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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA
“Concessão de Exploração de Quartzo, Feldspato e Lítio denominada “Veral”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à
Consulta Pública da “Concessão de Exploração de Quartzo, Feldspato e Lítio denominada
“Veral”

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública decorreu durante 25 dias úteis, entre o dia 14 de Julho e o dia 18 de Agosto de 2011.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente – APA
Câmara Municipal de Boticas
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de Fiães do
Tâmega.

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:
- Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e Junta de Freguesia acima referidas;
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o Correio da Manhã
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT.
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I.
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5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento
das autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente
ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizou-se uma reunião
técnica de esclarecimento no dia 9 de Agosto, nas instalações da Câmara Municipal de
Boticas.
A folha de registo das presenças na reunião técnica de esclarecimento encontra -se no Anexo
II do presente Relatório.
Na reunião, estiveram presentes representantes da APA, do proponente e seus consultores,
tendo sido prestados todos os esclarecimentos às questões colocadas pelos interessados.

6. SÍNTESE DO PROJECTO
O projecto localiza-se “no lugar de Veral, freguesia de Fiães do Tâmega, concelho de Boticas,
distrito de Vila Real. (…) ascendendo a área total da concessão a 167,18 hectares. O núcleo
de exploração soma 5,64 hectares. No interior do núcleo de exploração foram definidos
sectores destinados à lavra os quais tiveram como enquadramento as seguintes
condicionantes: - A geometria, área de afloramento, possança da soleira aplito-pegmatítica e
espessura da cobertura xistenta onde a mesma se encaixa; - A salvaguarda das zonas de
defesa ao traçado dos caminhos públicos (15 metros; Decreto-lei nº 340/2007 de 12/10); - A
salvaguarda das zonas de defesa a cursos de água não navegáveis e não permanentes (10
metros; Decreto-lei nº 340/2007 de 12/10); - A distribuição espacial das manchas de terrenos
incluídos na Reserva Ecológica Nacional (REN); Perante as condicionantes enunciadas no
parágrafo anterior, foram definidos dois sectores de lavra, designados Norte e Sul. O sector de
lavra Norte foi alvo de pesquisa intensa e extensa durante o período de vigência contrato que
antecedeu o presente pedido de concessão, sendo por esse motivo considerado sector efectivo
com reservas certas. A pesquisa no sector Sul foi menos intensa e abrangente, pelo que se
considera este sector como potencial com reservas prováveis.
A unidade geológica a explorar na concessão de “Veral” é constituída por aplito-pegmatitos
com espodumena, pertencentes ao designado Campo Aplito-Pegmatítico de Barroso-Alvão,
feixe de filões instalados em unidades xistentas e doravante designados por formação
produtiva. No interior dos sectores de lavra, calcularam-se as reservas em pegmatito por
cubicagem simples. No total, as reservas do núcleo de exploração ascendem a cerca de 240
000 toneladas, sendo que somente se consideram para efeitos de lavra efectiva e análise
global do projecto (económica e ambiental), as cerca de 195 000 toneladas calculadas para o
sector Norte (reservas certas). Do processamento do material explorado no sector de lavra
efectivo do núcleo de exploração, em estabelecimento industrial de moagem e desferrização de
feldspatos, resultarão então cerca de 195 000 toneladas de fundentes feldspáticos com
aplicação na indústria cerâmica do “barro branco”, nomeadamente nos sectores do pavimento
e revestimento.
A actividade extractiva a praticar no sector de lavra efectivo do núcleo de exploração da
concessão de “Veral” resultará no desmonte anual de aproximadamente 10 000 toneladas de
aplito-pegmatitos litiníferos.
A vida útil da concessão de “Veral” estima-se em cerca de 20 anos.
O equipamento que será utilizado no desmonte é o seguinte: 1 escavadora giratória de braço
extensível sobre lagartas, 1 escavadora articulada de balde frontal sobre pneus, 1 dumper de
carga articulado 6 x 6. A potência total dos equipamentos móveis é 780 CV, sendo os meios
humanos afectos à concessão 1 técnico responsável, 1 operador das escavadoras, 1 operador
do dumper, 1 ajudante.
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A actividade laboral desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, durante os dias úteis da
semana, num turno diário cujo horário decorre das 8.00 até às 17.00 h, com intervalo para
almoço das 12.00 às 13,00 h.
(…)
O desmonte do jazigo mineral será efectuado a céu aberto por acção da escavadora giratória
que raspando a formação produtiva a vai desagregando. Quando necessário para
descompressão e fragmentação do maciço, haverá recurso à utilização de explosivos. A
escavação no sector de lavra efectivo do núcleo de exploração começa nas zonas com cota
mais baixa e segue no sentido das zonas com cota mais alta.
No sector de lavra efectivo (Norte) do núcleo de exploração, o filão apresenta uma possança
que pode atingir os 10 m. Face a este enquadramento, a escavação neste sector desenvolvese entre as cotas 573 m e 592 metros, ou seja, quando em total desenvolvimento apresentará
uma altura máxima de 19 metros. À cota dos 592 metros inicia-se a escavação em talude
subvertical até se atingir o topo da soleira pegmatítica aos 583 metros. A esta cota estabelecese um patamar que na sua configuração definitiva apresentará cerca de 5 metros de largura. A
escavação prossegue novamente em talude sub-vertical desde a cota dos 583 metros até aos
573 metros, ou seja até à base do filão neste sector. A cota dos 573 metros constituirá assim
base do céu aberto.
O desmonte incluirá a fase de decapagem e armazenamento da camada superficial de terra
vegetal, a fase de desmonte da formação produtiva por acção das máquinas e dos explosivos,
e a fase do carregamento dos aplito-pegmatitos litiníferos em veículos pesados que asseguram
o seu transporte para um estabelecimento industrial externo, onde posteriormente serão
processados.
A formação produtiva explorada é expedida na forma tal-qual para o estabelecimento
Estabelecimento Industrial de Processamento de Feldspatos da empresa José Aldeia Lagoa &
Filhos S.A., localizado no Parque Industrial das Lameiras, Pinheiro d’Ázere, Santa Comba Dão,
no qual é processada sendo convertida em lotes de fundentes feldspáticos moídos e
desferrizados destinados à indústria cerâmica do “barro branco”.
O projecto de recuperação paisagística compreende duas fases:
1ª Fase - As medidas de recuperação paisagística a implementar na 1ª Fase consistem
basicamente em acções de salvaguarda da segurança de pessoas e bens em todo o
perímetro da área de exploração. Nesse sentido, será implementado um talude de
estéreis e terras vegetais, acção que consiste na criação de uma pequena elevação
“triangular” que funcione como barreira física de protecção ao bordo superior da
escavação. O talude deverá ser colocado a uma distância mínima de 2 metros do
referido bordo, em todo o seu perímetro (cerca de 272 m). Como medidas de
minimização dos impactes provocados pela circulação de máquinas e camiões,
situações geradoras de poeiras na área de trabalhos, destaca-se a implementação das
seguintes medidas: a) limpeza e compactação dos caminhos de acesso às zonas de
trabalhos e pistas de circulação de máquinas, com vista à diminuição dos níveis de
empoeiramento locais, bem como do arrastamento de lamas largadas pelos rodados
dos veículos que saem da concessão, durante os períodos de pluviosidade acentuada;
b) circulação a velocidade moderada por parte dos camiões que efectuam o ciclo de
expedição para as zonas de stockagem, em particular nos períodos estival e/ou de
vento forte; c) rega das pistas de circulação no céu aberto, por intermédio de cisterna,
e restrição da velocidade de circulação das máquinas, acções que permitem uma
diminuição significativa do empoeiramento gerado na área de trabalhos.
2ª Fase - O modelo de recuperação paisagística a implementar nesta fase visa a
reconversão da área correspondente à base da escavação e pisos finais para o seu
uso original, ou seja a ocupação florestal.”
(RNT, p. 4, 5, 6, 7)
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7. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos dois pareceres remetidos pela Junta de
Freguesia de Fiaes do Tâmega e pela empresa IBERDROLA Generación, SA.

8. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS
No período de Consulta Pública foram recebidos dois pareceres apresentados por:
Autarquias
o Junta de Freguesia de Fiâes do Tâmega
Empresas
o IBERDROLA Generación, SA

Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na
Agência Portuguesa do Ambiente.

Junta de Freguesia de Fiães do Tâmega
No seu parecer emite esta autarquia parecer favorável à implementação do projecto
condicionado a:
o
o

Assinatura do contrato de cessão da respectiva área;
Construção duma vala com uma largura que permita a passagem de meios mecânicos,
de modo a promover o desvio das águas de escorrência provenientes da Serra de
Santa Comba, e deste modo, constituir um meio de protecção à povoação de Veral.

IBERDROLA Generación, SA

Informa esta empresa ter celebrado em 16 de Dezembro de 2008, com o Estado Português um
contrato de concessão em regime de exclusividade, para captação de água, produção de
energia hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e conservação de obras públicas
das respectivas infra-estruturas hidráulicas dos aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto
Tâmega e Daivões.
Considera a IBERDROLA que, face a este contrato de concessão, a avaliação do projecto da
pedreira deverá ter em conta os impactes previsíveis e o grau de conflitualidade potencial com
as condicionantes derivadas do referido contrato.
Salienta ainda a necessidade de atender ao disposto na Portaria nº 539/2010, de 20 de Julho,
relativa á classificação das albufeiras de águas públicas de serviço público do Alto Tâmega,
Daivões e Gouvães.
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Concluindo:
Os pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública não se opõem ao projecto mas
condicionam a sua aprovação à:
Junta de Freguesia de Fiães do Tâmega
Assinatura do contrato de cessão da respectiva área;
Construção duma vala com uma largura que permita a passagem de meios mecânicos,
de modo a promover o desvio das águas de escorrência provenientes da Serra de
Santa Comba, e deste modo, constituir um meio de protecção à povoação de Veral.

