção de níveis 
de ruído no local reclamado e vizinha próxima. 

Duração do programa: 
As medições deverão realizar-se durante o período em que ocorre a exploração.  

Resultados expectáveis e medidas a implementar: 
Se no decorrer da monitorização se verificarem níveis sonoros anómalos, deverá ser analisada a 
sua origem e implementadas medidas de minimização. 
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  Plano de Monitorização das Vibrações  

Considerando que, tal como foi aprovado, o Projeto se desenvolve em duas Fases distintas, e 
considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos de atividade, decorrendo 
numa localização diferente, e até física e visualmente distante (cerca de 4 Km), da localização da 
área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente Projeto de Execução refere-se 
apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), tendo em conta as diferenças 
temporais e físicas com a localização das áreas de exploração seguintes e as diferenças nos 
métodos de extração e beneficiação previstos. A exploração do minério no depósito Eluvial da 
Mua será efetuada apenas com recurso a meios mecânicos e desenvolve-se a céu aberto, de 
acordo com as boas práticas da indústria mineira. O fator determinante dos impactes causados 
pela intensidade das vibrações num projeto mineiro, refere-se sobretudo ao uso de explosivos 
para o desmonte, o que não acontece na Fase Inicial do Projeto, pois apenas será utilizado 
desmonte mecânico. 

Para efeitos de minimização de impactes, a principal medida de consiste em executar, logo no 
início da fase de exploração, uma campanha de medição de vibrações e, caso se verifique 
necessário em função dos resultados obtidos, adequar o tipo de equipamentos e práticas 
mineiras. Para tal recomenda-se:  

• Definir e sinalizar, previamente, os trajetos a utilizar pelos veículos, equipamentos 
móveis e maquinaria, de modo a restringir a sua movimentação às áreas 
estritamente necessárias às atividades de exploração;   

• Efetuar uma manutenção periódica adequada dos equipamentos e viaturas, de modo 
a prevenir o ruído e vibrações excessivas;  

• Limitar a velocidade de circulação das viaturas;  
• Realizar a exploração, à cota mais elevada, durante um período de tempo 

consecutivo reduzido; 
• Limitar a perturbação, não só aos locais indispensáveis, como ao menor período de 

tempo possível;   
• Manter o acesso às zonas de exploração em bom estado de conservação;   
• Evitar a movimentação de cargas na proximidade de recetores sensíveis.  

 

No início da exploração, ou previamente em fase de testes, uma vez realizadas as primeiras pegas 
de fogo, deverá utilizar-se a equação de Johnson para, com base nas leituras dos sismógrafos e 
na medição rigorosa das distâncias, estabelecer as constantes a, b e c que melhor se 
correlacionam com os resultados obtidos.  

A equação que apresente o melhor coeficiente de correlação, desejavelmente próximo de 100%, 
será escolhida como lei de propagação das vibrações característica do local, desde que essas 
constantes estejam de acordo com as ordens de grandeza conhecidas, publicadas na bibliografia 
da especialidade, para a litologia.  
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Em fase de exploração, a monitorização das vibrações induzidas pelos desmontes a realizar nas 
áreas de exploração visa verificar o cumprimento do critério estabelecido na norma NP2074 de 
1993, “Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou 
solicitações similares”, que determina os valores de pico da velocidade vibratória a partir dos 
quais podem ocorrer efeitos nocivos em estruturas civis e, complementarmente, do critério 
estabelecido na norma BS 6472-2:2008, "Guide to evaluation of human exposure to vibration in 
buildings - Part 2: Blast-indiced vibration"..   

Parâmetros a avaliar: 

Valor de pico da velocidade vibratória (mm/s) e frequência (Hz).   

Locais de Amostragem: 

As medições das vibrações resultantes da atividade mineira, devem ser efetuadas na envolvente 
da área de exploração, nas habitações mais próximas, preconizando-se desde já a monitorização 
nos pontos já simulados, de acordo com o faseamento da exploração, ou seja, nos pontos 
próximos da mina que se encontrar em exploração numa dada fase.  

Ponto 
Recetor 

Mina Dmin X Y 

P01 Mua 756 98309.76 171324.82 

P03 Mua 591 97900.37 170762.99 

P04 Mua 1325 100051.36 171471.50 

P05 Mua 1967 101277.84 169635.51 

 Quadro 39 - Locais de Amostragem 

Técnicas e métodos de análise: 

A determinação da velocidade de vibração de pico deve ser efetuada com recurso a um 
equipamento digital do tipo sismógrafo ou analisador de vibrações, equipado com um transdutor, 
do tipo geofone triaxial ou acelerómetro triaxial que permitam a medição segundo três direções 
(radial, transversal e vertical) dos seguintes parâmetros:   

• Velocidade de pico das vibrações segundo as três direções (radial, transversal e vertical) 
– PPV (mm/s); 

• Resultante da velocidade de pico das partículas – RPPV (mm/s); 
• Frequência – f (Hz). 

Estes valores devem ser traduzidos, em cada um dos ensaios, de forma gráfica através de 
software próprio.   

Os resultados obtidos devem ser apresentados de forma direta, permitindo a transferência de 
dados para computador, possibilitando a apresentação gráfica que faculta ainda a observação do 
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comportamento da onda sísmica no tempo, possibilitando uma eventual correção do agente 
perturbador. Devem ser registadas as quantidades de explosivo detonado, o número de furos e 
retardos utilizados e a distância entre o local de detonação e o local de medição.   

Frequência de Amostragem: 
Devem ser realizadas, no mínimo, duas campanhas de medição por ano, no entanto, podem ser 
definidas medições suplementares no caso de ocorrerem situações de incomodidade.   

Duração do programa: 
O programa deve ser mantido durante a fase de exploração.   

Resultados expectáveis e medidas a implementar: 
Conformidade com o disposto na norma NP2074 “Avaliação da influência em construções de 
vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”.   

Causas de provável desvio:   

Ocorrência de uma formação geológica de características não conhecidas.   
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 Plano de Monitorização da Socio Economia 

Da análise dos impactes gerados pelo Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo, ao 
nível do descritor socio economia, constata-se que se trata de um projeto de grande relevância 
para a economia nacional, dado o seu impacto macroeconómico, revelando uma muito 
significativa expressão de âmbito local, regional e nacional. São de esperar, também, significativas 
mudanças positivas na população residente e na correspondente estrutura demográfica, bem 
como na economia e emprego local e regional. Estes impactes são globalmente positivos, 
devendo ser aplicadas ou mantidos procedimentos, dos quais deverá resultar uma potenciação 
desses efeitos positivos: 

• Manutenção da prática de transparência e informação à população, agentes económicos 
e administração local, regional e nacional, da evolução do projeto; 

• Consolidação de um Plano Local para afetação das verbas anuais resultantes da aplicação 
do “Royalty” social de 0,5% do valor da exploração à “boca da mina”; 

• Consolidação do relacionamento e cooperação entre a MTI e as Associações Culturais e 
Desportivas locais, com particular relevância para o Museu do Ferro de Moncorvo e o 
Projeto Arqueológico da Região de Moncorvo PARM; 

• Desenvolvimento do projeto de Recuperação Ambiental e Paisagística e Musealização do 
antigo núcleo mineiro da Carvalhosa, garantindo a recuperação das antigas instalações e 
das infraestruturas mineiras, permitindo a sua visitação pelo público. Integrar-se-á com 
o Museu do Ferro, infraestrutura sob a responsabilidade da Câmara Municipal de 
Moncorvo. Quanto à musealização, pretende-se que seja baseada na manutenção de 
testemunhos construídos, com painéis interpretativos, que permita uma visitação em 
espaço aberto e organizada em circuito e articulada com a renaturalização e recuperação 
paisagística. Pretende-se ainda contribuir para a consolidação do sentimento coletivo 
local “Moncorvo, terra do Ferro”. 

