MINISTÉRIO DO
O AMBIENTE E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓRIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente

DECL
LARAÇÃO DE IMPAC
CTE AMBIENTAL
Designação
o do Projecto:
Tipologia de
e Projecto:
Localização
o:
Proponente
e:
Entidade lic
cenciadora:
Autoridade de AIA:

Identificação
o
Projeccto de Explora
ação na Conce
essão de Qua
artzo, Feldspato e Caulino “Portela da
Várzea”
Fase
e em que se encontra
e
Anexxo II - ponto 2,, a)
Projecto de Execução
o Projecto
o:
Freguessia de Sobral, concelho de Mortágua,
M
disttrito de Viseu
Motaminera
al – Minerais Industriais,
I
S.A
A.
D
Direcção
Gera
al de Energia e Geologia (DG
GEG)
Data: 1
15 de Dezemb
bro de 2010
Ag
gência Portuguesa do Ambiente (APA)

Declaração
o de Impacte Ambiental
A
(D
DIA) Favoráve
el Condiciona
ada

De
ecisão:

1. O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística deve
e ser aplicado na íntegra,
gara
antindo a requ
ualificação ambiental em sim
multâneo com
m o avanço da lavra e que
no fiinal da lavra a área interve
encionada seja
a reconvertida
a para uso flo
orestal. Este
plano deve consid
derar a utilização de outrass espécies na reflorestação
o, para além
p
bravo, constantes no
n Plano Regio
onal de Orden
namento Flore
estal de Dão
do pinheiro
e La
afões (PROF-D
DL).
2. Apre
esentação, em
m sede de licenciamento, de
d um progra
ama de monitorização da
eficá
ácia da execuçção das medid
das de recupe
eração paisag
gística, o qual deve prever
uma
a avaliação pe
eriódica da ev
volução da refflorestação. Esste programa deve ainda
perm
mitir avaliar a eventual nec
cessidade de estabelecer m
medidas de minimização
m
adicionais em função dos resulttados obtidos.
3. Qua
alquer interve
enção no caminho de accesso ao esstabelecimento industrial
(man
nutenção, ala
argamento, pavimentação,
p
drenagem, entre outras) deve ser
prevviamente valid
dada pela REN-Gasodutos,, de forma a garantir as co
ondições de
segu
urança e operracionalidade do gasoduto de 1.º escalão
o Coimbra/Vis
seu (Lote 6)
da Rede
R
Nacionall de Transportte de Gás Nattural (RNTGN)).

Condic
cionantes:

4. Estu
udar, conjunta
amente com a Câmara Mun
nicipal de Morrtágua, a poss
sibilidade de
criaçção de caminh
hos alternativo
os para o esccoamento doss produtos da exploração,
de modo
m
a minim
mizar os impactes negativvos sobre o ttráfego e as populações
locais. Os resulttados do estudo, bem como
c
as alte
ernativas iden
ntificadas e
ados junto da Autoridade de
e AIA para aprovação.
avaliadas, devem ser apresenta
as medidas de minimizaçção, bem co
omo dos pro
ogramas de
5. Concretização da
nitorização a desenvolver
d
de
e acordo com
m as directrizess constantes na presente
mon
DIA..
6. A presente
p
DIA não prejudica a necesssária obtençã
ão de quaisq
quer outros
pare
eceres, autorizzações e/ou licenças prevvistos no qua
adro legislativo
o em vigor,
como sejam as entidades com
m competênccias específiccas nas áreas
s sujeitas a
cond
dicionantes e servidões.
O
Outras
condiç
ções para lice
enciamento ou
o autorização do projecto
o:
Medida
as de minimiz
zação:
1.

Incllusão no Cade
erno de Encarrgos das mediidas de minimização especííficas para a fa
ase de exploração.

2.

Exe
ecutar as seg
guintes medid
das constante
es na Lista de Medidas de Minimizaçção Gerais da
d Fase de
Con
nstrução, disp
ponível no sítio
o de Internet da Agência Portuguesa
P
do
o Ambiente: 1,, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 24, 28,
30, 31, 32, 33, 47
7.

Fase prévia
a à exploraçã
ão
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3.

Pro
oceder ao plan
neamento da lavra no sentid
do de garantir a recuperaçã
ão da área morfologicamentte afectada.

4.

Pro
oceder à decapagem da terrra viva (armazenamento em
m pargas) e à identificação
o dos locais de
e deposição
e re
espectivos perrcursos entre estas e as áre
eas de depósito final.

5.