IBERDOLA Generación, SA
Avaliação dos impactes previsíveis e do grau de conflitualidade potencial com as
condicionantes derivadas do contrato de Concessão referente aos aproveitamentos de
Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões;
Observação do disposto na Portaria nº 539/2010, de 20 de Julho, relativa á
classificação das albufeiras de águas públicas de serviço público do Alto Tâmega,
Daivões e Gouvães.
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ANEXO I

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
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LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA
“Concessão de Exploração de Quartzo, Feldspato e Lítio denominada Veral”

NOME
Redacção do Correio
da Manhã
Redacção do Jornal de
Notícias
Redacção da Rádio
Renascença
Redacção RDP
Antena 1
Redacção da T.S.F.
Rádio Jornal
Redacção da Rádio
Comercial
Redacção do Jornal “O
Expresso”
Redacção do Jornal
Semanário Sol
Redacção do Jornal
Público
Redacção do Diário de
Notícias
Redacção do Jornal
Ecos de Boticas
Redacção do Jornal A
Voz de Chaves
Redacção da Agência
Lusa
Redacção da RTP
Redacção da SIC
Redacção da TVI
Redacção da Rádio
Fórum Boticas
Redacção da Rádio
Larouco

MORADA
Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219

LOCALIDADE
4049-011 PORTO

Av.ª João Crisóstomo, 72

1069-043 LISBOA

Rua Ivens, 14

1200-227 LISBOA

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

1800-255 LISBOA

A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301
Rua Sampaio Pina, 24 / 6

1900 LISBOA

Edifício S.Francisco de Sales
Rua Calvet de Magalhães, 242
Rua de São Nicolau, 120 – 5.º

2770-022 PAÇO DE
ARCOS
1100-550 LISBOA

Rua Viriato, 13

1069-315 LISBOA

Av.ª da Liberdade, 266

1200 LISBOA

Avenida de Sangunhedo, nº 37,

5460 Boticas

Rua Direita 44 – 2º C

5400-220
CHAVES
1507 LISBOA
CODEX
1849-030 LISBOA
2795 LINDA-AVELHA
2745 QUELUZ

Rua Dr. João Couto
Lote C – Apartado 4292
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
Estrada da Outurela, 119
Carnaxide
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo
Forum Boticas- Associação Rec. e Cultural
Rua Sangunhedo, 37
Praça do Brasil
Ed. São Paulo
Lt 2 - Esc 4 - 1º

1070-249 LISBOA

5460 BOTICAS
5400 CHAVES
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LISTA DE ENTIDADES
“Concessão de Exploração de Quartzo, Feldspato e Lítio denominada Veral”
NOME
Associação Nacional de
Municípios Portugueses
Secretariado Nacional
da Associação Nacional
de Conservação da
Natureza - QUERCUS
Confederação
Portuguesa das
Associações de Defesa
do Ambiente – CPADA
Centro de Estudos da
Avifauna Ibérica –
CEAI
Frente Ecológica
Portuguesa – FEP
Departamento de
Ciências e Engenharia
do Ambiente
Grupo de Estudos do
Ordenamento do
Território e Ambiente GEOTA
Liga para a Protecção
da Natureza - LPN
Sociedade Portuguesa
de Ecologia – SPECO
Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves
- SPEA
Autoridade Nacional de
Protecção Civil
Autoridade Florestal
Nacional
Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do
Norte – Delegação
Regional do Alto Trásos-Montes
EP - Estradas de
Portugal, SA
InIR – Instituto de
Infra-Estruturas
Rodoviárias
ACISAT - Associação
empresarial do Alto

MORADA
Av. Elias Garcia, 7 – 1º
Apartado 4333

LOCALIDADE
1000-146
LISBOA
1508 LISBOA
CODEX

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F

1150-075
LISBOA

Rua do Raimundo, 119
Apartado 535

7002-506
ÉVORA

Rua Nova da Trindade, 1 – 4.º Frente

1200 LISBOA

FCT/UNL - Quinta da Torre

2825 MONTE
DA CAPARICA

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200 LISBOA

Estrada do Calhariz de Benfica, 187

1500 LISBOA

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande
Avenida João Crisóstomo, n.º 18 - 4.º Dto.

1749-016
LISBOA
1000-179 Lisboa

Av do Forte em Carnaxide

2794 - 112
CARNAXIDE
1069-040
LISBOA
5400 - 160 CHAVES

Av. João Crisóstomo, 26-28
Praça do Campo da Fonte

Praça da Portagem
Rua dos Lusíadas, 9 – 4º F

Praça do Município
Edifício Autárquico

2809-013
ALMADA
1300-364
LISBOA
5460-310
BOTICAS
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NOME

MORADA

LOCALIDADE

Tâmega
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Listas de Presenças nas Reuniões Técnicas de Esclarecimento
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