 

Também foram identificados alguns impactes negativos sobre o descritor socio economia, 
incidindo nomeadamente sobre: 

• Atividades Económicas Tradicionais: de acordo com o levantamento cadastral efetuado 
pela MTI, e com a Carta de Uso atual do Solo a área de intervenção na Fase Inicial do 
Projeto, comporta pequenas parcelas de propriedade privada, ocupados 
maioritariamente com matos e floresta de resinosas, pelo que não se prevê um impacte 
na produção agrícola ou pecuária. Deverá ser acautelado o pagamento pelo justo valor 
dos terrenos que vierem a ser afetados. 

• Atividade Turística local e regional: esta referência diz respeito sobretudo ao impacte 
causado sobre a atividade cinegética. A área de intervenção é abrangida pela zona de 
caça municipal de Torre de Moncorvo (ZCM 2751). Esta tipologia de Zona de Caça, 
destina-se sobretudo aos caçadores residentes, não traduzindo um impacte significativo 
na atividade económica turística. Estando a atividade venatória profundamente 
arreigada nas populações do concelho de Torre de Moncorvo, o exercício da atividade 
cinegética, deve merecer uma análise cuidada. Não obstante as potencialidades da 
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região, os efetivos populacionais das espécies cinegéticas nomeadamente das espécies 
sedentárias, são reduzidos, havendo necessidade de implementação de formas de 
maneio de habitat no sentido de potenciar este recurso. Assim, prevê-se uma 
colaboração do projeto no apoio a estas medidas de maneio de habitat, que venham a 
ser desenvolvidas pelas entidades gestoras da ZCM. As áreas afetadas pelo projeto, não 
interferem com os circuitos habituais do Turismo do Douro ou mesmo de Moncorvo, 
estando estes locais ou percursos, salvaguardados de eventuais perturbações que 
pudessem ser geradas pela atividade mineira. 

• Rede Viária local e regional: foram identificados impactes causados sobre a Rede Viária 
local e regional, resultantes da opção de transporte rodoviário da produção para os 
pontos de expedição. Em termos de logística, o Projeto recorre apenas, às infraestruturas 
de transporte já existentes e instaladas, utilizando a capacidade atualmente disponível, 
através de uma solução de transporte multimodal, de acordo com as disponibilidades 
atuais de transporte, declaradas pelos operadores e concessionários, onde o modo 
rodoviário apresenta a maior disponibilidade atual de transporte. Apesar de o aumento 
de tráfego continuar longe de esgotar a capacidade das vias a utilizar, serão adotadas, 
pela MTI, medidas de minimização de impactes, tais como a comparticipação nos custos 
dos trabalhos de reparação, manutenção e qualificação das vias utilizadas, calculada de 
forma proporcional ao aumento do tráfego de pesados gerado. O Projeto apenas prevê 
a ocorrência de tráfego em período Diurno. Utilização sempre que possível de vazios em 
“cargas de retorno”, nos transportes internacionais e de mercadorias e a utilização de 
operadores de transporte de mercadorias locais, sempre que possível. 

O Plano de Monitorização a desenvolver no âmbito das medidas de minimização ou de 
potenciação de impactes gerados pelo Projeto no descritor socio economia, deverá contemplar 
dois objetivos: 

• Acompanhamento da implementação das medidas propostas; 
• Avaliação dos efeitos das medidas implementadas. 

O acompanhamento da implementação das medidas propostas deve estar de acordo com os 
parâmetros estabelecidos na definição das mesmas, acautelando o envolvimento das populações 
através das suas Associações e através do estabelecimento de parcerias para o seu 
desenvolvimento.  

Sempre que se estabelecer uma nova frente de trabalho, com a mudança do local de exploração, 
deve ser feita uma avaliação dos efeitos da implementação das medidas de minimização ou 
compensação referentes e desenvolvidas na fase de trabalhos anterior.  

Em complemento à aplicação das medidas de potenciação, minimização ou de compensação 
atrás expostas, serão ainda implementadas as seguintes iniciativas: 

• Criação de um sistema de atendimento ao público para a receção de reclamações, 
sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto, que estará operacional antes 
do início dos trabalhos de exploração, prevendo-se a disponibilização um livro de 
registo nas Juntas de Freguesia da área de influência do projeto, com o objetivo de 
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facilitar a recolha de eventuais queixas/reclamações, sugestões e/ou pedidos de 
informação pela população, para posterior análise e definição de soluções aos 
problemas apresentados. 

• No âmbito da sua política de Responsabilidade Social, a MTI – Ferro de Moncorvo, 
SA, assumiu o compromisso de dar conta pública, do desenvolvimento dos trabalhos 
de exploração no seu projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo. Assim, 
será dada continuidade ao Plano de Comunicação/Divulgação do projeto à 
população, mantendo a prática anterior de realização de sessões de divulgação do 
decurso dos trabalhos, nos órgãos autárquicos e nas instituições associativas locais , 
com uma periodicidade semestral, dando a conhecer o objetivo, a natureza, a 
localização e as principais ações a realizar num dado período, a respetiva 
calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades. 
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 Plano de Monitorização da Flora e Habitats 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

Para efeitos de avaliação de impactes sobre a Ecologia e a Biodiversidade, e tendo em 
consideração a tipologia de projeto e operações a realizar, foram considerados cinco tipos de 
impactes: 

• Perda de habitats naturais e biótopos; 
• Impactes na Flora; 
• Impactes na Fauna; 
• Impactes em abrigos de quirópteros de importância nacional; 
• Impactes em ambiente aquático ou ripícola. 

 
Foi avaliada a interferência de cada uma das operações e respetivas atividades do projeto que 
previsivelmente resultam em impactes das tipologias consideradas. 

Implementar um plano de monitorização relativo à flora e habitats tem como objetivo confirmar 
os impactes que foram identificados na fase de avaliação. Assim, o plano irá concentrar-se na 
monitorização dos habitats e da flora que serão afetados de forma indireta pelo projeto, 
localizados na envolvência das áreas intervencionadas, e no seguimento do sucesso da 
recuperação paisagística.  

Na área de intervenção e influência do Projeto, foram identificados valores naturais com 
importância ecológica relevante, que serão afetados com impactes significativos resultantes da 
implementação do Projeto. Neste contexto, as medidas apontadas para este fator ambiental 
incluem, para além das medidas gerais do projeto, que visam minimizar impactes negativos 
relativos a mais do que um descritor, medidas específicas direcionadas para os valores ecológicos 
tais como: 

• Promover uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para a não colheita ou 
danificação/abate de espécimes vegetais e animais, e abordar a temática do valor 
ecológico de flora, vegetação, habitats e fauna da zona onde as pedreiras estão inseridas; 

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

• Evitar, sempre que possível, a afetação de núcleos populacionais de Flora RELAPE, 
inventariados e cartografados no primeiro ano de Monitorização, a implementação desta 
medida deverá estar associada ao acompanhamento ambiental; 

• Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em zonas de escavações; 
• Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 

trabalhos e aproveitar o maior número de árvores e arbustos, bem como plantar e/ou 
adensar uma faixa arbórea que funcionará como cortina de retenção de poeiras nos 
limites da exploração, nomeadamente na fronteira com as áreas de floresta e matos. Para 
possíveis plantações devem ser utilizadas espécies autóctones de crescimento rápido. 
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Em alternativa esta barreira poderá ser criada com material artificial que possa depois 
ser retirado;  