Cria
ar um talude de
d terras vege
etais (com corrtina arbórea de
d crescimentto rápido) por todo o períme
etro da área
de escavação,
e
de
e modo a cria
ar uma barreira
a visual à esc
cavação e uma
a barreira físicca de protecçã
ão ao bordo
sup
perior da corta
a a céu-aberto, podendo num
ma fase inicial ser utilizado material artificcial para o efe
eito.

Fase de exp
ploração
6.

Pro
omover a revitalização dass áreas intervvencionadas no
n mais curto
o espaço de tempo possív
vel, e ainda
prevver após o ab
bandono de uma
u
bancada (ou piso) a sua modelação
o, utilizando p
para o efeito os
o materiais
esté
éreis provenie
entes da exploração e as terras
t
removidas durante as
a acções pre
eparatórias, bem
b
como a
reve
egetação doss locais intervvencionados. O balanço de
d terras entrre as operaçõ
ões de explo
oração e de
recu
uperação não
o deve obrigar a intervençõe
es fora das áre
eas alvo de de
esmatação/de
ecapagem.

7.

Con
nfinar as acçõ
ões respeitantes à exploraçção ao menor espaço possíível, limitando
o as áreas de intervenção
para que estas não
n
extravase
em e afectem as zonas lim
mítrofes. Neste
e sentido, devve ser interdito
o o derrube
ue não será afectada
a
pela lavra, particu
ularmente os exemplares
dessnecessário da vegetação envolvente qu
arbóreos de maio
or porte.

8.

Tra
ansportar e depositar os materiais
m
esté
éreis, o mais rapidamente
e possível, pa
ara as áreas a modelar
defiinitivamente, evitando
e
a perrmanência e acumulação
a
de
estes materiais no interior d
da exploração.

9.

Pro
oceder gradualmente ao encchimento parccial da escava
ação definida no
n sector B da
a área de lavrra, desde os
94 m até à cota dos
d 112 m (en
nchimento correspondente a 3 pisos), à medida
m
que forem libertados
s sectores à
reta
aguarda do avanço
a
do de
esmonte, utilizzando a volumetria dispon
nível do mate
erial estéril do
o complexo
argiloso amarelo.