• A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos 
e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se sempre que possível a 
sua reutilização; 

• Planear as atividades de desmatação de modo a evitar a sua realização nos períodos mais 
sensíveis para a fauna com elevado valor conservacionista, ou seja, coincidente com a 
época de reprodução da maioria das espécies (entre 15 de março e 30 de junho); 

• 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 exóticas; 

• Incluir no restabelecimento e recuperação paisagística, espécies autóctones, 
identificadas para a área de estudo, em função das características dos habitats a 
recuperar; 

• Realizar campanhas de recolha de material de propagação das espécies RELAPE: Holcus 
annuus subsp. duriensis, e Silene coutinhoi, especialmente a recolha de sementes, que 
devem ser preservadas adequadamente. A conservação e armazenamento de sementes 
ficarão a cargo de um Banco de Sementes; 

• Desenvolver ações de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a garantir que 
são criadas as condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais. Desta 
forma, propõem-se o adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas 
e o adensamento de manchas de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os 
processos de recuperação natural; 

• Assegurar a implementação dos planos de monitorização propostos no presente EIA com 
o objetivo de avaliar a eficácia das medidas propostas. 

 

Estas medidas permitirão reduzir a magnitude dos impactes negativos muito significativos 
referidos anteriormente, uma vez que serão criadas as condições para o restabelecimento e 
manutenção de habitats e populações de espécies com estatuto de conservação. 

No âmbito do EIA e para o descritor ecologia e biodiversidade, identificou-se a necessidade de 
implementar um plano de monitorização para a flora e habitats, com particular incidência na flora 
RELAPE. A implementação deste plano de monitorização deverá ser articulada com os planos de 
monitorização em curso, no âmbito do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor e da Linha 
de muito Alta Tensão Armamar/Lagoaça. 

O Plano de Monitorização da Flora RELAPE terá por objetivo aferir os impactes decorrentes da 
implantação do projeto em estudo sobre os núcleos populacionais ocorrentes nas áreas a afetar 
e na envolvente, através da sua monitorização antes e durante a exploração. 

Das espécies RELAPE identificadas, propõem-se a monitorização de Holcus annuus C.A.Mey. 
subsp. duriensis (P.Silva) Franco & Rocha Afonso e Silene coutinhoi Rothm. & P. Silva cujas 
distribuições conhecidas para o nosso país são as mais restritas e localizadas. 



PROJETO DE EXECUÇÃO DA FASE INICIAL DO PROJETO DE REATIVAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO 

Relatório de Conformidade Ambiental - RECAPE – Volume II – Relatório Base - agosto 2018 

 

                                                                                                    Página 196 de 216 

Cada uma das espécies alvo foram identificadas na área de estudo numa única quadrícula, sendo 
que nenhum dos núcleos populacionais identificados será afetado no presente Projeto. No 
entanto, considera-se essencial obter mais dados sobre estas espécies na área de estudo, através 
da implementação deste plano de monitorização.  

 

OBJETIVOS 

Constituem objetivos do presente plano de monitorização:  

• Inventariar e cartografar as populações das duas espécies alvo; 
• Avaliar o estado de conservação das populações das espécies alvo e caraterizá-las através 

do estabelecimento de parcelas de monitorização;  
• Avaliar as alterações das populações das espécies alvo nas proximidades das áreas 

afetadas pelo projeto e capacidade de recuperação nos locais afetados 
temporariamente; 

• Aferir os impactes decorrentes da implantação do projeto sobre as espécies, analisando 
a sua evolução nas áreas direta ou indiretamente afetadas pelo projeto e em áreas de 
controlo, não afetadas; 

• Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas. 
 

PARÂMETROS A REGISTAR 

Em cada parcela de monitorização deverá proceder-se à recolha de dados relativos aos seguintes 
parâmetros: 

• Número da parcela, data, local e autor; 
• Dimensões da parcela; 
• Registo fotográfico, com indicação da data na foto; 
• Tipo de habitat presente e sua classificação de acordo com o D.L. n.º140/99, de 24 de 

abril, com redação dada pelo D.L. n.º49/2005, Anexo B-I: 
o estratos presentes: arbóreo, arbustivo, herbáceo, liquénico ou briofítico 

terrestre ou epifítico; 
o altura dos estratos presentes; 
o estimativa total de cobertura e estimativa de cobertura por estrato (%); 

 
• Inventário florístico, segundo o método de Braun-Blanquet, que define uma escala de 7 

categorias de abundância/dominância para cada espécie numa dada parcela: 
o R – Indivíduos raros ou isolados; 
o + - indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura; 
o 1 - indivíduos bastante abundantes mas de fraca cobertura; 
o 2 - indivíduos muito abundantes ou cobrindo pelo menos 5% da área mínima; 
o 3 - número qualquer de indivíduos cobrindo 25% a 50% da área mínima; 
o 4 - número qualquer de indivíduos cobrindo 50% a 75% da área mínima; 
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o 5 - número qualquer de indivíduos cobrindo mais de 75% da área mínima. 
 

• Estado de conservação do habitat com identificação de focos de perturbação; 
• Presença e quantificação qualitativa da regeneração natural das espécies caraterizadoras 

do habitat; 
• Estado fenológico das espécies alvo (vegetativo, em floração, em frutificação); 
• Estimativa do número de exemplares. 

 

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Os trabalhos de monitorização devem contemplar a área a afetar pelo projeto e uma área 
envolvente, suficientemente distanciada de forma a não sofrer influência do projeto e, onde 
ocorram núcleos populacionais das espécies alvo. 

Em cada uma destas áreas (intervenção direta e área controlo) deverão ser efetuadas pelo menos 
6 parcelas de monitorização, num total de 12 parcelas por espécie.  

De forma a poderem ser selecionados os locais a amostrar deverá se estabelecida a situação de 
referência (Ano 0) no qual se farão os levantamentos e as prospeções necessárias para a 
inventariação, caracterização e cartografia das populações das espécies alvo. De acordo com as 
localizações apuradas, serão então selecionados os locais de amostragem onde se localizarão as 
parcelas de monitorização. A seleção dos locais de amostragem será também efetuada de 
maneira a que seja possível avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas. 

FREQUÊNCIA DA AMOSTRAGEM 

A monitorização da flora deve abranger as fases do Projeto: fase anterior à exploração e 
exploração.  

Na fase anterior à exploração deve ser estabelecida a situação de referência e na fase de 
exploração deve ser efetuada uma amostragem anual, composta por duas saídas de campo que 
contemplem o período de floração e / ou frutificação das espécies alvo.  

A calendarização da amostragem deverá ser ajustada à programação temporal do Projeto, 
devendo englobar: 

• uma monitorização no ano anterior ao início de cada exploração; 
• Para a exploração da Mua (que terá uma duração de 5 anos), propõem-se uma 

monitorização no terceiro ano da exploração; 
• uma monitorização no último ano da exploração final. 

 

TÉCNICAS E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

Neste ponto serão apresentadas as metodologias que deverão ser utilizadas no âmbito desta 
monitorização ao nível do estabelecimento das parcelas de amostragem e de recolha de dados. 
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A amostragem deverá ser conduzida em parcelas a definir de acordo com os critérios de seleção 
dos locais de amostragem.  