10. Pro
oceder à coloccação de um horizonte
h
de te
erras vegetais
s considerado razoável (até 0,5 m) sobre a superfície
da base
b
e dos pa
atamares a cé
éu-aberto, suce
edida de nivellamento e regularização.
11. Garrantir de form
ma clara e con
ncisa na forma
a de mapas e cortes geoló
ógicos actualiizados com re
egularidade,
con
nforme seja necessário,
n
o registo geoló
ógico da zona
a de interven
nção. Neste â
âmbito, as op
perações de
esccavação deve
em ser sujeita
as a uma avvaliação geoló
ógica, devend
do o procedim
mento técnico
o a adoptar
apo
ontar sempre para
p
a sua pre
eservação e acessibilidade.
a
.
12. Pro
oceder à ma
anutenção pe
eriódica dos taludes dev
vido ao riscco de erosão
o, escorrega
amentos ou
asssentamentos. Face às caraccterísticas do terreno em flanco de enco
osta, procederr ao acompanhamento da
exp
ploração por especialista(ss) na identificação de po
ossíveis prob
blemas relacio
onados com os taludes
derivados da imp
plementação da
d corta no loccal.
13. Utilizar as terrass sobrantes, sempre
s
que possível,
p
nos acessos a construir,
c
bem
m como na co
onstrução e
essamento de
e minério locallizada a Oeste
e do núcleo de
e exploração.
regularização da área de proce
nte de terras vegetais
v
remobilizado na im
mplementação do talude que serve de ba
arreira física
14. Utilizar o horizon
b
superio
or da escavaçã
ão (a uma disttância mínima
a de 2 m), em todo o seu pe
erímetro.
ao bordo
15. Arm
mazenar as terras vegetais sobejantes e o material estéril do compllexo argiloso a
amarelo, à rettaguarda do
dessmonte, em de
epósitos separrados (pargass) com 3 m largura x 2.0 m de
d altura.
16. Rea
alizar sobre a superfície das pargas uma
a pequena hidrossementeira
a de estabiliza
ação e à exec
cução de um
ade
equado sistem
ma de drenage
em (sulcos parra escoamento
o das águas pluviais).
p
17. Inte
erditar qualque
er tipo de man
nutenção ou re
eparação de equipamentos
e
a concessão.
no interior da
18. Lim
mitar as áreas de
d circulação de veículos e de máquinas
s às zonas afe
ectas à explora
ação.
19. Casso ocorra um
m derrame de hidrocarbone
etos no solo ou que se verifique
v
a exxistência de materiais
m
de
esccavação com vestígios
v
de co
ontaminação, estes devem ser isolados e armazenado
os em locais que
q evitem a
con
ntaminação do
os solos e dass águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento
e
d
das águas pluv
viais, até se
proceder à recolh
ha e ao tratam
mento adequad
do do solo con
ntaminado.
20. Imp
permeabilizar os
o estaleiros de
d apoio à exp
ploração.
21. Pre
eservar a passsagem superrior de terra batida
b
sobre o ribeiro das Regueiras, ccolocando um
ma estrutura
mettálica de prote
ecção (guarda
a-corpos) em cada
c
uma das extremidadess da passagem
m hidráulica existente.
e
22. Verrificar o estado
o de atulhame
ento do ribeiro
o, procedendo
o quando nece
essário à sua desobstrução
o ao nível de
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folh
has, ramos, tro
oncos, e outro
os materiais.
23. Evittar qualquer comunicação
c
h
hidráulica,
dire
ecta e/ou indirrecta, entre a área de lavra e as linhas de
e água mais
próxximas com dre
enagem a Oe
este do núcleo de exploração, particularm
mente do ribeiro das Regueirras.
24. Cria
ar um sistema
a de drenage
em para as águas
á
pluviais, construindo para o efeito
o valetas ou canais pelo
perímetro da esccavação prevista. Na even
ntualidade de se gerarem afluxos
a
hídrico
os à base da
a escavação
ultantes da intersecção de
d zonas de elevada condutividade hid
dráulica, deve manter-se a base da
resu
esccavação com desnível
d
para sudoeste de forma
f
a condu
uzir a água ao
o sector de co
ota mais baixa
a, permitindo
a su
ua acumulaçã
ão natural.
25. Evittar nas áreas adjacentes ao
a núcleo de exploração o derrube de espécies
e
arbóreas do pinha
al/eucaliptal,
que
e constitui o ha
abitat preferen
ncial de certass espécies da avifauna.
26. Fom
mentar a utilizzação e a pre
eservação doss acessos existentes. Caso
o seja necesssário a criaçã
ão de novos
ace
essos interno
os, estes de
evem evitar a destruição
o das zona
as vegetativa
as mais com
mpostas do
pinh
hal/eucaliptal que rodeia a área
á
de conce
essão.
27. Ado
optar medidass para a opttimização da circulação de
e equipamentos móveis n
no interior do
o núcleo de
exp
ploração.
28. Pre
eservar as linh
has de água no
n interior da concessão, concretamente
c
e a que apressenta drenage
em no limite
Oesste do núcleo
o de exploraçã
ão (ribeiro dass Regueiras), de modo a que
q as espécies possam en
ncontrar em
zon
nas relativame
ente próximas da exploração
o condições estáveis
e
para a sua fixação e desenvolvim
mento.
29. Efe
ectuar a prosp
pecção arqueo
ológica sistem
mática após a desmatação das
d áreas de incidência de
e visibilidade
reduzida.
30. Efe
ectuar o acompanhamento integral de to
odas as opera
ações que imp
pliquem, nesta
a fase, movim
mentação de
terrras, nomeadamente desma
atação e esca
avação. O aco
ompanhamentto deve ser co
ontinuado e efectivo
e
pelo
que
e, se existir mais do que
e uma frente de lavra a decorrer em simultâneo, terá que se
e garantir o
aco
ompanhamentto de todas ass frentes. Este
e acompanha
amento deve ser
s continuado até se ating
girem níveis
arqueologicamen
nte estéreis.
31. Os resultados ob
btidos poderão
o determinar também
t
a ado
opção de med
didas de minim
mização comp
plementares
esp
pecíficas (regissto documenttal, sondagens, escavações
s arqueológiccas, entre outrras). Os acha
ados móveis
efecctuados no decurso destess trabalhos devem
d
ser collocados em depósito
d
crede
enciado pelo Instituto de
Gesstão do Patrim
mónio Arqueológico e Arquittectónico (IGE
ESPAR).
32. Se, tanto duran
nte a fase de
e exploração
o como nas fases preparratórias, forem
m encontrado
os vestígios
arqueológicos, os trabalhos de
evem ser susspensos nesse
e local, ficand
do o proponen