As parcelas poderão ter uma forma circular, com 2 m de raio, e ser marcadas no terreno com 
estaca de madeira localizada no ponto central da parcela. Aquando da marcação das parcelas no 
terreno, a sua localização deverá ser registada com GPS. 

Em cada parcela deverá proceder-se à recolha de dados relativos aos parâmetros estabelecidos 
neste Plano, que deverão ser registados numa ficha de campo a criar para o efeito. 

 

TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados recolhidos no decorrer das amostragens de campo permitirão elaborar uma análise da 
evolução das comunidades florísticas nas áreas afetadas pelo projeto e nas áreas controlo, de 
maneira a avaliar as alterações das populações da espécie alvo, designadamente os impactes 
decorrentes da implantação do projeto e a capacidade de recuperação nos locais afetados 
temporariamente. 

A análise será efetuada com os dados recolhidos nas parcelas de amostragem, e deverá focar na 
evolução temporal das espécies alvo e também da comunidade vegetal em geral, de maneira a 
permitir detetar variações que não o sejam detetáveis apenas pela análise da espécie alvo. A 
análise deverá ser efetuada de maneira a avaliar de que forma a localização espacial (área de 
projeto ou de controlo) e grau de impacte associado se reflete nas alterações observadas.   

Ao nível das espécies-alvo, a análise deverá incidir em indicadores do estado da população como 
a evolução da densidade, do grau de cobertura pela espécie e características importantes para a 
ocorrência dos taxa RELAPE (e.g. espécies associadas, % solo nú) dentro de cada parcela. 

A avaliação qualitativa destes parâmetros deverá ser complementada pela utilização de 
metodologias de análise estatística univariada que permitam avaliar variações temporais e 
espaciais, tais como Análises de Variância de Medidas Repetidas, Modelos Lineares Generalizados 
e Modelos Lineares Generalizados Mistos. 

A análise ao nível da comunidade vegetal deverá ser direcionada para avaliar a evolução e as 
tendências existentes na composição das comunidades no seu todo, incidindo sobre indicadores 
como por exemplo: 

• a riqueza específica;  
• a diversidade (alfa, beta e  gama); 
• a composição especifica; 
• a cobertura total de espécies RELAPE (%);  
• presença de espécies indicadoras;  
• espécies dominantes; 
• a cobertura de vegetação total e por estrato, e de solo nú (%);  
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• a presença de focos de perturbação (e.g. pisoteio, corte, estabelecimento de espécies 
exóticas). 

 

Na avaliação da evolução espácio-temporal das comunidades, deverão ser utilizadas 
metodologias estatísticas univariadas e multivariadas. Metodologias univariadas como Análises 
de Variância de Medidas Repetidas, Modelos Lineares Generalizados e Modelos Lineares 
Generalizados Mistos permitirão analisar a evolução de parâmetros específicos como a riqueza, 
diversidade ou cobertura por espécies RELAPE. A utilização de metodologias multivariadas como 
metodologias de ordenamento e similaridade (e.g. Análises de Componentes Principais, Análise 
Escalonada Multidimensional Não Métrica análise de similaridade baseado no índice de Bray-
Curtis) permitirá avaliar a variação na composição e a estrutura da comunidade no seu todo. A 
utilização de metodologias de análise canónica (Análise de redundância ou Análise Canónica de 
Correspondência) permitirá ainda avaliar o papel de alguns fatores (e.g. localização espacial) nas 
variações observadas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

A análise dos dados recolhidos deverá permitir a avaliação do estado de conservação das 
populações da espécie alvo, o que permitirá aferir os impactes decorrentes da implantação do 
projeto sobre esta espécie, determinar a eficácia das medidas de minimização propostas e a 
necessidade do seu ajuste ou da proposta de novas medidas, caso sejam detetados novos valores 
ou perturbações / alterações não previstas sobre as comunidades. 

Relativamente a cada espécie alvo, alguns indicadores de vulnerabilidade das populações são 
reduções continuadas ou abruptas após anos de estabilidade, no número de indivíduos presentes 
num determinado núcleo, a diminuição da área de habitat favorável ou o aumento de indícios de 
perturbação (e.g. pisoteio, recolha ou herbívora) numa determinada parcela. 

Relativamente aos resultados da análise espacial da cartografia, após a quantificação das áreas 
ganhas ou perdidas pela espécie entre dois períodos consecutivos, deverão ser procuradas as 
causas para as possíveis alterações. Deverá ser avaliado o papel da sucessão ecológica, impactes 
pontuais alheios à exploração do projeto e acessos e identificadas e quantificadas as áreas onde 
as alterações nas populações da espécie RELAPE possam estar relacionadas com impactes diretos 
ou indiretos da construção do projeto. 
 
Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de 
monitorização 

A avaliação dos dados recolhidos deverá permitir determinar a eficácia das medidas de 
minimização propostas. Num cenário de deteção de novos valores ou de perturbações / 
alterações não previstas sobre as espécies alvo, verificar-se-á a necessidade do ajuste das 
medidas de minimização já delineadas, ou mesmo, da proposta de novas medidas caso as 
existentes não permitam uma intervenção adequada. 
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As medidas a adotar poderão passar pela necessidade de ajustes, por exemplo a nível do esforço 
de recuperação paisagística de áreas degradadas. A própria metodologia e esforço de 
amostragem poderão ser ajustados consoante os resultados da monitorização ao longo do tempo 
(e.g. alteração da periodicidade da amostragem ou da dimensão das parcelas). 

Poderão também passar pela proposta de novas medidas de compensação cuja necessidade se 
verifique no decurso da monitorização de modo a assegurar a conservação de valores face a 
impactes não previstos ou subavaliados. 

Todas as alterações que venham a ser propostas deverão ser devidamente justificadas e 
fundamentadas nos resultados obtidos e descritos nos relatórios de monitorização. 

 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização 

A periodicidade dos relatórios deverá refletir a periodicidade da monitorização. Assim, a cada 
ciclo anual corresponderá a entrega de um relatório, no qual, para além dos dados desse ano, 
incluirá a comparação com os dados anteriores, de modo concluir acerca da evolução dos núcleos 
populacionais das espécies alvo na área estudada. 
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 Plano de Monitorização da Comunidade de Morcegos 

CONSIDERAÇÕES GERAIS E OBJETIVOS  

Considerando que, tal como foi aprovado, o Projeto se desenvolve em duas Fases distintas, e 
considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos de atividade, decorrendo 
numa localização diferente, e até física e visualmente distante (cerca de 4 Km), da localização da 
área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente Projeto de Execução refere-se 
apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), tendo em conta as diferenças 
temporais e físicas com a localização das áreas de exploração seguintes e as diferenças nos 
métodos de extração e beneficiação previstos. A exploração do minério no depósito Eluvial da 
Mua será efetuada apenas com recurso a meios mecânicos e desenvolve-se a céu aberto, de 
acordo com as boas práticas da indústria mineira. 

Apesar de na área global de estudo da fauna, estarem presentes 4 abrigos de morcegos de 
importância nacional, a implementação do presente Projeto não irá afetar diretamente nenhum 
destes. No entanto, para o abrigo na Mua - Torre de Moncorvo II, dada a proximidade às áreas 
de intervenção (distância mínima 200 m), prevê-se a ocorrência de impactes indiretos, sobre as 
comunidades que os ocupam.  

O Plano de Monitorização da Comunidade de Morcegos tem por objetivo aferir os impactes 
decorrentes da implantação do Projeto sobre as comunidades de morcegos ocorrentes nas áreas 
a afetar e na envolvente do depósito Eluvial da Mua, através da sua monitorização antes da 
exploração e durante a exploração. Deverá ainda ser objetivo do presente plano de monitorização 
avaliar a eficácia de eventuais medidas de minimização e de compensação que poderão ser 
propostas após a execução do Estudo dirigido à comunidade de morcegos. 