nte obrigado a comunicar
de imediato ao IG
GESPAR as ocorrências,
o
be
em como a ap
presentar uma
a proposta de medidas de minimização
m
mplementar. Deve
D
ser tido em
e conta que as áreas com
m vestígios arqueológicos a serem afectad
das têm que
a im
ser integralmen
nte escavada
as. As ocorrrências identtificadas devvem ser inte
egradas em planta de
ndicionantes.
con
33. Man
nter em boass condições de
d circulação os dois troç
ços de terra batida
b
a utilizzar pelo dump
per e pelos
cam
miões, sobretu
udo o que liga o núcleo de exploração
e
ao
o estabelecime
ento industrial, com passagem superior
sob
bre o ribeiro da
as Regueiras.
34. Sem
mpre que ne
ecessário, ben
neficiar os accessos de te
erra batida uttilizados pela concessão, através do
esp
palhamento de
d inertes grosseiros, de regularizações, de comp
pactações po
ontuais, e de
e arranjo e
con
nservação de bermas.
b
35. Reg
gar periodicam
mente os cam
minhos de acessso à pedreira
a e locais de terra batida, a
através de um
ma aspersão
difu
usa e controlad
da de água so
obre as zonas mais solicitad
das e geradora
as de poeiras.
36. Ave
eriguar junto da
d autarquia, e demais entiidades compe
etentes, sobre
e a possibilidade de melhorar o acesso
juntto à EN234/IC
C12, tornando--o mais largo e visível.
37. Devverá dar-se preferência
p
à aquisição de bens e serviiços na região
o, bem como
o, quando nec
cessário, ao
recrrutamento de mão-de-obra local.
38. Pro
oceder à manu
utenção e à recuperação
r
d vias de acesso afectad
das
das, em concordância com
m a entidade
gesstora da infra-e
estrutura em causa.
c
Fase de de sactivação
39. Aprresentar, um ano
a antes do término
t
da vid
da útil do proje
ecto, um plano
o de desactiva
ação do proje
ecto junto da
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Auttoridade de AIA para aprova
ação.
Programas de monito
orização:
Recursos Hídricos
H
– Qua
alidade da Ág
gua
Objectivo:
minação das águas
á
superficciais e subterrâneas.
Fornecer eviidência objectiva sobre a evventual contam
Recursos Hídricos
H
Supe
erficiais
Parâmetros a monitoriza
ar:
a de monitorização deve incluir, no mínimo,
m
a av
valiação dos seguintes pa
arâmetros: turrvação, pH,
O programa
temperatura, hidrocarbon
netos dissolvidos, sólidos suspensos totais,
t
óleos e gorduras, condutividad
de eléctrica,
oxigénio disssolvido, carência química de oxigénio (CQO) e carênc
cia bioquímica de oxigénio ((CBO5). Deve
em ainda ser
monitorizado
os o manganê
ês, nitratos, ferrro e coliforme
es totais e feca
ais.
Locais de amostragem, leitura ou observação:
Em vários locais do ribeiro
o das Regueiras, a jusante do
d núcleo de exploração.
Técnicas, métodos
m
analííticos e equip
pamentos nec
cessários:
Os constante
es do Decreto
o-Lei n.º 236/9
98, de 1 de Agosto.
Frequência de amostrag
gem, leitura ou
o observação
o:
A frequência
a de amostragem para análiises da qualidade da água deve
d
ser seme
estral.
Duração do
o programa:
O período de
d monitorizaçção da qualid
dade da água
a superficial deve
d
ser efecctuado na fasse prévia à ex
xploração e
durante toda
a a fase de exp
ploração.
Critérios de
e avaliação de
e desempenh
ho:
Para a análiise dos resulttados deve se
er considerado
o o Anexo XX
XI relativos ao
os objectivos ambientais de qualidade
mínima para
a as águas superficiais
s
do
o Decreto-Le
ei n.º 236/98, de 1 de Ag
gosto, comple
ementarmente e para os
parâmetros que
q não consttem neste Ane
exo deve ser considerado
c
o Anexo XVI do mesmo Deccreto-Lei.
Verificando-sse desvios, as
a medidas a adoptar serã
ão, essencialm
mente, de refo
orço da inspe
ecção sobre o estado de
manutenção
o dos equipam
mentos e da su
ua revisão perriódica, monito
orização da maquinaria de m
modo a evitar derrames e
controlo da circulação
c
na exploração.
e
Recursos Hídricos
H
Subte
errâneos
Parâmetros a monitoriza
ar:
mo, a avaliaç
ção dos seguiintes parâmettros: pH, hidro
ocarbonetos
O programa de monitorização deve incluir, no mínim
oliformes totais, óleos e gorrduras e condu
utividade elécctrica. Deve também monito
orizar o nível
dissolvidos, manganês, co
d pontos invventariados, ou
o parte deste
es que se cons
siderar represe
entativos.
hidrostático dos
Locais de amostragem, leitura ou observação:
ntariados, incluindo pelo me
enos um local a jusante e a montante do
o sentido de esscoamento su
ubterrâneo e
Pontos inven
o furo da exp
ploração a efe
ectuar para o efeito.
e
Técnicas, métodos
m
analííticos e equip
pamentos nec
cessários:
Os constante
es do Decreto
o-Lei n.º 236/9
98, de 1 de Agosto.
Frequência de amostrag
gem, leitura ou
o observação
o:
A frequência
a de amostrag
gem para aná
álises da qua
alidade da água subterrâne
eas deve ser semestral efe
ectuada em
época de ág
guas baixas e época de ág
guas altas, se
e possível sem
mpre nos mesmos meses. O nível hidro
ostático dos
pontos inven
ntariados deve
e ser efectuado trimestralme
ente.
Duração do
o programa:
O período de
d monitoriza
ação da qualidade da águ
ua subterrâne
ea deve ser efectuado du
urante na fas
se prévia à
exploração, durante toda a fase de explloração e 3 an
nos após a sua cessação.
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Critérios de
e avaliação de
e desempenh
ho:
A degradaçã
ão da qualida
ade da água relativamente
e ao Valor Máximo
M
Recom
mendável (VM
MR) e ao Va
alor Máximo
Admissível (V
VMA) constan
ntes do Anexo
o I do Decreto--Lei n.º 236/98
8, de 1 de Ago
osto.
Verificando-sse desvios, as
a medidas a adoptar serã
ão, essencialm
mente, de refo
orço da inspe
ecção sobre o estado de
manutenção
o dos equipam
mentos e da su
ua revisão perriódica, monito
orização da maquinaria de m
modo a evitar derrames e
controlo da circulação
c
na pedreira.
Ruído
O programa de monitoriza
ação proposto
o no Estudo de
e Impacte Am
mbiental (EIA) deve ser revissto de modo a considerar
os aspectos que se enume
eram nos pon
ntos seguintes:



Aca
autelar a eve
entual classificação oficial de zonas mistas
m
e senssíveis, a efecctuar pelo município,
m
na
veriificação do cumprimento do
os valores limite legais.



Nass campanhas a realizar de
everá ser registado o parâm
metro LAeq, no
os três períod
dos de referên
ncia (diurno,
enta
ardecer e noccturno), tendo em vista a de
eterminação do
os indicadoress Lden e Ln. Po
or outro lado, as
a medições
desste parâmetro
o deverão serr efectuadas em
e modos Fa
ast e Impulse
e e em banda
as de 1/3 de oitava para
aferrição da pressença de com
mponentes im
mpulsivas e to
onais, tendo em
e vista a d
determinação do nível de
ava
aliação LAr.



As medições de
everão ser efe
ectuadas de acordo com os procedime
entos descrito
os na Norma Portuguesa
NP 1730:1996, complementad
c
da, com os procedimento
os constantess do docume
ento Circular de Clientes
nº 02/2007
0
(“Crittérios de acre
editação transiitórios relativo
os à represen
ntatividade dass amostragen
ns de acordo
com
m o Decreto-L
Lei nº 9/2007”)) editado pelo Instituto Porttuguês de Acrreditação (IPA
AC), de forma a assegurar
que
e os resultadoss das mediçõe
es sejam repre
esentativos do
o período tem
mporal que se p
pretende cara
acterizar.



Em termos de periodicidade,
p
a primeira campanha
c
de
e monitorizaçã
ão deve ter lugar no primeiro ano de
ploração (tendo em conta oss resultados previsionais
p
do
o estudo).
exp



Casso os resultad
dos da 1ª campanha detecte
em o incumprrimento do RG
GR, devem ser implementad
das medidas
de minimização
m
s
suplementares
s adequadas e realizada no
ova campanha
a de mediçõess, para demon
nstrar que foi
reposta a conform
midade legal. A periodicida
ade das camp
panhas seguin
ntes deverá se
er anual. Conttudo, caso a
ção das med
didas de minimização sup
plementares)
2ª campanha de monitorizaçção (após a implementaç
dem
monstre claram
mente o cump
primento do RGR,
R
a period
dicidade poderrá passar a se
er quinquenall (de 5 em 5
ano
os).



Casso os resultad
dos demonstre
em claramentte o cumprime
ento do RGR, a 2ª campanha deverá ocorrer
o
no 3º
ano
o de exploraçã
ão, devendo ser
s garantido que a explora
ação se encon
ntra em pleno
o funcionamen
nto. Caso os
resu
ultados da 2ª campanha vo
oltem a demon
nstram o cump
primento do RGR, a monitorrização passa
ará a ter uma
periodicidade quiinquenal (de 5 em 5 anos).