PARÂMETROS A REGISTAR 

No âmbito do estudo dirigido à comunidade de morcegos os parâmetros a registar serão os 
seguintes: 

• Espécies presentes; 
• Frequência de deteção das espécies (número de passagens); 
• Distribuição das espécies; 
• Uso da área (e.g. alimentação, migração,…); 
• Vestígios de ocupação de abrigos; 
• Ocupação de abrigos: ocorrência de reprodução e contagem de indivíduos; 
• Variáveis ambientais associadas à presença das várias espécies (e.g. vento, 

temperatura,…). 

Em cada ponto de deteção acústica deverão ser recolhidos os seguintes parâmetros: 

• Espécies presentes; 
• Número de passagens, “feeding buzzes” e “social calls”; 
• Número de gravações efetuadas; 
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• Condições climatéricas: intensidade do vento, temperatura do ar, nebulosidade 
e precipitação; 

• Biótopos dominantes na área envolvente ao ponto. 

Em cada um dos abrigos monitorizados deverá proceder-se ao registo dos seguintes dados: 

• Indícios de presença de morcegos nos abrigos; 
• Espécies presentes no abrigo; 
• Número de indivíduos no abrigo (total e por espécie); 
• Verificação de reprodução (durante o período reprodutor), por espécie. 

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Avaliação do uso do espaço: 

A área na qual será avaliado o uso do espaço será a área utilizada no EIA para o estudo da fauna 
(envolvente de cerca de 5km às áreas a explorar). 

Os pontos de amostragem devem distribuir-se por toda a área a amostrar, estratificados pelos 
diferentes biótopos presentes tendo em conta a sua representatividade na área de estudo. Os 
pontos de amostragem deverão estar separados entre si, no mínimo, 250m de forma a evitar 
pseudorreplicação. Tanto quanto possível os pontos a amostrar deverão coincidir com os pontos 
amostrados aquando do estudo dirigido para a comunidade de morcegos. 

A amostragem deverá decorrer durante o período de maior atividade dos morcegos, entre março 
e outubro, devendo ter uma periodicidade mensal. A monitorização deverá decorrer durante 1 
ciclo anual completo na fase prévia à exploração e nos primeiros 3 anos da fase de exploração, 
devendo a periodicidade nos anos seguintes passar a ser de 5 em 5 anos, até ao final da 
exploração.  

Monitorização de abrigos: 

Os locais a amostrar deverão ser aqueles cuja ocupação foi confirmada aquando do estudo 
dirigido para a comunidade de morcegos. 

A monitorização dos morcegos nos abrigos Monte da Mua e Ferrominas deve incluir a marcação 
de um número significativo destes com transponders e/ou anilhas, de modo a que possam ser 
detetados movimentos entre abrigos que possam resultar dos impactos do projeto.  

Face à sensibilidade das espécies envolvidas, à importância e complexidade dos abrigos e ao risco 
que envolve as intervenções preconizadas, a equipa de monitorização terá de incluir pessoal 
experiente na identificação de morcegos e credenciado para manuseio e marcação de morcegos, 
assim como deve ter experiência na entrada em abrigos cavernícolas. Assim, deve ser submetido 
para aprovação pelo ICNF o elenco da equipa e respetiva descrição da experiência de cada 
membro nesta temática.  

Por questões de segurança, deve ser equacionada a realização de amostragens próximas aos 
locais de exploração em dias sem atividade extrativa.  
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Todos os locais a monitorizar deverão ser visitados durante o mês de maio, avaliando-se assim a 
possibilidade da presença de criação de Myotis myotis. Entre meados de junho e meados de julho 
todos os abrigos deverão ser de novo visitados de forma a avaliar a possibilidade de criação de 
outras espécies de morcegos. Por fim, os abrigos deverão ainda ser visitados entre meados de 
dezembro ao final de fevereiro a fim de aferir a presença de espécies em hibernação (ICNB, 2008). 
A monitorização deverá decorrer durante 1 ciclo anual completo na fase prévia à exploração e 
nos primeiros 3 anos da fase de exploração, devendo a periodicidade nos anos seguintes passar 
a ser de 5 em 5 anos, até ao final da exploração.  

MATERIAL E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

Avaliação do uso do espaço: 

Os pontos de amostragem deverão ter uma duração de 10 minutos. A deteção de morcegos 
deverá ser feita com recurso a detetor de ultrassons (e.g. Pettersson Elektronik D240X), com 
capacidade de deteção de uma gama de frequências entre os 10 e os 120 kHz, e um gravador 
áudio para gravar as vocalizações dos morcegos. Para a gravação das vocalizações será utilizado 
o parâmetro 1,7 segundos, de forma a que cada uma das gravações registadas no gravador 
externo tenham 17 segundos, a uma taxa de amostragem de 44 kHz. 

Os pontos de escuta deverão ser efetuados entre o período de meia hora após o pôr-do-sol e até 
3 a 4 horas depois do mesmo. As amostragens deverão ser realizadas em noites sem precipitação, 
trovoadas ou nevoeiro, e preferencialmente os ventos deverão ser abaixo dos 5m/s e a 
temperatura acima dos 8ºC. 

Equipamento necessário: GPS, detetor de ultrassons, gravador áudio, auscultadores, 
anemómetro, frontal, fichas de campo, lápis. 

Monitorização de abrigos: 

Sempre que possível o interior de cada uma das estruturas identificadas aquando do estudo 
dirigido à comunidade de morcegos deverá ser visitado e procurados vestígios de presença de 
morcegos (e.g. guano, cadáveres,…) ou os próprios morcegos. No caso de estruturas como minas 
os técnicos deverão estar equipados com capacetes, luz frontal adequada e botas de borracha, 
deverão percorrer as galerias da mina até tal ser possível e seguro e deverão fazer um pequeno 
croqui das galerias de forma a facilitar a indicação da área prospetada e dos locais com indícios 
de presença de morcegos.  

No caso de abrigos onde a entrada não seja possível (e.g. fendas na rocha) ou em que a entrada 
não seja segura (e.g. galerias em colapso) a monitorização do abrigo deverá ser efetuada com 
recurso a deteção acústica. Neste caso, a deteção deverá ser realizada entre meia hora antes do 
pôr-do-sol e meia hora após o pôr-do-sol, o mais próximo possível da potencial entrada do abrigo. 
Sempre que possível os indivíduos observados a abandonar o abrigo devem ser contados. 

Para além dos abrigos referidos anteriormente a equipa de prospeção de abrigos deverá estar 
atenta à presença de árvores de grande porte com buracos ou árvores a descascar (e.g. 
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sobreiros). Estas árvores deverão também ser monitorizadas com recurso a endoscópio de forma 
a avaliar a potencial presença de indivíduos no seu interior.  

Equipamento necessário: GPS, máquina fotográfica, frontal, capacete, botas de borracha, detetor 
de ultrassons, gravador áudio, auscultadores, endoscópio, portátil/tablet, fichas de campo, lápis. 

MÉTODOS DE TRATAMENTO DE DADOS 

Análises de ultrassons: 

As vocalizações serão analisadas com recurso a um software apropriado para o efeito (e.g. 
BatSoundPro, Audacity 2.0.0). A identificação das vocalizações de morcegos deverá considerar os 
parâmetros diagnosticantes (e.g. frequência de máxima energia, forma, duração, frequência 
máxima e mínima,…). O software torna possível visualizar e analisar as características do pulso e 
a transformação do algoritmo usado para obter o espetro de frequências. Permite ainda medir 
as características temporais do pulso através de oscilogramas.   

Sempre que possível as vocalizações deverão ser identificadas à espécie, quando tal não for 
possível a identificação deverá ser ao grupo de espécies indicados como possíveis de emitir tal 
vocalização. Aquando da análise das vocalizações é possível ainda compreender comportamentos 
consoante os diferentes tipos de pulso, tal como pulsos de navegação, vocalizações sociais 
(“social calls”) ou vocalizações de alimentação (“feeding buzz”). 

Avaliação do uso do espaço: 

Relativamente à amostragem acústica para avaliação do uso do espaço deverá ser calculado e 
mapeado para cada ponto de amostragem: a riqueza específica e a atividade (número de 
passagens). Deverá ainda ser analisado o uso dos diferentes biótopos no geral e por cada espécie, 
a relação entre a atividade (e/ou riqueza) e variáveis climatéricas e a relação entre atividade (e/ou 
riqueza). 

Monitorização de abrigos: 

Para cada um dos abrigos ocupados deverá ainda ser obtida a riqueza específica, abundância por 
espécie, uso sazonal do abrigo e ocorrência de criação.  

Critérios de avaliação dos dados: 

A análise dos dados recolhidos deverá permitir a avaliação do estado de conservação das 
comunidades de morcegos ao longo do desenvolvimento do projeto e aferir os impactes 
decorrentes da sua implantação. Os dados deverão ser alvo de análise estatística e comparação 
cumulativa a cada ano de amostragem, de modo a evidenciar as tendências existentes, quanto à 
sua distribuição e uso do território. 

Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de 
monitorização: 
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Em função do estado e da evolução das populações de morcegos e dependendo do grau das 
alterações verificadas poderá verificar-se a necessidade de equacionar medidas de minimização 
ou de compensação adicionais. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização: 

A periodicidade dos relatórios deverá refletir a periodicidade da monitorização. Assim, a cada 
ciclo anual corresponderá a entrega de um relatório, no qual, para além dos dados desse ano, 
será realizada uma breve comparação com os dados anteriores, de modo a acompanhar o evoluir 
das comunidades de morcegos na envolvente ao projeto. 
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 Plano de monitorização da estabilidade dos abrigos de morcegos 

Tal como foi aprovado, o Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo, desenvolve-se 
em duas Fases distintas. Considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos 
de atividade, e decorre numa localização física e visualmente distante (cerca de 4 Km), da 
localização da área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente Projeto de 
Execução refere-se apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), tendo em 
conta as diferenças temporais e físicas com a localização das áreas de exploração seguintes e as 
diferenças nos métodos de extração e beneficiação previstos. A exploração do minério no 
depósito Eluvial da Mua será efetuada apenas com recurso a meios mecânicos e desenvolve-se a 
céu aberto, de acordo com as boas práticas da indústria mineira. 

Apesar de na área global de estudo da fauna, estarem presentes 4 abrigos de morcegos de 
importância nacional, a implementação do presente Projeto não irá afetar diretamente nenhum 
destes. No entanto, para o abrigo na Mua - Torre de Moncorvo II, dada a proximidade às áreas 
de intervenção (distância mínima de 200 m até à vedação e de 350 m até ao caminho de serviço), 
prevê-se que possam ocorrer impactes indiretos, sobre as comunidades que os ocupam.  

Assim, o Plano de monitorização da estabilidade dos abrigos de morcegos tem por objetivo 
determinar a afetação destes pelos trabalhos de exploração e refere-se aos 4 abrigos situados 
num raio de : Mua – 200m, Ferrominas – 1.920m, Cotovia – 4.570m e Facho – 7.750m. Para a 
realização desta monitorização serão instaladas câmaras de vídeo com sensibilidade a 
infravermelhos, complementadas com luzes deste espectro, nas galerias destes abrigos em 
número e local a definir e a aprovar pelo ICNF.  

Na Mua, as câmaras devem ser colocadas pelo menos 2 meses antes do início da exploração e 
devem estar preparadas para gravar 4 períodos aleatórios de 5 minutos seguidos durante o 
horário diário de trabalho, em simultâneo em vários locais. A análise das gravações deve ser 
entregue semanalmente ao ICNF no 1º mês de exploração, após o qual se decidirão eventuais 
alterações metodológicas a introduzir, prazos de entrega e eventuais medidas de minimização 
adicionais, em função dos resultados. As câmaras devem permanecer ativas pelo menos até 2 
anos após o início da exploração da 1ª corta localizada a sul da serra do Reboredo, sendo depois 
avaliada a sua continuidade.  
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 Plano de Monitorização do Lobo 

CONSIDERAÇÕES GERAIS E OBJETIVOS  

Tal como foi aprovado, o Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo, desenvolve-se 
em duas Fases distintas. Considerando que a Fase Inicial corresponde aos cinco primeiros anos 
de atividade, e decorre numa localização física e visualmente distante (cerca de 4 Km), da 
localização da área de exploração seguinte, no depósito da Pedrada, o presente Projeto de 
Execução refere-se apenas a esta Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 a 5), tendo em 
conta as diferenças temporais e físicas com a localização das áreas de exploração seguintes e as 
diferenças nos métodos de extração e beneficiação previstos. A exploração do minério no 
depósito Eluvial da Mua será efetuada apenas com recurso a meios mecânicos e desenvolve-se a 
céu aberto, de acordo com as boas práticas da indústria mineira, tendo sido reduzido o seu 
volume máximo previsto de exploração anual em relação ao estimado no EIA. 

De acordo com o estabelecido na DIA, deverá ser estabelecido um Plano de monitorização do 
Lobo na área envolvente ao Projeto. Para tal foi estabelecido em 2014, um protocolo com o 
Grupo Lobo, que se anexa (Volume III – Anexos, anexo 20).  

O objetivo geral deste plano de monitorização é caracterizar a presença de lobo-ibérico no 
concelho de Torre de Moncorvo, nomeadamente nas proximidades das Minas de Ferro de 
Moncorvo. Visto que este concelho representa o limite sul da distribuição do lobo a norte 
do rio Douro e que a viabilidade das alcateias está diretamente dependente da  presença e 
evolução dos grupos vizinhos, pretende-se expandir a prospeção para os concelhos 
adjacentes de Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro e Alfândega da Fé, de forma a ter uma visão 
integrada da dinâmica da espécie ao nível regional.  

Mais concretamente pretende-se conhecer o efetivo populacional da espécie e a sua 
dinâmica espacial, avaliar eventuais impactes da exploração mineira na população lupina e 
nas suas presas silvestres e determinar os principais corredores ecológicos na região, 
identificando ações que os possam manter e melhorar.  

PARÂMETROS A REGISTAR 

De forma a cumprir os objetivos propostos, o trabalho de campo incidirá sobre diversos 
parâmetros ecológicos do lobo, os quais serão comparados ao longo do tempo para avaliação de 
eventuais alterações estatisticamente significativas. Os parâmetros a registar serão os seguintes: 

• Distribuição (presença/ausência); 
• Uso do espaço; 
• Número e localização de alcateias; 
• Localização de áreas de reprodução; 
• Sucesso reprodutor; 
• Número mínimo de indivíduos; 
• Filogenia. 
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Pretende-se igualmente avaliar os seguintes parâmetros para as espécies-presa do lobo: 

• Distribuição (presença/ausência); 
• Uso do espaço. 