Con
nsidera-se ne
ecessário mon
nitorizar semp
pre que ocorrram alteraçõe
es na explora
ação, como por
p exemplo,
alte
eração nos equipamentos
e
s, alteração nas técnicas//regime de exploração,
e
a
alteração no horário de
funccionamento, alteração do volume de tráfego
t
de pe
esados envolvido no transsporte de ma
ateriais e/ou
eve
entuais reclam
mações.



A entrega
e
dos relatórios
r
de monitorização
o deve ocorre
er até 2 mese
es após a re
ealização das respectivas
cam
mpanhas.



Em situação de reclamação, devem ser effectuadas me
edições acústicas no local em causa imediatamente
ós a reclamaçã
ão. Esse locall deverá, além
m disso, ser inc
cluído no conjunto de ponto
os a monitoriza
ar.
apó

Qualidade do
d Ar
Deve ser imp
plementado um programa de
d monitorizaçção da qualida
ade do ar na envolvente
e
da
a área de exploração e/ou
junto às povvoações (receptores sensívveis) mais próximas, até ao
o raio de 1 km
m, para além do ponto considerado no
EIA, com a salvaguarda de que em situação
s
de re
eclamação, de
evem ser efectuadas medições no loca
al em causa
imediatamen
nte após a recclamação. Essse local deve, além disso, se
er incluído no conjunto de p
pontos a monittorizar.
Parâmetros a avaliar:
ão de partícula
as em suspensão PM10 (μg//m3).
Concentraçã
Local de am
mostragem:
O ponto de
e amostragem
m deverá ser desabrigado (não coberto
os, por exem
mplo, por cop
pas de árvore
e ou outros
Pág.
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obstáculos à deposição de
e poluentes attmosféricos).
Métodos de
e amostragem
m:
EN 12341, “Qualidade do
o ar - Procedim
mento de ensaio no terreno
o para demon
nstrar a equiva
alência da refferência dos
s
M
Método
gravim
métrico com re
ecurso a um
métodos de amostragem para a fracção PM10 das partículas em suspensão”;
analisador de ar; Filtros de
e membrana com
c
0,8μm de
e porosidade.
e amostragem
m:
Frequência e período de
s
(Maio a Setembro);
S
So
omatório dos períodos
p
de medição
m
≥ 7 dia
as e colheitass de 24 h.
No período seco
Duração:
e ter início no período entre Maio a Setem
mbro, subsequ
uente à aprova
ação do projec
cto.
Fase de exploração. Deve
e avaliação e desempenho
o:
Critérios de
Valores limitte estabelecidos pelo Decre
eto-Lei n.º 111/2002, de 16
6 de Abril - Co
ondicionada a
aos resultados
s obtidos na
monitorizaçã
ão do 1º ano. Se não se ulttrapassar 80%
% do valor limiite diário (ou seja
s
40 μg/m3
3) em 50% do
o período de
amostragem
m, pelo que só será necesssária nova campanha
c
daí a 5 anos. Se
S os valoress forem ultrapassados a
monitorizaçã
ão será anual.
Medidas a im
mplementar em
e caso de desvio:
d
Limite e con
ntrolo da velo
ocidade de cirrculação no acesso;
a
Regularização do acesso à áre
ea por aplicaç
ção de uma
camada de asfalto betum
minoso ou de
e agregados; Reforço do procedimento
p
de aspersão
o com água; Criação de
ersão dos polluentes, utiliza
ação de estab
bilizadores químicos, aplica
ação de lâmin
nas filtrantes
barreiras arttificiais à dispe
sintéticas.
Validad
de da DIA:
Entidade de
e verificação da
D
DIA:

15 de Dezembro
D
de 2012
2
Autorida
ade de AIA
O Secretá
ário de Estado
o do Ambiente
e

Assinatura:

Humberto Delgado
D
Ubacch Chaves Rossa
(No uso das delegações de
e competências, despacho
d
n.º 932/2
2010 (2.ª série),
publicado no Diário da Repúbllica de 14/01/2010
0)

Anexo: Re
esumo do conte
eúdo do proced
dimento, incluin
ndo pareceres apresentados
a
p
pelas
entidadess consultadas; Resumo
R
da
consulta pública; e, Razõe
es de facto e de
e direito que jusstificam a decisã
ão.
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O
ANEXO
Resumo
o do procedim
mento de AIA
 Instrrução do proce
edimento de AIA
A no dia 1 de Fevereiro de
e 2010.
 A Ag
gência Portuguesa do Ambiiente (APA), enquanto
e
Auto
oridade de AIA
A, nomeou a
resp
pectiva comisssão de avaliaç
ção (CA), com
mposta por se
ete elementos
s, dos quais
três da APA, um da
d Administraç
ção da Região
o Hidrográfica
a (ARH) do Ce
entro, um da
Com
missão de Coo
ordenação e Desenvolvime
ento da Regiã
ão do Centro (CCDR-C),
um do
d Instituto de
e Gestão do Património
P
Arq
quitectónico e Arqueológico (IGESPAR)
e um
m do Laboratório Nacional de
d Energia e Geologia
G
(LNE
EG).
 Análise do estud
do de impacte
e ambiental (EIA), para e
efeitos de verrificação de
confformidade, efe
ectivada em se
ede de reuniã
ão da CA, foi realizada em 22
2 de Março
de 2010.
2
 Soliccitação de ele
ementos adicio
onais, para vá
ários factores ambientais, ao
a abrigo do
n.º 5 do artigo 13.º Decreto-L
Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro 11
1, ficando o
prazzo suspenso até
a à sua entre
ega, que ocorrreu no dia 12 d
de Agosto de 2010.
 Declaração de conformidade do
o EIA em 18 de
d Agosto de 2
2010.
 Análise dos parecceres solicitados a entidades externas.
 Análise dos parecceres sectoriaiis das entidad
des que compõ
õem a CA.
 Visitta de reconhe
ecimento ao lo
ocal do projeccto, no dia 11 de Outubro de
d 2010, em
colaboração com a entidade pro
oponente e a equipa que re
ealizou o EIA.

Resumo do conteúdo do
o
procedimen
nto, incluindo
o
dos parecerres
apresentado
os pelas
entidades consultadas:
c

a a qual decorrreu durante 2
23 dias úteis, desde o dia
 Realização da consulta pública
o de 2010 a 11
1 de Outubro de
d 2010.
de 8 de Setembro
 Elab
boração do Pa
arecer Técnico
o Final da CA.
 Prep
paração da prroposta de DIA
A e envio para
a a tutela (reg
gisto de entrad
da n.º 5939,
de 19 de Novemb
bro de 2010).
 Emisssão da DIA.
Resumo
o dos parecere
es externos
Os pare
eceres emitid
dos pelas enttidades consu
ultadas encon
ntram-se no Anexo
A
I do
Parecerr Técnico Fina
al da CA e resu
umem-se de seguida.
s
 A Autoridade
A
Florestal Nacio
onal (AFN) emite
e
parecer favorável ao
a projecto
cond
dicionado a um
u conjunto de
d medidas, na sua maio
oria de índole
e legislativa.
Desttacam-se as condicionantes
c
s legais relativvas ao corte d
de eucalipto e de pinheiro
bravvo. Realça a necessidad
de de garantir a prote
ecção contra incêndios,
nom
meadamente através da constituição de uma faixa de g
gestão de com
mbustível em
todo
o o perímetro com largura mínima de 100 m, dos vveículos de transporte e
máq
quinas estarem
m equipados com
c
dispositivvos de segura
ança suplemen
ntares, e de
sere
em tidas em consideração
o as medidass constantes do Plano Municipal
M
de
Defe
esa Contra Inccêndios (PMD
DFCI) do Conccelho de Mortá
água.
O parecer
p
da AFN
A
refere aiinda que o Plano Ambie
ental e de Recuperação
R
Paissagística (PAR
RP) deve co
onsiderar na reflorestação
o a utilização
o de outras
espé
écies, para além do previs
sto com pinheiro bravo, ig
gualmente con
nstantes no
Plan
no Regional de Ordenam
mento Florestal de Dão e Lafões, co
om vista à
diversificação da floresta.
f
C
Municcipal de Mortá
água reconhe
ece que o pro
ojecto acarretta impactes
 A Câmara
positivos ao nível da criação de
e postos de tra
abalho (4 ou ssuperior) e eve
entualmente
por induzir o aparecimento de
d investidore
es para a criação de indú
ústrias para
transsformação dos produtos extraídos.
Não obstante, co
onsidera que possam
p
existiir impactes ne
egativos signiificativos ao
Pág.
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níve
el da paisage
em, dos rec
cursos hídrico
os, do tráfe
ego rodoviário
o e outros
asso
ociados à perrturbação das populações. Considera qu
ue devem serr adoptadas
med
didas que mitig
guem a perturrbação local, que
q passem p
pela criação de
d caminhos
alterrnativos para o escoamento
o dos produtoss. Aponta aind
da para a nece
essidade de
prote
ecção da zona em explora
ação, para aca
autelar a qued
da de pessoa
as e animais
na depressão
d
esccavada.
 A Direcção
D
Regiional de Eco
onomia do Ce
entro (DRE-C
C) nada tem a opor ao
proje
ecto, na persspectiva de an
nálise dos recursos geológ
gicos, referind
do que não
existtem pedreirass licenciadas na
n área do pro
ojecto.