 

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Tendo em conta a grande mobilidade do lobo e as dimensões médias dos seus territórios em 
Portugal (100 a 300 km2), a área de estudo englobará uma superfície total de cerca de 1860 km2, 
abrangendo a totalidade dos concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e 
Freixo de Espada à Cinta.  

 

Figura 30 - Área de estudo definida para a presente monitorização 

Os trabalhos serão desenvolvidos durante 3 anos consecutivos a iniciar antes da implementação 
do projeto e depois, durante o período de exploração, a monitorização de 1 ano a cada 5 anos 
até ao fim de vida do projeto. 

MATERIAL E MÉTODOS  

A observação de um lobo na natureza é um evento raro, derivada do facto de se tratar uma 
espécie que ocorre em baixas densidades e que possui um comportamento esquivo. Por este 
motivo, torna-se muito difícil estimar o número exato de lobos que existem numa determinada 
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área, sendo necessária a utilização de métodos de deteção indireta que permitam uma 
aproximação à sua área de distribuição e aos valores dos parâmetros ecológicos a estudar.  

A identificação de unidades reprodutoras tem sido aceite como a forma mais razoável de se obter 
uma estimativa mínima robusta do efetivo de uma população de grandes carnívoros (Linnell et 
al., 1998; Llaneza & Blanco, 2001), tendo sido igualmente o método utilizado durante o último 
censo nacional de lobo (Pimenta et al., 2005). No caso deste predador, esta metodologia é 
facilitada pela existência de um período de dependência das crias, entre maio e outubro, durante 
o qual os movimentos dos indivíduos de uma alcateia estão condicionados pelo local de 
reprodução.  

A individualização de uma alcateia implica o uso de diversas metodologias de campo: inicialmente 
a prospeção de indícios de presença da espécie (dejetos, rastos, prejuízos no gado, informações) 
e mais tarde, se possível, métodos de contacto direto (visual e/ou auditivo). A procura ativa de 
unidades reprodutoras dentro da área de estudo e as metodologias empregues na sua pesquisa 
permitem, como consequência, avaliar o uso que a espécie faz do território em análise e com isso 
inferir afetações ou impactes decorrentes da existência de fontes de perturbação nessa área.  

Prospeção de indícios: 

O método mais utilizado em estudos ecológicos de lobo é a prospeção de indícios de presença 
(nomeadamente dejetos) e a sua quantificação através de um Índice Quilométrico de Abundância 
(I.Q.A.), determinado número indícios encontrados quilómetro prospetado (indícios/km). A 
localização dos indícios de presença permite determinar a distribuição da espécie (através da sua 
presença/ausência) e simultaneamente a sua quantificação permite confirmar a presença de 
alcateias e localizar zonas de maior intensidade de utilização por parte dos lobos (Llaneza et al. 
1998, Roque et al. 2001, Mech & Boitani, 2003).  

Esta metodologia será empregue em toda a área de estudo, com especial enfoque nas zonas de 
presença histórica de alcateias ou em áreas de habitat propício à presença da espécie. A 
metodologia implica a realização de percursos de amostragem em estradões de terra batida, 
realizados maioritariamente num veículo todo-o-terreno, a velocidades nunca superior a 10km/h, 
parando em todos os cruzamentos para prospeção a pé em todas as direções. Todos os dejetos 
potencialmente pertencente lobo serão registados, georreferenciados e recolhidos para 
posteriores análises. 

Análises genéticas: 

Nos últimos anos, o uso de análises genéticas tem-se mostrado vital na  correta identificação 
dos dejetos recolhidos no terreno em diversos programas de monitorização de lobo, bem como 
no mapeamento de relações de parentesco entre animais de uma mesma população. Estas 
análises são indispensáveis em zonas onde o lobo ocorre em baixas densidades (como é o caso 
do sul do distrito de Bragança) de forma a validar o trabalho de recolha no terreno. Todos os 
dejetos recolhidos mensalmente nos percursos de amostragem realizados serão enviados para 
uma equipa especializada do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) onde 
serão devidamente analisados. 
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Armadilhagem fotográfica: 

Com a evolução tecnológica das câmaras fotográficas com sensores de movimento, e 
consequente baixa de preço, a armadilhagem fotográfica tornou-se numa das metodologias mais 
atrativas para o estudo de predadores. No caso do lobo, tem vindo a ser adotada em Portugal 
nos últimos anos com bons resultados. Para o presente estudo estarão disponíveis 20 câmaras 
Bushnell Trophy Cam HD, com flash de infravermelhos e velocidade de disparo de 0,66 segundos. 
Estas serão utilizadas trimestralmente na região mais próxima às minas em estudo, abrangendo 
o território da alcateia de Souto da Velha, e nos restantes meses serão utilizadas noutras zonas 
da área de estudo sempre que tal for necessário e se ache apropriado o seu uso. As máquinas 
fotográficas estarão ativas durante 30 dias consecutivos e os locais da sua colocação serão 
definidos inicialmente num Sistema de Informação Geográfica (SIG) com a única restrição de 
terem de estar separadas no mínimo 1km. Porém, as localizações serão aferidas posteriormente 
no terreno, tendo em conta os habitats existentes e a salvaguarda do material, muito propenso 
a furtos. Esta mesma metodologia permitirá registar a presença e uso do espaço por parte de 
outros mamíferos existentes, nomeadamente presas silvestres do lobo, como o corço (Capreolus 
capreolus) e o javali (Sus scrofa). 

Informação complementar: 

De forma a complementar a informação obtida, serão realizados inquéritos orais junto a 
habitantes locais que utilizem as regiões serranas (sobretudo pastores e caçadores) visando a 
obtenção de informações adicionais sobre avistamento de lobos vivos (adultos e crias) e lobos 
mortos. Serão ainda recolhidos, junto do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF), os dados relativos aos prejuízos no gado comunicados para a região, os quais serão 
mapeados sempre que os registos possuam as coordenadas do evento. 

Telemetria: 

A telemetria é uma das metodologias que maior informação nos traz sobre a ecologia de uma 
espécie, pois permite-nos acompanhar (quase em tempo real) movimentações na paisagem. O 
uso da telemetria no estudo de animais selvagens implica a captura e imobilização dos animais, 
e a colocação de um dispositivo emissor no individuo em estudo. Atualmente, e em estudos de 
grandes carnívoros, utilizam-se sobretudo coleiras com equipamento GPS/GSM, que registam, 
em momentos predeterminados, coordenadas de localização dos animais (através de GPS) e 
enviam essas coordenadas para os investigadores a partir de mensagens de telemóvel (GSM). Isto 
possibilita que apenas durante o período de captura exista um contacto direto com a espécie, e 
a partir daí, toda a informação vai chegando regularmente à posse do investigador sem 
perturbação do individuo. Para além das coordenadas geográficas dos locais por onde os animais 
se vão movimentando, os colares emissores possuem sensores de temperatura, atividade, 
mortalidade, e um mecanismo de drop-off, que permite a abertura da coleira e a sua recuperação 
quando for necessário.  

Pretende-se capturar 6 lobos na área de estudo, em 3 dos 5 primeiros anos do projeto (2º, 3º e 
4º) e com isso acumular informação diversa, nomeadamente tamanhos e configurações de áreas 
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vitais (territórios), uso do espaço, habitats e corredores preferenciais, e movimentos de 
dispersão. A conjugação destes dados com a localização das minas em análise ajudará na análise 
a eventuais impactes desta atividade na população lupina mais próxima. 