No âmb
bito da consulta pública foram recebido
os seis parece
eres provenie
entes com a
seguinte
e proveniênccia: Direcção Geral de Agricultura
A
e Desenvolvim
mento Rural
(DGADR
R); Direcção Regional
R
de Agricultura
A
e Pescas
P
do Ce
entro (DRAP-C
C); Estradas
de Portu
ugal (EP); REN Gasodutos; ANA Aeroportos de Portug
gal; cidadão Raul
R
da Silva
Marta.
Resumo do resultado da
a
consulta pú
ública:

Nas pág
ginas 20-21 do
o Parecer Téc
cnico Final da CA consta um
ma síntese dos
s resultados
da Conssulta Pública, destacando-s
se aqui os prin
ncipais aspecto
os.
A DGADR e a DRA
AP-C referem que o projeccto não interffere com área
as onde se
olvem projecto
os no âmbito
o das suas co
ompetências, pelo que se pronunciam
desenvo
favorave
elmente à pretensão.
Os resta
antes parecerres (EP, REN--Gasodutos, ANA
A
e de um particular) não se opõem
levantam
um
con
à
exxecução
do
o
projecto,
contudo
njunto
de
preocup
pações/recome
endações, as
s quais foram tomadas em considerração e se
encontra
am devidamente salvaguardadas na pressente DIA.
A emisssão da presen
nte DIA é fundamentada no teor do Pareccer Técnico Final da CA e
na respectiva propossta da Autorida
ade de AIA, destacando-se
d
e de seguida os
o principais
os que a justificcam.
aspecto
O projeccto em análise
e respeita ao “Projecto de Exploração
E
na
a Concessão de Quartzo,
Feldspa
ato e Caulino “Portela
“
da Vá
árzea””, relativvo à exploração de depósittos minerais
de quartzo, feldspatto e caulino, localizada na
n freguesia de Sobral, concelho
c
de
ua.
Mortágu

Razões de facto
f
e de
direito que justificam
j
a
decisão:

Da área
a total do proje
ecto (14 ha), 12
1 ha estão ad
dstritos à área
a de lavra (con
nstituída por
dois secctores de lavra
a contíguos A e B). Os resta
antes 2 ha são
o destinados às
à zonas de
defesa, área para instalação da
d unidade industrial de
e crivagem, lavagem e
nsagem do material
m
extra
aído, a áreass de depósito
os provisórios
s de terras
filtropren
vegetaiss, de depósito
os de materiais
s estéreis para enchimento
o parcial e nive
elamento da
escavaçção, e áreas para
p
as instala
ações de apo
oio. Além das áreas de des
smonte há a
considerar a instalaçã
ão de anexos, como instala
ações sociais e industriais, situadas na
a
pelo projecto.
área a abranger
O princiipal objectivo do projecto é a produção de caulino co
om aplicação na indústria
cerâmicca do “barro brranco” e de co
o-produtos constituídos porr agregados minerais
m
com
aplicaçã
ão na indústria
a da construçã
ão civil e das obras
o
públicass.
Pretend
de-se nesta exploração
e
extrair e processsar, num pe
eríodo aproxim
mado de 20
anos, cerca de 1 37
78 251 tonela
adas de caulin
no prensado, num ritmo de
d produção
anual equivalente a 68
6 912 tonela
adas. O objectivo final é fornecer matérias-primas à
indústria
a de cerâmica
a de acabame
ento. Os secto
ores de lavra A e B terão períodos
p
de
desmon
nte diferentes, iniciando-se o mesmo pelo sector B, n
na zona a Oe
este da área
afecta ao
a projecto.
O proje
ecto em apreço insere-se em “Espaço Florestal” e segundo o disposto
d
no
Regulam
mento do Plan
no Director Municipal
M
(PDM
M) de Mortágu
ua, afigura-se
e compatível
com o in
nstrumento de
e gestão territo
orial em causa
a.
Da ava
aliação efectuada, conclui-se não ser expectável
e
a ocorrência de
d impactes
negativo
os de especia
al significânciia, sendo esttes, de um m
modo geral, passíveis
p
de
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minimização mediantte a concretiz
zação das me
edidas de min
nimização constantes da
e DIA.
presente
Face ao
o exposto e po
onderados os factores em presença,
p
con
nclui-se que o Projecto de
Exploração na Conce
essão de Qua
artzo, Feldspa
ato e Caulino “Portela da Várzea”,
V
em
fase de projecto de execução, po
oderá ser apro
ovado desde que cumprida
as todas as
condições constantess da presente proposta de DIA.
D
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