Estações de escuta: 

Tendo em conta a distribuição espacial  dos dados e informações obtidos, serão realizadas 
estações de escuta, entre julho e outubro (com maior incidência em agosto e setembro) para 
tentar confirmar a reprodução nas alcateias presentes. As estações de escuta consistem em 2 a 
3 sequências de uivos simulados, separados por 2 a 5 minutos, e compostas por 3 a 6 uivos 
consecutivos cada. Serão realizadas de preferência no início da noite, 1 a 2 horas após o pôr-do-
sol, perto dos locais onde se supõe que os lobos possam estar a criar. 

Modelação ecológica: 

Usando os dados que serão recolhidos durante o estudo e as potencialidades dos Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) e de deteção remota, será possível produzir modelos ecológicos que 
mapeiem as áreas de maior e menor qualidade para o lobo no interior da área de estudo, bem 
como os principais corredores ecológicos entre as alcateias existentes ou em direção a sul do rio 
Douro ou à fronteira espanhola. Com estas áreas definidas, será possível identificar pontos 
críticos na área de estudo e delinear medidas que visem o melhoramento das condições 
existentes.  

Pretende-se igualmente criar modelos semelhantes para as presas silvestres do lobo 
(nomeadamente corço e javali) de modo a identificar eventuais medidas melhoramento de 
habitat que possam ser realizadas por entidades gestoras de caça, e com isso beneficiar tanto os 
seus associados como o lobo. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

A análise dos dados recolhidos deverá permitir a avaliação do estado de conservação do lobo ao 
longo do desenvolvimento do projeto e aferir os impactes decorrentes da sua implantação. Os 
dados deverão ser alvo de análise estatística e comparação cumulativa a cada ano de 
amostragem, de modo a evidenciar as tendências existentes, quanto à sua distribuição e uso do 
território. 

Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de 
monitorização 

Em função do estado e da evolução do lobo e dependendo do grau das alterações verificadas 
poderá verificar-se a necessidade de equacionar medidas de minimização ou de compensação 
adicionais. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização 
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A periodicidade dos relatórios deverá refletir a periodicidade da monitorização. Assim, a cada 
ciclo anual corresponderá a entrega de um relatório, no qual, para além dos dados desse ano, 
será realizada uma breve comparação com os dados anteriores, de modo a acompanhar o evoluir 
da presença da população lupina na envolvente do projeto. 
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 Plano de monitorização da mortalidade da fauna  

O presente Projeto de Execução refere-se apenas à Fase Inicial (Depósito Eluvial da Mua, anos 1 
a 5), devendo ser tidas em conta as diferenças temporais e físicas com a localização das áreas de 
exploração seguintes e as diferenças nos métodos de extração e beneficiação previstos. A 
exploração do minério no depósito Eluvial da Mua será efetuada apenas com recurso a meios 
mecânicos e desenvolve-se a céu aberto, de acordo com as boas práticas da indústria mineira, 
tendo sido reduzido o seu volume máximo previsto de exploração anual em relação ao estimado 
no EIA, o que implica uma óbvia redução da indução do tráfego previsto. Refira-se ainda que a 
quantificação dos veículos a circular em função do projeto, foi calculada de acordo com uma 
previsão de produção máxima anual. De acordo com essa previsão, o desenvolvimento do projeto 
poderá gerar, no máximo, um aumento do tráfego médio diário de pesados, em cerca de 30% e 
que esse movimento apenas decorre em dias úteis e em período diurno (270 dias /ano). 

O plano de monitorização da mortalidade da fauna nas estradas tem por objetivo determinar 
mortalidade por atropelamento provocada pelo tráfego derivado do projeto.  

As estradas a serem amostradas incluem o traçado percorrido pelas viaturas até ao Pocinho e até 
à entrada no IP2 na Junqueira, assim como estradas semelhantes, próximas e com um nível de 
tráfego semelhante ao atual (pré-projecto) para servirem de controlo.  

Por questões de segurança, será equacionada a realização de amostragens a pé, por carro ou 
outro veículo, assim como a realização de amostragens diurnas ou noturnas. A amostragem deve 
incluir vários troços percorridos nos dois lados da estrada, contabilizando e identificando todos 
os animais mortos encontrados.  

O número e localização dos troços a amostrar foram definidos tendo a representatividade e 
significância dos troços amostrados, os habitats circundantes à estrada, devendo as áreas 
urbanas serem excluídas da amostragem, e eventuais pontos negros existentes. 

• Estrada Municipal 613 entre o cruzamento para a pedreira e o limite do Carvalhal – 
2.100m; 

• Estrada Nacional 220 entre Convento do Larinho e o limite urbano de Moncorvo – 
2.200m; 

• Estrada Nacional 220 entre o limite urbano de Moncorvo e o cruzamento com o IP2 
– 4.300m; 

• Estrada Municipal 220 entre a curva da Ribeira da salgada e o cruzamento da 
romanzeira - 2 km; 

Os restantes troços de estradas a utilizar já são objeto de Planos de monitorização de mortalidade 
de fauna em resultado de outros EIAs. 

A amostragem deve ser quinzenal, realizada a horas semelhantes para cada troço.  

Deve ser completado um ciclo anual de amostragens previamente ao início da exploração do 
eluvial da Mua e a amostragem deve manter-se todos os anos até 2 anos após a recuperação do 
eluvial da Mua. Ao fim deste tempo, o troço entre a pedreira e a EN 220 deve deixar de ser 
amostrado.  
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Na área onde serão implementados estes planos de monitorização já existem planos de 
monitorização implementados por outros promotores, no âmbito de outros projetos, tais como 
o Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (EDP) e o IP2 (Ascendi). Interessa por isso, que 
haja integração entre os vários planos para que não ocorra perturbação acrescida da fauna ou 
interferências na recolha de dados. Assim, o promotor deve contactar estas empresas no sentido 
de discutir formas de integração dos planos de monitorização, através da compatibilização das 
amostragens e partilha de dados. 
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8 LACUNAS DE CONHECIMENTO  

O detalhe do projeto de execução, sobretudo a nível das peças desenhadas, bem como a 
completa caracterização efetuada ao ambiente envolvente em fase de EIA e as atualizações 
levadas a curso no desenvolvimento do presente RECAPE permitem afirmar que a informação 
disponível nos diversos domínios é suficiente para desenvolver a análise relativa à conformidade 
do Projeto de Execução com a DIA, não se identificando incertezas que possam pôr em causa as 
avaliações e conclusões do RECAPE. 
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9 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO PROJETO DE 
EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Face ao exposto nos diversos capítulos do presente Relatório Base, considera-se que há condições 
para garantir o cumprimento das medidas da DIA, quer no que respeita às medidas que foram 
incorporadas no Projeto de Execução da Fase Inicial, tendo o RECAPE mostrado evidências dessa 
incorporação, quer pela demonstração de que o cumprimento das medidas propostas para 
implementação na fase prévia à obra, na fase de construção e na fase de exploração está 
assegurado.   

Relativamente à reavaliação de impactes causada pelas alterações do Projeto de Execução da 
Fase inicial do projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo face ao Estudo Prévio 
avaliado no EIA considera-se que os impactes identificados e avaliados no âmbito do presente 
RECAPE são pouco significativos, não impedindo, por isso, manter a conclusão já apresentada no 
EIA de que o Projeto garante a proteção das diversas vertentes ambientais, quer optando, desde 
logo, por medidas preventivas, quer implementando medidas mitigadoras dos impactes 
negativos ou medidas potenciadoras dos impactes positivos. 


